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Apresentação

O presente livro é uma reedição comentada da obra de Rodrigo Melo Franco 
de Andrade, intitulada “Brasil: Monumentos Históricos e Arqueológicos”, pu-
blicada em 1952 pelo Instituto Pan-americano de Geogra�a e História (IPGH), 
situado no México. Nessa obra, o primeiro diretor do IPHAN relata a história 
da preservação no Brasil, em seus diversos aspectos: administrativo, legisla-
tivo, conservação e restauração dos monumentos, bibliogra�a especí�ca so-
bre o tema, intercâmbio com instituições do continente americano, educação 
popular, museus, incluindo entre os capítulos a primeira lista completa dos 
bens culturais que compunham o patrimônio histórico e artístico na época, 
situando-os em um mapa. 

Devemos lembrar que, com o passar dos anos, o papel da instituição sofreu 
mudanças, identi�cando e reconhecendo uma ampla gama de bens culturais. 
A ideia de um patrimônio compartilhado e apropriado socialmente passou a 
ser o elo fundamental da gestão desses bens culturais. Essa legitimidade que 
alcançamos no Brasil, e fora do país hoje, só foi possível pelo trabalho perse-
verante e contínuo de Rodrigo Melo Franco e de todo o grupo de técnicos que 
o acompanhou em uma atuação original e empreendedora para a época. Legi-
timamos com essa publicação a importância de ações formativas de estudos e 
pesquisas, com a celebração de parcerias estratégicas que visam à formação e 
integração.

O Centro Regional de Formação para a Gestão do Patrimônio, em fase de 
consolidação no Palácio Capanema, no Rio de Janeiro, com o apoio da UNES-
CO, busca o intercâmbio e a cooperação internacional para quali�cação regio-
nal. Com a reedição dessa obra valorizamos, mais uma vez, as ações voltadas à  
capacitação de técnicos e especialistas para a gestão do patrimônio. E seguindo 
os passos do primeiro diretor do órgão, também estabelecemos uma parceria 
com o Instituto Pan-americano de Geogra�a e História, detentor dos direitos 
autorais desta obra, e que nos concedeu a permissão de reeditá-la acompanha-
da de artigos inéditos, que a contextualizam e fornecem um panorama sobre a 
trajetória da preservação no Brasil, após 1952.

Luiz Fernando de Almeida – Presidente do IPHAN
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O livro escrito por Rodrigo, em 1952, é uma obra de referência sobre a criação 
e consolidação da instituição nacional de preservação no Brasil – o IPHAN. 
Descreve o processo de amadurecimento das ideias sobre o patrimônio cul-
tural brasileiro e sua preservação e as iniciativas de criação de uma legislação 
federal que levasse a cabo essa missão. O processo descrito é, ao mesmo tempo, 
comentado pelo autor, que fornece ao leitor uma visão crítica e elucidativa dos 
passos dados na direção da criação da lei, pelos representantes do governo (fe-
deral e estadual). Rodrigo quali�ca essas iniciativas de acordo com o papel que 
as mesmas desempenharam para as mudanças na Constituição de 1934, favo-
ráveis aos propósitos da Preservação e para a elaboração do Decreto lei nº 25 
de 1937, que instituiu o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 

Os capítulos se organizam de modo a narrar a trajetória brasileira de criação 
do instituto, anterior a 1937, até a criação da legislação federal que inaugurou a 
defesa ao patrimônio cultural brasileiro. Em seguida é apresentada a legislação 
vigente (o Decreto lei 25), de forma comentada, revelando sua exemplaridade e 
suas lacunas; também são fornecidas uma relação, até então, inédita dos bens 
tombados e a bibliogra�a referente ao tema do Patrimônio Cultural organi-
zada segundo divisões cronológicas e temáticas. Por �m, há um mapeamento 
que traz as localidades e cidades detentoras de bens tombados.

Toda essa organização em capítulos e anexos visou fornecer um panora-
ma o mais completo possível do patrimônio cultural e sua preservação no 
país. Hoje, evidentemente, muitos dos dados fornecidos estão desatualiza-
dos, o que em nada desmerece a obra do ponto de vista da sua representativi-
dade no contexto em que foi produzida. Se já não corresponde ao panorama 
que hoje possuímos sobre o campo da Preservação no Brasil, é justamente 
pelo seu valor como registro, o mais completo, de um determinado momen-
to – neste caso, de fundação e consolidação de ideias e de práticas – que se 
justi�ca a reedição desta obra.

Esta reedição do livro “Brasil – Monumentos históricos e arqueológicos” 
traz a versão na íntegra do texto original publicado no México, com todos 
os capítulos e anexos e em português, conforme as resoluções das Conferên-
cias Pan-americanas que reconheciam as diferentes línguas o�ciais faladas 
no Continente (espanhol, inglês, francês e português).   Mas está acrescida 

Introdução
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de importantes contribuições que aprofundam o sentido da obra como fonte 
fundamental para o campo da Preservação. O capítulo que introduz a obra 
original, apresentada em fac-símile, é de autoria da historiadora do IPHAN, 
Maria Tarcila Ferreira Guedes, mestre em sociologia (UFRJ) e doutora em ar-
quitetura (FAU-USP), que numa análise sensível e perspicaz localiza a obra 
no seu contexto de produção, especialmente em relação às Conferências Pan-
americanas, atribuindo-lhe novos sentidos que a valorizam ainda mais como 
fonte de conhecimento.

Os demais capítulos, elaborados com base em depoimentos e anota-
ções de Augusto C. da Silva Telles e com a colaboração de  Lia Motta, 
Sergio Abrahão e Francisco Teixeira da Silva Telles, fornecem uma visão 
panorâmica do que se seguiu ao esforço inaugural de criação da institui-
ção, tanto no campo das ideias, quanto no campo das práticas preserva-
cionistas. Augusto C. da Silva Telles, é arquiteto, professor aposentado 
da disciplina de Arquitetura no Brasil, na Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da UFRJ, e técnico por quase 40 anos do IPHAN, no qual 
exerceu, também, o cargo de Secretário e Presidente da Fundação Na-
cional Pró-Memória.  É com peculiar intimidade e humanidade de quem 
esteve à frente da trajetória institucional e manteve-se a ela engajado, até 
sua morte em abril de 2012, que o arquiteto relata os caminhos percorri-
dos pela instituição.

Sobre o trabalho de diagramação dessa reedição, a opção pela reprodu-
ção do texto original em fac-símile nos proporciona experimentar o con-
tato com a 1ª edição e suas características físicas, enriquecidas das marcas 
e pequenas anotações que particularizam o exemplar do livro, aqui repro-
duzido, revelando o manuseio e a leitura feitos por Augusto da Silva Telles. 
Tendo convivido com o amigo Rodrigo Melo Franco de Andrade, seus pe-
quenos comentários e sublinhados dão a esta reprodução contornos de uma 
leitura viva que de forma simbólica reforça a riqueza do seu testemunho. 

Por sua vez, as ilustrações selecionadas para os textos inéditos que emol-
duram a obra reeditada, cumprem um duplo papel: o de valorizar a pesquisa 
iconográ�ca voltada para a divulgação de fotos e imagens – verdadeiro tesouro 
dos nossos arquivos, pouquíssimo visto – e o de acrescentar ao texto verbal 
outros conteúdos a partir da linguagem visual. O diálogo proposto entre ima-
gem e texto evidencia a gestão intelectual do campo da preservação por meio 
da reprodução de documentos, marcas e símbolos que representam os grandes 
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fóruns de discussão e a consequente criação de organismos nacionais e inter-
nacionais de patrimônio. 

Esta publicação integra a Série Pesquisa e Documentação, editada pela Co-
ordenação Geral de Pesquisa e Documentação – Copedoc/DAF/IPHAN, que 
tem por objetivo a difusão de acervos documentais disponibilizados ao públi-
co a partir de pesquisas que os contextualizam e lhes aprofundam o sentido na 
trajetória institucional e na história da preservação no Brasil.

Maria Beatriz Setubal de Rezende Silva
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I
A Preservação do Patrimônio Cultural 
no Contexto Pan-americano

Maria Tarcila Ferreira Guedes
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1 Rodrigo M. F. de Andrade – Advogado, escritor e jornalista, tendo dedicado a maior 
parte de sua carreira pública na defesa do patrimônio histórico e artístico nacional. 
Exerceu, entre outros, os seguintes cargos: diretor da Revista do Brasil (1926), advo-
gado (anos 20), chefe do gabinete de Francisco Campos (1930), diretor do Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (1937-1967). In: BIBLIOTECA VIRTUAL 
DO IPHAN. Disponível em: <www3.iphan.gov.br/bibliotecavirtual>. Acesso em: 24 
mar. 2011.

2 A ideia inicial de reunir os países latino-americanos para a formação de uma confederação 
foi de Simon Bolívar em 1826, mas seu projeto não teve continuidade após várias tentativas que 
não deram os resultados esperados. A ideia de reunião das nações foi apropriada pelos Estados 
Unidos com objetivos ligados às questões políticas, comerciais e de preparar um mercado con-
sumidor para seus produtos.

3 União Pan-americana – órgão central e administrativo das Conferências Pan-americanas.

Com o objetivo de contextualizar a obra de Rodrigo Melo Franco de An-
drade1 Brasil: Monumentos Históricos e Arqueológicos, consideramos im-
portante abordar as Conferências Internacionais Americanas, também de-
nominadas Pan-americanas, hoje pouco divulgadas no Brasil, sendo esta 
obra um dos poucos vestígios evidentes da participação brasileira encon-
trada nos arquivos e bibliotecas do IPHAN. Nesse sentido, agradecemos 
a colaboração do Arquivo Histórico do Itamaraty, Seção Rio de Janeiro, 
por ter nos permitido o acesso e a utilização de documentos e imagens de 
seu acervo imprescindíveis para a análise do tema. As Conferências foram 
criadas em 1889 com o projeto inicial de reunir os países da América do 
Sul e do Norte, frente às diversas questões políticas e comerciais da época.2 
O tópico preservação passou a ser um ponto importante de interação e 
discussão entre seus membros nas Conferências Pan-americanas a partir 
da Conferência de 1923, realizada no Chile. Dentro desse contexto, o livro 
de Rodrigo Melo Franco de Andrade, agora reapresentado, é resultado dos 
desdobramentos das Conferências, e faz parte da série Monumentos Histó-
ricos e Arqueológicos da América, publicado no ano de 1952 em sua primei-
ra edição pelo Instituto Pan-americano de Geografia e História (IPGH), 
organismo vinculado à União Pan-americana,3 atual Organização dos Es-
tados Americanos (OEA).

Podemos de�nir as Conferências Pan-americanas como grandes fóruns 
de discussões dos representantes diplomáticos, delegados, funcionários do 
governo, ministros e presidentes dos vários países associados com o objetivo 
principal de debater questões políticas, econômicas, sociais e culturais entre os 
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A rodovia pan-americana é uma 
rede de estradas que conecta o 
norte do continente americano 
ao sul, projeto que se estendeu 
por vários anos até ser finalizado 
em 1967. A sua maior brecha está 
localizada entre a Colômbia e o 
Panamá, trecho que só pode ser 
percorrido pela via marítima. (Ar-
quivo Central do IPHAN, Seção 
Rio de Janeiro.)

países da América.4 Das sessões preparatórias até a elaboração e deliberação sobre os 
tratados e convenções, eram discutidos os mais diversos assuntos que iriam in�uenciar 
a realidade de cada país por meio de legislações ou acordos diplomáticos. Os temas 
gerais poderiam ser divididos em diversos subtemas, que podemos exempli�car com 
os seguintes: as questões de limites e fronteiras; as estradas com especial atenção para a 
rodovia pan-americana a ser construída entre os países da América, questões migrató-
rias, padronização dos serviços aduaneiros, direitos dos imigrantes, direitos da mulher, 
saúde da criança, higiene, bibliotecas e arquivos, debate sobre o ensino das mais di-
versas disciplinas, assuntos mercantis, construção de escolas e campos universitários, 
entre outros direcionados ao conjunto de questões comuns entre os países.5 

4 Definição apoiada na leitura do livro escrito por Joseph Gilbert M. Joseph, Catherine 
C. Legrand e Ricardo D. Salvatore, Close Encounters of Empire: Writing the Cultural 
History of U.S-Latin American, publicado pela Duke University Press, 2002 e do livro 
de Manuel Canyes, A Organização dos Estados Americanos e as Nações Unidas. Wa-
shington, União Pan-americana, 1949.

5 Subitens levantados durante a leitura dos Relatórios das Conferências Pan-americanas de 
1923 até 1933.
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A União Pan-americana tornou-se, nas palavras de Ricardo Salvatore, 
uma “enterprise of Knowledge” de onde seria incentivado, produzido e 
divulgado o conhecimento sobre os países-membros.6 O conhecimento 
sobre as diversas nações fazia parte do acordo de interação, de recipro-
cidade e de amizade entre aqueles que visavam nesse intercâmbio uma 
melhoria das relações. Os diversos interesses individuais das nações esta-
vam presentes em cada uma das reuniões, principalmente no que tange às 
questões estratégicas relacionadas ao período entre guerras, armamento e 
desarmamento navais, aéreos e terrestres, transações comerciais, discus-
são sobre as fronteiras e limites territoriais. Os temas tratados, indepen-
dentemente das polêmicas e das resoluções tomadas, geraram uma pro-
dução de inquestionável importância para a interlocução entre as nações 
do norte e do sul da América.

Foram realizadas e organizadas ao todo dez grandes Conferências Pan-
americanas, entre 1889 e 1954, tendo-se desdobrado em inúmeros congressos 
internacionais, reuniões de consulta e preparatórias para os grandes fóruns 
de discussão e debate que uniram ou divergiram os seus participantes ame-
ricanos. Eram associadas à União Pan-americana as 21 nações do continente 
americano – com exceção do Canadá, que se �liou apenas em 1971. Nesses 
encontros internacionais, realizados com intervalos que variavam entre um, 
cinco e até mais de dez anos, houve a motivação da presença de inúmeras 
delegações dos países do sul e do norte que participaram com signi�cati-
vo número de representantes nos seguintes grandes fóruns: a I Conferência 
Internacional Americana realizada em Washington (1889-1890); a II Confe-
rência realizada na cidade do México (1901); a III Conferência realizada no 
Rio de Janeiro (1906); a IV Conferência realizada em Buenos Aires (1910); a 
V Conferência em Santiago (1923); a VI Conferência em Havana (1928); a VII 
Conferência em Montevidéu (1933); a VIII Conferência em Lima (1938); a IX 
Conferência Interamericana em Bogotá (1948) e a X Conferência Interame-
ricana em Caracas (1954).

Durante a Conferência de Bogotá, em 1948, decidiu-se por uma mudan-
ça de rumos, quando foi assinado o Tratado Americano de Soluções Pací�cas 
(Pacto de Bogotá), instrumento que estabeleceu as “bases permanentes de co-

6 SALVATORE, Ricardo D. The Enterprise of Knowledge Representational Machines 
of Informal Empire. In: Close Encounters of Empire: writing the cultural history of U. S. 
Latin American Relations. U.S.: Duke University Press, 2002, p. 92.
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O Palácio Monroe foi reinaugurado em 1906 
para sediar a III Conferência Internacional 
Americana, também denominada Pan-ame-
ricana, realizada no Rio de Janeiro. Em 1972, 
o prédio teve seu pedido de tombamento 
encaminhado junto com outros da Avenida 
Rio Branco com o apoio do IAB e do Clube 
de Engenharia.  Em relação ao Monroe, o pe-
dido foi indeferido pelo IPHAN por ter sido 
considerada a edificação muito “descarac-
terizada”. Sua demolição foi autorizada pelo 
Presidente Geisel em meio à controvérsia 
pública a favor e contra a demolição do edi-
fício. (Arquivo Central do IPHAN - Seção Rio 
de Janeiro)

Foto de Marc Ferrez de 1906 – Escadaria 
central do Palácio Monroe com a assinatura 
dos delegados dos vários países do conti-
nente americano.

operação econômica, �nanceira e social”.7 Além desse acordo de caráter diplo-
mático, os países-membros assinaram 42 outras resoluções.8 Essas mudanças 
implicaram a modi�cação da União Pan-americana, que �cou substituída pelo 
que eles chamaram de Sistema Interamericano.9 As Conferências Internacio-
nais Americanas passaram, então, a denominar-se Conferências Interameri-
canas, órgão máximo da Organização dos Estados Americanos (OEA), criado 
nessa Conferência. A OEA herdou as funções das Conferências Internacionais 

7 CANYES, Manuel. A Organização dos Estados Americanos e as Nações Unidas. Wa-
shington: União Pan-americana, 1949. p. 3.

8 Idem, p. 4.

9 Ibidem, p. 5.
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Americanas com as modi�cações elaboradas pelos tratados e resoluções discu-
tidas pela organização durante a Conferência de Bogotá.

O recorte temporal deste texto abrange as Conferências de 1923, 1928 e 1933, 
por serem as mais relevantes para contextualizar o livro de Rodrigo Melo Franco 
de Andrade, publicado pelo Instituto Pan-americano de Geogra�a e História. 
Consideramos que a questão cultural e especi�camente a área da preservação 
tiveram nessas três Conferências as resoluções que mais in�uenciaram a insti-
tucionalização da questão da preservação no Brasil e nos países participantes. A 
partir da experiência da Primeira Guerra Mundial, passa a haver uma preocu-
pação maior com o entendimento das diferenças e do inter-relacionamento das 
nações do continente, o que gerou um aumento signi�cativo dos temas culturais 
para as pautas elaboradas para as Conferências de 1923, 1928 e 1933. Nessa dire-
ção, com o objetivo de somar e desenvolver o conhecimento entre os países ame-
ricanos, a VI Conferência, realizada em 1928, estabeleceu a criação do Instituto 
Pan-americano de Geogra�a e História (IPGH), com sede no México.  Com essa 
decisão, a maioria dos tópicos discutidos na área da cultura, no âmbito das Con-
ferências, ganha então no IPGH um aprofundamento por meio do incentivo, da 
elaboração e da divulgação de suas publicações culturais. E entre esses tópicos 
estavam os relacionados à preservação, que teve sua inserção mais efetiva du-
rante a Conferência no Chile, em 1923. Coube ao IPGH, como parte integrante 
da União Pan-americana, coordenar, distribuir e divulgar trabalhos na área de 
história e geogra�a entre os 21 países do continente americano.

É importante assinalar a signi�cativa participação brasileira, desde o iní-
cio, no Instituto Pan-americano de Geogra�a e História, criado em 1928, no 
qual era comum uma rotatividade em seu quadro de coordenação e direção. 
Esse tipo de administração fazia parte das decisões tomadas durante a própria 
VI Conferência de 1928, para que houvesse uma participação efetiva de seus 
integrantes no quadro do Instituto. Membros de vários países do continente 
americano participaram em cargos de presidência, direção ou coordenação. O 
Brasil esteve representado na vice-presidência e presidência do Instituto Pan-
americano, com certa constância, por: Conde de A�onso Celso10 (vice-presi-

10 Afonso Celso de Assis Figueiredo – Advogado, jornalista, político e professor. Exer-
ceu, entre outros, os seguintes cargos: presidente perpétuo do IHGB (1912-1938), pre-
sidente da ABL (1925-1935), vice-presidente do IPGH (1932-1938). In: GUIMARÃES, 
Argel. (Ed.). Dicionário Biobibliográfico Brasileiro de Diplomacia, Política Externa e 
Direito Internacional. Rio de Janeiro, 1938.
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dente) de 1932-1938, Oswaldo Aranha11 (vice-presidente) de 1938-1946 e José 
Carlos de Macedo Soares12 (presidente) de 1946-1950. Na organização admi-
nistrativa do Instituto, três comissões coordenavam suas principais atividades, 
sendo responsáveis pelas publicações: História, Geogra�a e Cartogra�a.13

As publicações do IPGH em seus primeiros anos abrangiam, segundo 
estatuto elaborado logo após a sua criação, os seguintes tópicos: topo-
grafia, cartografia, geologia, geomorfologia, pré-história, história pré-
colombiana, arqueologia, historia colonial, história da época da inde-
pendência, além de temas relacionados à biblioteconomia e arquivo. No 
início da década de 40 há uma reformulação do IPGH, sendo mantidas as 
mesmas temáticas na área de história e geografia, mas subdivididas em 
outros subtítulos, que passaram a priorizar as publicações em séries, em 
vez de publicações avulsas.

O trabalho do Instituto será mais efetivo se este é organizado de 
maneira que cubra algumas das questões fundamentais relacio-
nadas com os países americanos, as que requerem uma investi-
gação intensa e a cooperação de investigadores e instituições de 
vários países. Tal método contribuiria ao progresso da ciência e o 
bom entendimento, bem melhor que um número considerável de 
estudos isolados.14

11 Oswaldo Aranha – Advogado, diplomata e político. Exerceu, entre outros, os seguintes 
cargos: ministro da Justiça e Fazenda (1931-1933), embaixador em Washington (1934-1937), 
ministro das Relações Exteriores (1938-1944), ministro da Fazenda (1953-1954), chefe da dele-
gação brasileira na Assembleia Nacional dos Estados Americanos.  In: ABREU, Alzira Alves et 
al. Dicionário Histórico Biográ�co Pós 1930. Rio de Janeiro, FGV, 2001. Disponível em: <http://
www.cpdoc.fgv/produção>. Acesso em: 21 fev. 2011.

12 José Carlos de Macedo Soares – Advogado, diplomata e político. Exerceu, entre outros, os 
seguintes cargos: chefe da Delegação Brasileira de Desarmamento (1932), ministro das Rela-
ções Exteriores (1934-1937) e (1955-1958), ministro da Justiça (1945-1946), presidente do IBGE 
(1942-1944). In: ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS. Disponível em: <http://www.acade-
mia.org.br>. Acesso em: 11 fev. 2011.

13 O Brasil, hoje, está representado na Comissão de História pela Dra. Maria Cristina Mineiro 
Scatamacchia, arqueóloga e professora do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade 
de São Paulo.

14 Discurso do presidente do Comitê Executivo Dr. John C. Mirriam na Assembleia de 1941 do 
Instituto Pan-americano de Geogra�a e História. In: ZAVALA, Silvio. El Instituto Panamerica-
no de Geografía e Historia. México: IPGH, 1952. p. 14. (Tradução livre da autora).
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Livros da série Monumentos Históricos e Arqueológicos da América, publicados pelo Instituto 
Pan-americano de Geografia e História.

Na IV assembleia do Instituto Pan-americano realizada em Caracas, em 
1946, foi criada uma Comissão de História que teve, entre outras, as funções 
de fomentar e divulgar trabalhos referentes à preservação, além de promover 
a aproximação de academias e instituições da área de História. A Comissão 
de História, na época sob a direção do Dr. Silvio Zavala15 e do Dr. Daniel F. 
Rubin de La Borbolla,16 organizou as seguintes coleções: Série Administrativa 
(resoluções relacionadas à história e ciências a�ns adotadas pelas diversas as-
sembleias do IPGH), tendo início em 1947; Série de Instrumentos e Manuais 
“guias de organização na área de arquivologia e biblioteconomia, manuais de 
conservação e guias bibliográ�cos para historiadores”, em 1948; Série Ensi-
no da História, em 1948; Série de Vários Estudos de História da América, 
em 1948; Série Historiadores da América, em 1949; Série Missões America-
nas em Arquivos Europeus, em 1949; Série de Publicações do Movimento 

15 Silvio Zavala – Historiador mexicano, tendo publicado mais de 100 livros na área. Ocu-
pou, entre outros, os seguintes cargos: vice-diretor e diretor do IPGH, delegado do México 
na Unesco (1956-1975), embaixador do México na França (1966-1975). In: UNIVERSIDADE 
AUTÔNOMA DE MÉXICO. Disponível em <http://www.unam.mx>. Acesso em: 12 dez. 2010.

16 Daniel Fernando Rubin de la Borbolla Cedillo – Antropólogo mexicano com formação 
multidisciplinar nas áreas de arqueologia, etnogra�a, museologia e história, tendo colabora-
do com a fundação de várias instituições culturais no México. Exerceu, entre outros cargos, 
os seguintes: diretor da Escola Nacional de Antropologia do México (1942-1947), diretor do 
Centro Interamericano de Artesanato e Artes Populares (1975-1979), entre muitos outros. In: 
Centro Daniel Rubin de la Borbolla. Disponível em <http://centrodanielrubindelaborbolla.
org/home_quienera.html>. Acesso em: 21 fev. 2011.
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Emancipador, em 1949; Série de Publicações do Comitê de Arquivos, Série 
Monumentos Históricos e Arqueológicos da América, em 1950.17

A série denominada Monumentos Históricos e Arqueológicos da América, 
da qual faz parte o Brasil, contemplou os seguintes títulos, publicados em sua 
maioria na década de 50 e que seguem em ordem cronológica: 

Panamá: Monumentos Históricos e Arqueológicos por Angel 
Rubio, México, Instituto Panamericano, 1950.
Estados Unidos: Monumentos Históricos e Arqueológicos por 
Ronald F. Lee, Instituto Panamericano, 1951.
Brasil: Monumentos Históricos e Arqueológicos por Rodrigo 
Melo Franco de Andrade, México, Instituto Panamericano, 1952.
Chile: Monumentos Históricos e Arqueológicos por Roberto 
Montandón, México, Instituto Panamericano, 1952.
Haiti: Monumentos Históricos e Arqueológicos por Catts Pres-
soir, Instituto Panamericano, 1952.
Ecuador: Monumentos Históricos e Arqueológicos por Fr. Jose 
Maria Vargas, Instituto Panamericano, 1953, 144 pp.
Guatemala: Monumentos Históricos e Arqueológicos por Da-
niel F. Rubin de La Borbolla e Hugo Cerezo, Instituto Panameri-
cano, 1953.
Honduras: Monumentos Históricos e Arqueológicos por Pedro 
Rivas, México, Instituto Panamericano, 1953
México: Monumentos Históricos e Arqueológicos por Daniel F. 
Rubin de La Borbolla, México, Instituto Panamericano, 1953. 2vol.
Argentina: Monumentos Históricos e Arqueológicos por Mário 
José Buschiazzo, México, Editora Fournier, 1959.
Costa Rica: Monumentos Históricos e Arqueológicos por Jorge 
A. Lines y Maria Molina de Lines, México, Instituto Panameri-
cano, 1974.
Peru: Monumentos Históricos e Arqueológicos por Emilio Har-
th-Terre, México, Instituto Panamericano, 1974.
Uruguai: Monumentos Históricos e Arqueológicos por Alfredo 
Castellanos, México, Instituto Panamericano,1974.

17 ZAVALA, Silvio. El Instituto Panamericano de Geografía e Historia. México: IPGH, 1952. p. 16.
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Vários desses livros com o título em comum Monumentos Históricos e Ar-
queológicos, ainda que publicados nas décadas seguintes, formam o resultado 
das preocupações colocadas nas V, VI e VII Conferências Pan-americanas, 
também denominadas Conferências Internacionais Americanas, que reco-
mendavam o estudo de problemas históricos e geográ�cos para tentar suprir as 
lacunas de conhecimento, entre várias outras áreas, do campo do patrimônio 
histórico e arqueológico dos países aliados. 

A V Conferência Internacional Americana 
de 1923 – Santiago, Chile

Na leitura que �zemos sobre o tema, e principalmente na documentação encontra-
da na Biblioteca Nacional, Arquivo Histórico do Itamaraty (RJ), Instituto Históri-
co e Geográ�co (RJ) e na Biblioteca Noronha Santos (RJ), podemos a�rmar que os 
debates e recomendações realizados durante as Conferências dos Estados Ameri-
canos estabeleceram marcos importantes para o conhecimento e a divulgação dos 
mais variados temas. O enfoque deste estudo está no papel que as Conferências 
de 1923, 1928 e 1933 tiveram na preservação do patrimônio cultural na América. 

A questão cultural passa a ter importância nas Conferências Internacionais 
Americanas a partir da V Conferência realizada no Chile em 1923. A docu-
mentação mais consultada para este estudo foram os relatórios das delegações 
enviados ao Itamaraty, pesquisados no próprio Arquivo Histórico do Itama-

Livros da série Monumentos Históricos e Arqueológicos da América, publicados pelo Instituto 
Pan-americano de Geografia e História.
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Foto do Índice do Relatório da V Con-
ferência Pan-americana de 1923, onde 
podemos visualizar a quantidade de as-
suntos tratados nas grandes assembleias. 
(Arquivo Histórico do Itamaraty-RJ)

raty (RJ). No relatório da delegação brasileira daquele ano encontramos a lis-
tagem que traz as resoluções dos itens que foram acordados e debatidos pelos 
países-membros.18 Representados por suas delegações, diversos tópicos direta-
mente relacionados à cultura foram debatidos, votados e deliberados, por meio 
de recomendações ou tratados, pelos 18 países que participaram desse fórum: 
Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Equador, 
Estados Unidos, Guatemala, Haiti, Honduras, Nicarágua, Panamá, Paraguai, 
República Dominicana, Uruguai e Venezuela. Participaram da delegação bra-
sileira de 1923 ao Chile os seguintes membros: Afrânio de Mello Franco19 

18 RIO DE JANEIRO. Relatório da V Conferência Americana de 1923. Arquivo Histórico do Ita-
maraty. Apenas 18 países participaram desse fórum, uma vez que a Bolívia, o Peru e o México não 
compareceram com seus delegados.

19 Afrânio de Mello Franco – Advogado, diplomata e político, tendo dedicado toda a sua carreira 
pública à diplomacia. Exerceu, entre outros, os seguintes cargos: chefe da Delegação Brasileira nas 
Conferências Pan-americanas de 1923 e 1933, Embaixador brasileiro na Liga das Nações (1924-
1926), ministro das Relações Exteriores (1930-1933) In: Relatórios das Conferências Pan-america-
nas de 1933 e GUIMARÃES, Argeu, op. cit, p. 287.
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(presidente), Sylvino Gurgel Amaral20 (vice-presidente), James Darcy,21 José 
de Paula Rodrigues Alves,22 Helio Lobo,23 general Augusto Tasso Fragoso24 
(chefe militar da Delegação) e o contra-almirante Augusto Carlos de Souza e 
Silva25 (chefe naval).

As questões que foram mais debatidas nessa Conferência estavam relacionadas à 
paz, reforçadas pela iminência de con�itos internacionais, principalmente por ter sido 
realizada entre as duas grandes guerras mundiais. O tema da paz é lembrado constan-
temente pelo receio de novos con�itos, inclusive entre os países vizinhos. Nessa Confe-
rência realizada no Chile, a discussão da limitação dos armamentos para os países do 
continente americano foi o ponto mais difícil, do qual o Brasil discordava, opondo-se 
a outros países. À frente da missão brasileira, Afrânio de Mello Franco sofreu pressões 
para a assinatura de acordos com o objetivo de limitar a tonelagem e o número de na-
vios de guerra, que, segundo ele, não levavam em conta o tamanho da costa brasileira, 
a qual necessitava de mais embarcações para a efetiva defesa de suas fronteiras.26 

Essa V Conferência, de 1923, havia sido antecipada por reuniões extraordi-
nárias para a tomada de resoluções comuns frente aos grandes con�itos arma-
dos, o que fomentou ações e posicionamentos coletivos na Conferência, com 
um número recorde de tópicos políticos para serem debatidos e votados pelas 

20 Sylvino Gurgel Amaral – Diplomata. Embaixador em várias capitais do mundo: Santiago (1922), 
Washington (1924), Tóquio (1931). Membro da delegação brasileira à V Conferência de Santiago 
(1923), delegado à conferência de Conciliação e Arbitragem de Washington (1928) In: GUIMA-
RÃES, Argeu, op. cit, p. 29.

21 James Darcy – Advogado e político. Delegado na Conferência de 1923, atuou também em outras 
missões internacionais. In: GUIMARÃES, Argeu, op. cit, p. 156.

22 José de Paula Rodrigues Alves – Diplomata. Filho do conselheiro Rodrigues Alves, ingressou na 
carreira em 1906. Embaixador que presidiu em 1935 e 1936 a Conferência de Paz no Chaco, con�ito 
entre a Bolívia e o Paraguai. In: GUIMARÃES, Argeu, op. cit, p. 27.

23 Hélio Lobo – Diplomata e historiador. Iniciou sua carreira diplomática como auxiliar à IV Con-
ferência Internacional de Buenos Aires, delegado à V Conferência de 1923, cônsul-geral do Brasil 
em Londres e Nova York (1926). In: GUIMARÃES, Argeu, op. cit, p. 268.

24 Augusto Tasso Fragoso – General dedicado ao estudo da História Militar Brasileira.  In: GUI-
MARÃES, Argeu, op. cit, p. 182.

25 Augusto Carlos de Souza e Silva – Contra-almirante, chefe da Missão Naval da V Conferência 
Pan-americana, chefe do gabinete do Comando da Marinha. In: MARINHA DO BRASIL. Dispo-
nível em: <http://www.mar.mil.br/menu_v/gabinete_do_cm/galeria.htm>. Acesso em: 21 fev. 2011.

26 RIO DE JANEIRO. Relatório da V Conferência Americana do Chile. Rio de Janeiro: Arquivo 
Histórico do Itamaraty, 1923.
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assembleias. E dentro desse arcabouço de interlocução dos estados-membros, 
entendia-se que a compreensão da realidade e da trajetória histórica de cada 
um dos associados poderia colaborar para um melhor relacionamento e acei-
tação das diferenças, contribuindo para evitar possíveis con�itos que levassem 
novamente à guerra. Igualmente, tentava-se estabelecer foros de discussão de 
assuntos comuns aos países americanos, buscando a integração e a solução de 
possíveis controvérsias. Cada país contribuía com um voto, cujo resultado era 
proferido durante a realização das Conferências, onde era possível deliberar 
sobre qualquer assunto de interesse para a assembleia. A possibilidade de re-
formulação de qualquer decisão após o resultado das Conferências dependeria 
da execução de um protocolo burocrático, além da convocação de novas reu-
niões extraordinárias.

A área cultural, assunto sobre o qual o Brasil melhor se entendeu com as 
vizinhas repúblicas, teve tranquilidade no seu andamento e conclusão. À gui-
sa de exemplo, podemos observar o telegrama enviado por Afrânio de Mello 
Franco, dois dias depois do �nal dos debates da V Conferência de 1923, reali-
zada no Chile, datado de cinco de maio de 1923, em que ele ressaltava o avan-
ço das discussões, tendo em foco a cooperação intelectual entre as nações e a 
participação da delegação brasileira nas questões relacionadas à preservação:

A Conferência votou varias proposições que signi�caram um 
grande adiantamento no sentido da mais estreita vinculação in-
telectual cientí�ca e literária entre os diversos povos da América. 
A Comissão aceitou igualmente o projeto apresentado pelo dou-
tor Pontes de Miranda27 determinando regras de procedimento 
para o cuidado da preservação e restauração dos monumentos e 
documentos e tudo quanto possa servir de base para o estudo da 
história americana.28

27 Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda – Advogado, jurista, professor e diplomata. Escreveu 
29 livros em sua maioria na área de estudos jurídicos. In: INSTITUTO PONTES DE MIRANDA. 
Disponível em: <www.ipm.al.org.br/historico.htm>. Acesso em: 25 fev. 2011.

28 Não pudemos localizar o projeto elaborado pelo jurista Pontes de Miranda, que acom-
panhava a delegação brasileira como consultor jurídico por indicação de Arthur Bernardes. 
Esta citação é parte de um telegrama detalhado, enviado por Afrânio de Mello Franco do 
Chile para o Brasil durante a V Conferência, e endereçado ao Ministério das Relações Exte-
riores, em 5 de maio de 1923.
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Outros temas da área cultural também geraram a atenção e a assinatura 
de resoluções em comum: proteção dos documentos arqueológicos, proteção 
da propriedade literária e artística, bibliotecas americanas, conferências ame-
ricanas, educação prática para as artes, monumentos a �guras ilustres, União 
Pan-americana e feiras periódicas interamericanas de amostras cientí�cas.29

Na documentação consultada dentro do Itamaraty, encontramos também o 
resumo do programa debatido para o tópico Proteção dos Documentos Arque-
ológicos, assinado por todos os membros das Conferências Pan-americanas: 

O estudo de um plano por meio do qual e com aprovação dos 
eruditos e investigadores dos diversos países que se possa chegar a 
estabelecer por parte dos governos da Américas um sistema mais 
uniforme para a proteção de documentos arqueológicos e outros 
necessários para a formação de uma boa história americana.30

E mais adiante, transcrevemos a resolução desse debate sobre proteção, to-
mada em 13 de abril de 1923, na quinta sessão realizada:

Propõe a fundação de dois institutos arqueológicos nos centros con-
siderados de mais alta cultura pré-colombiana, um na região do Mé-
xico e da América Central e outro na região do Equador e do Peru. 
Recomenda-se a formação de um mapa antropogeográ�co de cada 
país. Aconselha aos governos a designarem peritos que examinem o 
valor e a procedência dos documentos arqueológicos, zelando pela 
conservação dos ditos documentos e de interesse histórico.31

A preocupação com o intercâmbio de conhecimento também pode ser conferida na 
resolução �nal de 26 de abril de 1923,32 aprovada na oitava sessão da citada Conferência:

29 RIO DE JANEIRO. Resoluções das Conferências citadas no Relatório da V Conferência Interna-
cional Americana do Chile., Rio de Janeiro: Arquivo Histórico do Itamaraty, 1923.

30 RIO DE JANEIRO. Relatório da V Conferência Internacional Americana do Chile. Rio de 
Janeiro: Arquivo Histórico do Itamaraty, 1923. Trecho do documento que demonstra a preo-
cupação com a formulação de um sistema “mais uniforme” de patrimônio para os países do 
continente americano durante as discussões das assembleias gerais.

31 Idem, ibidem.

32 Reunida em Santiago do Chile, a Conferência foi de 25 de março a 3 de maio de 1923.
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Resolve recomendar ao Conselho Diretor da União Pan-americana 
que inclua no Programa das futuras Conferências, o estudo relativo 
à criação de bibliotecas pan-americanas, ou ao menos seções desti-
nadas a tal objeto nas atuais bibliotecas, submetendo à apreciação 
dos governos as propostas dos delegados da Nicarágua e Guatema-
la. Recomendo a troca de publicações produzidas em seu território 
ou fora dele, pelos seus respectivos nacionais e, outrossim, o inter-
câmbio de cartas geográ�cas gerais ou particulares, planos topo-
grá�cos, etc. Recomendo, �nalmente, a formação de um departa-
mento nas bibliotecas para [fomentar] a produção do continente. 33

Podemos dizer que a V Conferência representou para a área da preservação 
um avanço decisivo pela “formulação de um plano mediante o qual os governos 
pudessem tomar medidas apropriadas para a proteção dos documentos que fos-
sem julgados necessários para a formulação de uma história americana adequa-
da”.34 E como desdobramentos desse plano foram aprovadas as seguintes reso-
luções, que signi�caram um incentivo para a formulação de legislações na área: 

Recomendar aos governos da América a consignação nos orça-
mentos anuais (...) para a desapropriação dos que seja necessário 
desapropriar, como também dos documentos históricos que con-
venha adquirir, e para o fomento dos museus e bibliotecas, que se 
tenha de conservar, para serem utilizados.
(...)
Igualmente recomendar que sejam expedidas leis, facultando aos 
governos desapropriar, por utilidade pública, os restos arqueoló-
gicos, os documentos, as construções e objetos móveis de interes-
se histórico, cuja destruição e exportação, em qualquer hipótese, 
devem ser proibidas.

33 RIO DE JANEIRO. Relatório da V Conferência Internacional Americana. Rio de Janeiro: 
Arquivo Histórico do Itamaraty, 1923.

34 Parte integrante do histórico realizado pelo México no relatório do Programa Conserva-
ção e Preservação das Regiões Naturais e dos Lugares Históricos apresentado pelo México 
na VIII Conferência, seguindo a sugestão da delegação chilena, de que cada país se respon-
sabilizasse pela apresentação de um tópico, com o objetivo de agilizar os andamentos das 
atividades da Conferência (Arquivo Histórico do Itamaraty/RJ, tradução livre da autora).
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Recomendar aos aludidos governos a designação de peritos que 
decidam quando deve ter lugar a desapropriação e disponham so-
bre a preservação de tais restos, documentos, construções e obje-
tos móveis de interesse histórico. Além disso, os governos devem 
reconhecer as características dos prédios e conservá-los.35

A maioria dessas recomendações foi adotada pelos países-membros. O Chi-
le e a Colômbia citam em suas legislações a importância dessas resoluções para 
os seus países.36 No caso do México, observamos sua participação decisiva 
para a formulação das recomendações relacionadas à preservação nas Confe-
rências de 1923 até 1938, tendo como base a sua própria experiência legislativa 
na área. Dessa forma, nós observamos um papel de liderança do México para 
a condução das discussões implementadas dentro das Conferências. Esses tra-
balhos se desdobraram não só na criação das instituições de preservação nos 
países do continente, como contribuíram para que outros países assim o �zes-
sem. Os livros da série Monumentos Históricos e Arqueológicos da América for-
mam importante desdobramento dessas primeiras recomendações, que incen-
tivavam as publicações na área de arqueologia, geogra�a e da história. Eram 
distribuídas resenhas da área de preservação entre os países-membros desde a 
resolução de 1923, visando ao intercâmbio e ao desenvolvimento das “condi-
ções históricas e arqueológicas, a �m de estabelecer uma estreita cooperação 
entre os organismos e associações similares dos países pertencentes à União”.37 
Com base nesse conjunto de informações podemos a�rmar que as discussões 
sobre a proposta de um sistema do patrimônio (ver nota 30) nos países latino-

35 O tema da “propriedade privada” era uma das questões presentes como pode ser obser-
vado na transcrição anterior de parte do relatório do Programa Conservação e Preservação 
das Regiões Naturais e dos Lugares Históricos apresentado pelo México na VIII Conferência, 
seguindo a sugestão da delegação chilena de que cada país se responsabilizasse pela apresen-
tação de um tópico, com o objetivo de agilizar os andamentos das atividades da Conferência 
(Arquivo Histórico do Itamaraty/RJ, tradução livre da autora).

36 Decreto do Chile nº 264, de fevereiro de 1963, “pelo qual se regulamenta a lei sobre a de-
fesa e conservação do patrimônio histórico, artístico e monumentos públicos da nação”. Dis-
ponível em: <www.notinet.com.co/server�les/servicios/archivos/na4/d264-63.doc>. Acesso 
em: 26 nov. 2010. Decreto da Colômbia no 164, de 1963, “pelo qual se regulamenta a lei sobre 
a defesa e conservação do patrimônio histórico, artístico e monumentos públicos da nação”. 
Disponível em: < http://www.icanh.gov.co/?idcategoria=2097>. Acesso em: 26 nov. 2010.

37 RIO DE JANEIRO. Relatório da V Conferência Internacional Americana. Rio de Janeiro: 
Arquivo Histórico do Itamaraty, 1923.
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americanos buscaram não só a implementação da prática da preservação em 
suas regiões, como a preocupação em formular uma identidade comum entre 
os países do continente ao tecer critérios para o que preservar nas delimitações 
temporais indicadas nas atas das assembleias gerais de 1923 até 1933.

A VI Conferência Internacional Americana 
de 1928 – Havana, Cuba

A próxima Conferência Internacional Americana, também denominada VI Con-
ferência Pan-americana, foi realizada em Havana, em 1928. A delegação brasileira 
contava com a presença de Raul Fernandes38 (presidente da delegação brasileira), 
Lindolfo Collor,39 Placido da Silveira Sampaio,40 José de Mattoso de Sampaio Cor-
rea41 e Eduardo Spinola.42 Nesse encontro houve a participação do conjunto de 
seus membros, os 21 países signatários: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, 
Costa Rica, Cuba, El Salvador, Equador, Estados Unidos da América, Guatemala, 
Haiti, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Domini-
cana, Uruguai e Venezuela. Havia um clima de tensão pelos Estados Unidos terem 
invadido a Nicarágua, um país que era membro efetivo da União Pan-americana. 
O tom de inquietação dos países participantes foi descrito por Raphael Nunes Ni-
noletti Sebran, em seu artigo Pan-americanismo e Imperialismo: a VI Conferência 
Pan-americana e o debate sobre a intervenção norte-americana na Nicarágua:

38 Raul Fernandes – Político, jurisconsulto e diplomata. Delegado brasileiro na Conferência 
de Paz de Versalhes (1919), embaixador em Bruxelas (1926-1927), chefe da delegação brasi-
leira em Havana (1928). In: GUIMARÃES, Argeu, op. cit, p. 174.

39 Lindolfo Collor – Político e jornalista. Representou o Brasil na VII Conferência Pan-ame-
ricana e exerceu o cargo de ministro do Trabalho (1930-1932). In: ABREU, Alzira Alves et 
al.. Dicionário Histórico Biográ�co Brasileiro Pós 1930. Rio de Janeiro: FGV, 2001. Disponível 
em: <www.cpdoc.fgv.br.>. Acesso em: 21 fev. 2011.

40 Plácido da Silveira Sampaio – Representante brasileiro na Conferência de 1928. In: AR-
QUIVO HISTÓRICO DO ITAMARATY. Relatório da VI Conferência Internacional Ame-
ricana, 1928.

41 José Mattoso de Sampaio Correa – Engenheiro, deputado federal (1918-1920 e 1933-1937), 
senador (1921-1923). In: SENADO FEDERAL. Disponível em: <www.senado.gov.br>. Acesso 
em: 22 fev. 2011.

42 Eduardo Spinola – Advogado, professor de Direito, representante brasileiro na Confe-
rência de 1928. In: ARQUIVO HISTÓRICO DO ITAMRATY. Relatório da VI Conferência 
Internacional Americana de Havana, 1928.
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Ainda que tenha havido momentos de estrema instabilidade na reu-
nião de Havana, demonstrando que os Estados Unidos não sairiam 
incólumes da assembléia, no término da Conferência permanecia 
nos defensores da soberania das nações uma espécie de sentimento 
de frustração, pois nenhuma medida efetiva pode ser tomada contra 
os Estados Unidos, em prol da desocupação da Nicarágua.43

A contradição entre os discursos de união e paz em prol do pan-americanismo 
e a defesa da prática de intervenção nas repúblicas independentes por parte dos 
norte-americanos teve nessa Conferência seu ponto alto de tensão.44 Somente na 
Conferência seguinte é que se chegaria a um princípio consensual de não interven-
ção entre as nações do continente.

Foto do Relatório da VI Conferência Pan-
americana de 1928, contendo  a relação 
dos países participantes, a delegação bra-
sileira e o programa da assembleia. (Ar-
quivo Histórico do Itamaraty-RJ)

43 SEBRIAN, Raphael Nunes Nindetti. Pan-americanismo e imperialismo: a VI Conferência Pan-
americana e o debate sobre a interferência norte-americana na Nicarágua. In: ENCONTRO IN-
TERNACIONAL DA ANPHLAC, 7.,  2006, Campinas. Anais. Campinas, 2006. p. 8. Disponível em: 
<http://www.anphlac.org/periodicos/anais/encontro6/raphael_sebrian.pdf>. Acesso em: 4 mar. 2011.

44 Idem, ibidem.
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Na última sessão pública, depois de haver o Secretário de Estado 
Charles Hugues45 reivindicado o direito para os Estados Unidos de 
proteger por todos os meios apropriados a vida e os bens de seus na-
cionais, onde quer que eles se achem, foi adiada a decisão �nal do 
problema, a �m de ser submetido ao exame da próxima Conferência. 
Assim foi com a recordação dos apaixonados debates da Conferên-
cia anterior, em que a quase unanimidade da América condenou o 
intervencionismo – que fora uma prática tradicional da política dos 
Estados Unidos da América até a presidência Wilson46 – que o as-
sunto voltava à discussão, para ser resolvido na VII Conferência.47

Mesmo com esse clima tenso, segundo o Relatório dos Trabalhos da Delega-
ção do Brasil à VI Conferência, os trabalhos foram repartidos por oito comis-
sões, as quais se distribuíram pelos seguintes assuntos:

União Pan-americana; Direito Internacional Público e Política 
de Fronteiras; Direito Internacional Privado e Uniformização 
Legislativa; Problemas de Comunicação, Cooperação Intelectual; 
Problemas Econômicos; Problemas Sociais e Informação sobre 
tratados, convenções e resoluções.48

Debateram-se, mais uma vez, temas diretamente relacionados à cultura e 
à preservação, tendo como foco a cooperação intelectual, decidindo-se pela 
criação de dois institutos, em 1928: o Instituto Pan-americano de Geogra�a 

45 Charles Hugues – Advogado republicano, secretário de Estado dos Estados Unidos (1921-
1923), chefe da Suprema Corte Americana (1930-1941) In: SENADO FEDERAL. Disponível 
em: <www.senado.org>. Acesso em: 22 fev. 2011.

46 Woodrow Wilson – Advogado, presidente da Universidade de Princeton (1902-1910), go-
vernador de Nova Jersey (1911-1913), presidente dos Estados Unidos da América (1913-1921). 
In: WHITE HOUSE. Disponível em: < http://www.whitehouse.gov/about/presidents/woo-
drowwilson>. Acesso em: 22 fev. 2011.

47 FRANCO, Afrânio de Mello. Relatório dos trabalhos da delegação do Brasil à VII Confe-
rência Internacional Americana ao presidente da República Getúlio Vargas. Rio de Janeiro: 
Imprensa Nacional, 1939. p. 6. 

48 RIO DE JANEIRO. Arquivo Histórico do Itamaraty. Relatório da delegação brasileira 
a VI Conferência Internacional Americana, realizada em Havana, de 16 de janeiro a 20 de 
fevereiro de 1928. 
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e História e o Instituto Americano de Cooperação Intelectual. O assunto re-
lacionado à cooperação intelectual, presente direta ou indiretamente desde 
os primeiros anos, necessitava, segundo opinião geral, de um fórum próprio. 
Dessa forma, o Instituto Americano de Cooperação Intelectual, cuja sede seria 
em Cuba, foi pensado com o objetivo de coordenar e sistematizar atividades 
relacionadas ao continente, abrangendo as “ciências, as artes e as letras”.49 Para 
sua programação inicial foram planejadas as seguintes atividades:

1. Ativar e sistematizar o intercâmbio de professores e estudantes, 
tanto universitários, secundários e primários, entre os diversos 
países americanos.
2. Fomentar nas escolas secundárias e superiores de todos os paí-
ses americanos a criação de cadeiras especiais de história, geogra-
�a, literatura, sociologia, higiene e direito principalmente consti-
tucional e comercial, de todos os estados signatários.
3. Prestigiar a criação de cidades Universitárias ou casa de estu-
dantes nos países da America.50

A princípio o Instituto de Cooperação Intelectual teria um conselho em cada 
país, somado às instituições já existentes em cada região que se reportariam ao 
Conselho Geral Interamericano das Conferências Internacionais Americanas. 
Essa ideia da organização continental não foi levada avante, tampouco o Ins-
tituto chegou a ser criado em Cuba. Realizou-se apenas o primeiro Congresso 
Interamericano de Reitores, Decanos e Educadores, em 1930, que seria a primei-
ra grande atividade importante do Instituto em Cuba. As atividades da Divisão 
de Cooperação Intelectual continuaram com sua sede em Washington, junto ao 
escritório central da União Pan-americana. A Divisão, ou Departamento de Co-
operação Intelectual, como também �cou conhecido, concentrou suas atividades 
na sistematização das atividades relacionadas à cooperação intelectual entre as 
nações do continente no que tange “às ciências, às artes e às letras”.51

49 Idem, ibidem.

50 Idem, ibidem.

51 PRADO, Abelardo Bueno do Prado. Meios de fomentar a cooperação intelectual e técnica 
interamericana e o espírito do desarmamento moral. In: CONFERÊNCIA INTERNACIO-
NAL AMERICANA, 8., 1938, Rio de Janeiro. Anais. Rio de Janeiro: 30 set. 1938. p. 13. (Es-
tudos preparatórios).
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Foto do Instituto Pan-ameri-
cano de Geografia e História 
com faixa comemorativa 
dos 80 anos da instituição, 
celebrado em 24 de Junho 
de 2008.

Foto com Afrânio Mello 
Franco ao centro, no Palácio 
do Itamaraty-RJ, acompa-
nhado de congressistas de 
vários países da América do 
Sul e do Norte que vieram ao 
Brasil participar do Primeiro 
Congresso e da Assembleia 
inaugural do Instituto Pan-
americano de Geografia e 
História, órgão das Confe-
rências Pan-americanas, em 
1932. (Arquivo Histórico do 
Itamaraty-RJ)

Quanto ao Instituto Pan-americano de Geografia e História, sua apro-
vação na Conferência Internacional Americana de 1928 foi muito bem 
aceita por todos os membros. O governo do México, que havia feito a pro-
posta, doou na mesma sessão um edifício na capital do México para a sede 
do Instituto. O IPGH, como descrito no início deste texto, foi responsável 
pela coordenação de inúmeros trabalhos referentes às áreas de geografia e 
história, abarcando direta ou indiretamente outras áreas temáticas de es-
tudo, tendo sempre à frente de sua direção o engajamento de vários países 
do continente, inclusive o Brasil. Foram organizados diversos congressos, 
sendo que o primeiro foi realizado no Rio de Janeiro, em 1932. Abrindo a 
sessão do primeiro Congresso, com a presença de delegados brasileiros e 
estrangeiros, o ministro de Relações Exteriores Afrânio Mello Franco de 
Andrade, que havia representado o Brasil em várias ocasiões nas Conferên-
cias Pan-americanas. 
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Esse primeiro Congresso, em 1932, foi importante pelo debate, entre outros 
temas, de questões relacionadas à preservação do patrimônio cultural. Entre 
as resoluções e recomendações aprovadas pelo primeiro Congresso Pan-ame-
ricano de Geogra�a e História, foi decidido na sessão do dia 31 de dezembro:

Que o Instituto Pan-americano de Geogra�a e História promova 
a possibilidade de uniformização das leis de defesa e proteção do 
patrimônio histórico e artístico das nações americanas e o enten-
dimento das dependências administrativas, as que incubam essa 
defesa, especialmente para que se consiga um catálogo de inven-
tário do patrimônio em toda a América.52

Após as sessões de palestras e discussões, os participantes do Congresso 
�zeram uma visita à cidade de Ouro Preto, tendo sido debatida, no percurso 
da viagem, a possibilidade de sua proteção como monumento nacional, o que 
acabou ocorrendo um pouco depois.

A proposta do doutor Gastão Penalva53  foi aprovada por unanimi-
dade. Ficou decidido que se telegrafasse para o chefe do governo pro-
visório para lhe pedir que se decretasse a partir daquela data a cidade 
de Ouro Preto em Monumento Nacional, e também que considera-
ram como sócios honorários do Instituto Histórico de Ouro Preto, a 
todos os representantes das nações americanas ali presentes.54

Recebidos em sua volta da excursão de Ouro Preto por representantes do 
governo do estado de Minas Gerais e pelo representante do ministro da Edu-

52 ACTA DE LA 2ª SESION PLENA. Resoluções e recomendações aprovadas no primei-
ro congresso pan-americano de geogra�a e história. In: REVISTA DO INSTITUTO PAN-
AMERICANO DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA. Informe dos Trabalhos realizados desde sua 
fundação, México, Imprensa da Secretaria de Relações Exteriores, 1933, seção do dia 31, p. 
111. (tradução da autora).

53 Sebastião Fernandes de Sousa (vulgo Gastão de Penalva) – Militar e escritor. Um dos fun-
dadores do Instituto de Geogra�a e História Militar do Brasil e do Instituto de História de 
Ouro Preto. In: ENCICLOPÉDIA DELTA LARROUSE, Rio de Janeiro, 1972.

54 BUSTAMANTE, Octavio. Resoluções y recomendaciones aprobadas em el primer con-
gresso Panamericano de Geogra�a e Historia. In: REVISTA DO INSTITUTO PAN-AMERI-
CANO DE GEOGRAFIA E HISTÓRIA.  Assembleia Inaugural do Instituto Pan-americano 
de Geogra�a e História. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 27 dez. 1932/1º jan. 1933, p. 118. 
(Volume especial, tradução livre da autora).
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Foto da capa da Revista do Instituto Histó-
rico Geográfico Brasileiro, volume especial 
da Assembleia Inaugural do Instituto 
Pan-americano de Geografia e História, 
realizada em 27 de dezembro de 1932-1 
de janeiro de 1933. (Arquivo Histórico do 
Itamaraty-RJ)

cação e Saúde Pública, o senhor Noraldino Lima,55 como foi relatado pelo se-
cretário do Comitê Executivo do Instituto Pan-americano de Geogra�a e His-
tória, Octavio Bustamante,56 em seu relatório de janeiro de 1933.57

A proposição de dar a Ouro Preto o título de Monumento Nacional foi encaminha-
da ao Congresso Nacional e aprovada no mesmo ano, tornando-se um marco decisivo 
para o desenvolvimento das questões relacionadas à proteção e conservação dos bens 
culturais. O ato de transformação em cidade monumento foi ressaltado no livro do 
Rodrigo Melo Franco de Andrade como a primeira lei federal sobre a matéria.58

55 Noraldino Lima – Político e pedagogo. Secretário de Educação em Minas Gerais (1931-1935) e 
interventor federal em Minas Gerais (1946) In: LOPES, Ana A. B. Magalhães. A expansão/conten-
são do Ensino em Minas Gerais (1931-1934): um jogo político. Disponível em: <http://www.sbhe.
org.br/novo/congressos/cbhe1/anais/008_ana_amelia_borges.pdf>. Acesso em: 23 fev. 2011.

56 Octavio Bustamante – Engenheiro. Exerceu os cargos de secretário do Comitê Executivo e de 
diretor do IPGH. In: IPGH. Organic Statutes, Rules of Procedure and Agreements 2009-2013. Dis-
ponível em: <http://www.ipgh.org/Documents/SG-IPGH/PO-0544.pdf>. Acesso em: 23 fev. 2011.

57 INSTITUTO PAN-AMERICANO DE GEOGRAFIA E HISTÓRIA. Informe dos trabalhos 
realizados desde sua fundação, México, Imprensa da Secretaria de Relações Exteriores, 1933, 
p. 118. (Volume especial, tradução livre da autora).

58 Em 1934, o governo federal criou a Inspetoria dos Monumentos Nacionais, e teve sua atuação voltada 
principalmente para a “restauração e preservação de monumentos da cidade de Ouro Preto (...), restauran-
do e preservando igrejas, pontes, chafarizes e um prédio público civil, a Casa dos Contos”. In: MUSEU HIS-
TÓRICO NACIONAL. Salvando o Passado: a Inspetoria de Monumentos do Museu Histórico Nacional. 
Disponível em: <www.museuhistoriconacional.com.br/mh-e-602.htm>. Acesso em: 23 mar. 2011.
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A VII Conferência Internacional Americana 
de 1933 – Montevidéu, Uruguai

A VII Conferência Internacional 
Americana foi realizada em Montevi-
déu, Uruguai, de 3 a 26 de dezembro 
de 1933. Os resultados da Conferên-
cia estão expressos em seis conven-
ções, um protocolo adicional e 95 
resoluções como foi detalhado por 
Afrânio de Mello Franco, ministro 
das Relações Exteriores, em seu rela-

tório enviado ao presidente da República, Getúlio Vargas.59 Os representantes 
brasileiros que acompanharam o presidente da delegação brasileira, Afrânio 
de Mello Franco, foram:

 Lucillo A. de Cunha Bueno,60 Francisco Luis da Silva Campos,61 Gilber-
to Amado,62 Carlos Chagas,63 Samuel Ribeiro;64 Assessores Técnicos: Berta 

Símbolo da União Panamericana

59 Getúlio Vargas – Presidente do Brasil (1930-1945) e (1950-1954). Promulgou a Constituição de 
1934, fechou o Congresso Nacional (1937), criou a Justiça do Trabalho (1939), instituiu o salário 
mínimo (1939) e a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), criou várias instituições governa-
mentais, entre outros atos.

60 Lucillo A. de Cunha Bueno – Diplomata. Embaixador em comissão de Montevidéu (1918), embai-
xador em Montevidéu (1933) e delegado à VII Conferência. In: GUIMARÃES, Argeu, op. cit, p. 87.

61 Francisco Luis da Silva Campos – Advogado, catedrático da Universidade do Brasil/RJ, 
ministro da Educação e Saúde (1931), ministro da Justiça (1937-1942). In: ABREU, Alzira Al-
ves de et al. Dicionário Histórico Biográ�co Brasileiro Pós 1930. Rio de Janeiro: FGV, 2001. 
Disponível em <www.cpdoc.fgv.br. >. Acesso em: 21 fev. 2011.

62 Gilberto Amado – Senador (1915), consultor jurídico do MRE. In: INFOPÉDIA. Porto Edi-
tora, 2003-2010. Disponível em:<www.infopedia.amado>. Acesso em: 16 dez. 2010.

63 Carlos Chagas – Médico sanitarista, cientista e bacteriologista, atuante na saúde pública, 
representou o Brasil em várias reuniões, congressos e na Conferência de 1933. In: FIOCRUZ. 
Biblioteca Virtual. Disponível em: <http://www.bvschagas.coc.�ocruz.br/php/>. Acesso em: 22 
fev. 2011.

64 Samuel Ribeiro – Engenheiro, mecenas, participou da criação da Sociedade Pró-Arte Mo-
derna com Mário de Andrade e outros colaboradores (SPAM), primeiro presidente do Museu 
de Arte de São Paulo. In: AMARAL, Aracy. Tarsila sua obra e seu tempo. São Paulo: Edusp, 
2003. p. 357. MASP. Disponível em:<http://www.masp.art.br/sobreomasp/historico.php>. 
Acesso em: 22 fev. 2011.
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Lutz,65 Arno Konder,66 Aluízio F. Lima Campos,67 João Lourenço68 e Arthur 
Filho;69 assessor naval: capitão de fragata Alfredo Carlos Soares Dutra;70 as-
sessor militar: major Raul Silveira de Mello;71 secretários: Abelardo Bretanha 
Bueno do Prado72 e Afrânio de Mello Franco Filho; adidos: Joaquim de Souza 
Leão Filho,73 Oswaldo Tavares74 e Mario Santos.75

65 Berta Lutz – Formada em Zoologia e Direito, representou o Brasil em vários seminários e 
congressos, destacando-se na Conferência Internacional da Mulher realizada em Berlim e na 
Pan-americana de 1933. In: ABREU, Alzira Alves de et al. Dicionário Histórico Biográ�co Bra-
sileiro Pós 1930. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2001.  Disponível em <www.cpdoc.fgv.br.>. Acesso 
em: 21 fev. 2011.

66 Arno Konder – funcionário do MRE. In: GUIMARÃES, Argeu, op. cit, p. 45.

67 Aluízio F. Lima Campos – Economista, assessor de economia da Embaixada do Brasil 
em Washington. In: CORSI, Francisco Luiz. Primeiro Congresso de Economia Brasileira. 
Disponível em: <http://www.ipgh.org/Documents/SG-IPGH/PO-0544.pdf>. Acesso em: 
23 fev. 2011.

68 João Lourenço – Arquiteto que contribuiu na organização do Primeiro Salão de Arquitetu-
ra Tropical em conjunto com vários outros arquitetos, entre eles: Alcides da Rocha Miranda, 
Warchavchik e Alexandre Altberg. Participou também do 4º Congresso Pan-americano de Ar-
quitetos em 1949. In: ENCICLOPÉDIA ITAÚ CULTURAL DE ARTES VISUAIS. Disponível 
em: <http://www.itaucultural.org.br>. Acesso em: 23 fev. 2011.

69 Arthur Filho – Delegado na VII Conferência Pan-americana, realizada no Uruguai.

70 Alfredo Carlos Soares Dutra – Almirante brasileiro que atuou durante a 1ª e a 2ª Guerra 
Mundial. Disponível em: <http://www.naviosdeguerrabrasileiros.hpg.ig.com.br>. Acesso em: 
24 fev. 2011.

71 Major Raul Silveira de Mello – Participou como assessor militar. FRANCO, Afrânio 
de Mello Franco. Relatório dos Trabalhos da Delegação do Brasil à VII Conferência 
Internacional Americana ao Presidente Getúlio Vargas. Rio de Janeiro: Imprensa Na-
cional, 1933.

72 Abelardo Bretanha Bueno Prado – Diplomata, admitido na carreira em 1921. Foi encarre-
gado de negócios pelo Itamaraty em Caracas (1923-1926) e em Lisboa (1935), chefe do Depar-
tamento Econômico do Ministério das Relações Exteriores. In: BRASIL. Decreto-lei nº 9.202, 
26 de abril de 1946. Disponível em: <www.jusbrasil.com.br>. Acesso em: 24 fev. 2011 e em 
Relatórios das Conferências Pan-americanas.

73 Joaquim de Souza Leão Filho – Diplomata de carreira, doou em 1980 para Fundação Joa-
quim Nabuco documentos referentes à diplomacia e à história da arte. In: FUNDAÇÃO JO-
AQUIM NABUCO. Disponível em: <http://www.fundaj.gov.br/docs/indoc/icono/jsl.html>. 
Acesso em: 24 fev. 2011.

74 Oswaldo Tavares – Diplomata e embaixador. In: DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. Disponível 
em: <www.jurisbrasil.com.br>. Acesso em: 24 fev. 2011.

75 Mário Santos – Participou da delegação brasileira de 1933.
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Foram organizadas as seguintes comissões para o andamento dos tra-
balhos: Comissão de Iniciativas, Organização da Paz, Problemas de Direito 
Internacional, Direitos Políticos e Civis da Mulher, Problemas Econômicos 
e Financeiros, Problemas Sociais, Cooperação Intelectual, Comunicações e 
Conferências Internacionais Americanas, novos assuntos econômicos e coor-
denação e redação.76

Nesta Conferência, a temática cultural adquiriu a maior atenção até então 
atribuída ao assunto pelas Américas em reunião coletiva, sendo reconhecida 
como um dos polos de conexão e de maior in�uência para o conjunto dos 
trabalhos das Conferências Internacionais Americanas. Os temas relaciona-
dos às questões culturais �caram concentrados no tópico denominado “Co-
operação Intelectual”, que exercia um papel de vinculação e entrelaçamento 
com os outros itens debatidos.  No texto do diplomata brasileiro Abelardo 
Bueno do Prado, que antecede a Conferência seguinte de 1938, e que servi-
ria de apoio aos trabalhos preparatórios dos diplomatas, foi enfatizado por 
ele que “à medida que foram sendo criadas nos países americanos, institui-
ções culturais, institutos, academias, sociedades, agremiações, publicações, 
caravanas universitárias”, maior peso a questão cultural foi alcançando nas 
discussões dos países do continente.77

Durante a VII Conferência de Montevidéu de 1933 foram assinadas nu-
merosas resoluções e recomendações sobre o “intercâmbio de obras de arte, 
bibliogra�a americana, civilizações pré-colombianas e a proteção de monu-
mentos”, descritas pelo diplomata Bueno do Prado em seu citado relatório 
analítico-informativo.78 Igualmente, foram deliberados indicativos para que 
fossem criados nos países-membros cursos que fomentassem a “fraternidade 
continental, a proteção dos monumentos arqueológicos, direitos literários e 
artísticos e a criação de bibliotecas pan-americanas”.79 A troca e a distribuição 
de publicações, dando conta das investigações desenvolvidas na área da cul-

76 FRANCO, Afrânio de Mello Franco, op. cit., p. 6.

77 PRADO, Abelardo Bueno do Prado. Meios de fomentar a cooperação intelectual e técnica 
interamericana e o espírito do desarmamento moral. In: CONFERÊNCIA INTERNACIONAL 
AMERICANA, 8., Rio de Janeiro. Anais. Rio de Janeiro, 30 set. 1938. p. 12. Estudos preparató-
rios. (Arquivo Histórico do Itamaraty).

78 Idem, p. 16.

79 LOBO, Helio. O Pan-americanismo e o Brasil. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 
1939. p.118.
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tura e educação entre os países-membros, fez parte da rotina desses últimos 
encontros, principalmente depois da criação do Instituto Pan-americano de 
Geogra�a e História, que passou a coordenar os trabalhos de distribuição e fo-
mento de publicações para os temas mais debatidos nas Conferências, quando 
no âmbito dessas áreas.

O Programa do item Cooperação Intelectual foi citado por Afrânio de 
Mello Franco em seu Relatório ao presidente da República Getúlio Vargas, e 
mais detalhadamente pelo informe da delegação peruana:

Item 22: Bibliogra�a americana;
a) Intercâmbio de informação;
b) Fomento de bibliogra�as nacionais e da bibliogra�a continental;
Item 23: Relatório sobre os resultados do Congresso de Reitores, 
Decanos e Educadores celebrado em Havana, em fevereiro de 1930.
Item 24: Cooperação internacional para tornar efetivo o respeito 
e a conservação da propriedade nacional sobre os monumentos 
históricos e restos arqueológicos.80

Para a discussão do item 24, transcrito no parágrafo anterior, as delegações 
dos diversos países trouxeram documentos com a intenção de contribuir para 
a discussão sobre a proteção e preservação dos bens culturais. Essa documen-
tação apresentada durante as Conferências era rica de experiências travadas 
em outros países e contribuiu para o debate e o desenvolvimento do tema. 
Segundo um dos delegados do Peru, Luis Fernando Cisneiros,81 foram arrola-
dos os seguintes documentos: um folheto da delegação do México narrando a 
experiência mexicana no campo da preservação; um projeto do México, para a 
proteção e conservação dos monumentos pré-coloniais e coloniais dos países-
membros; um projeto de resolução apresentado pela Guatemala no campo da 
arqueologia; um projeto da delegada brasileira Berta Lutz, que apontava a im-

80 RIO DE JANEIRO. Arquivo Histórico do Itamaraty. Informe da delegação peruana sobre 
a VII Conferência Internacional Americana sobre o tema 24 Cooperação Intelectual: Coope-
ración Internacional para hacer práticos el respeto y la conservación de la propriedad nacional 
sobre los monumnetos históricos y las piezas arqueológicas, elaborado  por Luis Fernando 
Cisneiros, p. 4.

81 Luis Fernando Cisneiros – Diplomata, representante do Peru na Conferência de 1933. In: 
ARQUIVO HISTÓRICO DO ITAMARATY.
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portância de implementar os monumentos e riquezas naturais como objetos 
a serem preservados; uma coleção de documentos informativos da institui-
ção denominada “Museu Roerich”, que expressavam a ideia de se criar uma 
bandeira para proteção dos monumentos de todos os países, entre outros do-
cumentos como telegramas e recomendações apresentados pela delegação do 
Chile;82 diversos documentos sob iniciativa do México com sugestões sobre a 
questão da propriedade dos monumentos imóveis; um projeto da delegação do 
Peru para que fosse ampliado “o conceito de monumento americano, que hoje 
só tem um caráter pré-colombiano e colonial, para que fosse atribuído também 
aos tesouros históricos móveis e imóveis vinculados à guerra da Independên-
cia Americana”, entre outros.83

Transcrevemos a seguir, pelo seu ineditismo, o projeto apresentado por 
Berta Lutz, zoóloga e advogada, primeira mulher a integrar a delegação brasi-
leira, e que colaborou com o seguinte projeto de sua autoria:

Propõe-se:
Incluir os monumentos e riquezas naturais na proteção aos mo-
numentos colombianos e arqueológicos.
Considerando que em alguns países, como no Brasil, há monumen-
tos e riquezas naturais, de grande interesse cientí�co e artístico;
Considerando que sua conservação é necessária para o estudo 
da f lora, fauna e geologia, isto é, da fisiografia e história natu-
ral do país;
Considerando que estas riquezas e monumentos estão continu-
amente ameaçados de destruição, exportação ou exploração co-
mercial;
Considerando que todos os anos se destroem espécimes zoológi-
cos, ameaçando de exterminar algumas espécimes lindas e raras 

82 Pacto de Roerich, ainda em vigor, que foi assinado inicialmente pelos 21 países da União 
Panamericana em 1935, Washington. A íntegra do tratado pode ser encontrada no Portal do 
Instituto Röerich da Paz e Cultura do Brasil . Disponível em: <www.roerich.org.br>. Acesso 
em: 30 mar. 2011.0

83 RIO DE JANEIRO. Arquivo Histórico do Itamaraty. Informe da delegação peruana sobre a 
VII Conferência Internacional Americana sobre o tema 24 Cooperação Intelectual: Cooperación 
Internacional para hacer práticos el respeto y la conservación de la propriedad nacional sobre los 
monumentos históricos y las piezas arqueológicas, elaborado  por Luis Fernando Cisneiros, p. 6.
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com a do lepidóptero - por exemplo - para fazer objetos sem ne-
nhum valor, destinados ao turismo;
Propõe-se que sejam incluídos:
Os monumentos e riquezas naturais no Tratado de proteção e 
conservação dos monumentos pré-colombianos e coloniais (...);
Para os efeitos desse Tratado, serão considerados monumentos 
além dos especi�cados no referido projeto, as riquezas naturais e 
os monumentos (pontos panorâmicos) de grande interesse cien-
tí�co, geológico e biológico (...) e serão incluídos entre os móveis, 
os espécimes zoológicos e botânicos (...).84

A proposta de Berta Lutz foi baseada na experiência mexicana para a 
conservação e preservação de suas regiões naturais e lugares históricos. A 
delegação mexicana preparou e coordenou as discussões sobre esse tópico, 
tendo apresentado em forma de relatórios as legislações em vigor em seu 
país. Havia a orientação de intercâmbio de informações entre os membros 
de vários países, como forma de preparar os membros das delegações desig-
nadas para as discussões referentes aos tópicos sugeridos para as próximas 
Conferências.

Segundo o presidente da delegação em seu relatório, a proposta brasileira 
contribuiu diretamente para a seguinte recomendação, que foi encaminhada 
mais tarde como resolução:

Resolução XIII – recomendando aos Governos estender a prote-
ção internacional também aos monumentos imóveis relacionados 
com as campanhas pela independência dos povos americanos e as 
obras da natureza de grande interesse do ponto de vista cientí�co 
e artístico.85

A proposição seguinte foi encaminhada pela 4ª Subcomissão que tratou 
da delimitação temporal e do objeto a ser protegido como patrimônio de�-
nido em discussão da plenária pelo conjunto dos países americanos para a 
questão da preservação:

84 FRANCO, Afrânio de Mello, op. cit., p. 98.

85 Idem, ibidem, p. 94.
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Resolução XIV – recomendando aos governos americanos que 
subscreveram o projeto do tratado de proteção aos monumentos 
móveis das eras pré-colombiana, colonial, emancipação e repu-
blicana.86

As outras resoluções que foram mencionadas no mesmo documento ela-
borado pelo presidente da delegação brasileira em relação a esse item foram as 
seguintes:

Resolução XII - dispondo que a União Pan-americana prossiga 
nas suas publicações anuais relativas à arqueologia americana.
(…)
Resolução XV – Recomendando aos governos o estudo das con-
dições sociais e econômicas dos trabalhadores intelectuais das 
diversas pro�ssões cientí�ca, artística e literária.
(…)
Resolução XVII – recomendando aos governos a concessão de 
isenção de direitos aduaneiros para as obras de pintores e escultores 
americanos e a celebração de exposições de artistas nacionais dos 
países onde se reuniram as futuras Conferências Americanas.87 

Segundo o autor do relatório, todas as iniciativas apresentadas se encami-
nharam para quatro pontos:

1. Utilidade de fomentar os estudos arqueológicos;
2. Utilidade de ampliar o conceito de monumento em relação à 
proteção;
3. Utilidade de ampliar o conceito de monumento em relação à 
proteção solidária que todos os governos da América devem dis-
pensar aos tesouros dessa índole que possuam;
4. Conveniência de somarmos ao movimento universal já inicia-
do em favor do Pacto de Roerich e de sua bandeira.88

86 Idem, ibidem, p. 94.

87 FRANCO, Afrânio de Mello, op. cit., p. 94-95.

88 Idem, ibidem, p. 94-95.
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Desses pontos assinalados pela comissão Cooperação e Intelectual, ob-
servamos que as discussões levaram a algumas importantes recomendações, 
entre as quais: a que consta do primeiro item para “estimular os trabalhos 
de investigação e exploração arqueológica no tocante à adoção de medidas 
de caráter geral para a conservação e preservação dos monumentos históri-
cos e arqueológicos”.89 Os itens três e quatro envolveram o próprio Pacto de 
Roerich, que foi encaminhado à VII Conferência pela delegação do Chile. O 
Pacto de Roerich vinha sendo discutido na Bélgica desde 1929, e depois de 
aprovado pela assembleia da Conferência Pan-americana, no caso pelos 21 
países-membros, seguiu para a terceira rodada de debates, tendo sua assi-
natura realizada na sede das Conferências Pan-americanas em Washington 
(1935), não só pelos países-membros como por outros países que acordaram 
com esse tratado. Mais uma vez Bueno do Prado ressaltou em seu relatório, 
com relação a esse tópico:

A União Pan-americana, dando cumprimento à recomenda-
ção da VII Conferência, elaborou o projeto do tratado, mais 
tarde conhecido com o nome de Pacto de Roerich, o qual visa 
assegurar, em qualquer época de perigo, proteção a todos os 
monumentos históricos, museus e instituições dedicadas à ci-
ência, arte, educação e cultura que “constituem o tesouro cul-
tural dos povos”. A adesão a este ato internacional está aberta 
a todas as nações.90

No artigo IV do referido tratado cabia o comprometimento dos países sig-
natários de apresentar uma lista dos bens que deveriam ser protegidos em caso 
de bombardeios sublinhados no parágrafo anterior. Lista que poderia ser en-
caminhada mais tarde, depois de adesão ao tratado de Roerich, pois muitos 
países ainda não estavam preparados para apresentá-la imediatamente à assi-
natura do tratado. Mais tarde, o mesmo foi rati�cado no Brasil pelo Decreto 
Legislativo nº 2, de 24 de agosto de 1935, e publicado no Diário O�cial de 27 de 

89 Idem, ibidem, p. 94-95.

90 RIO DE JANEIRO. Arquivo Histórico do Itamaraty. Relatório Preparatório para a VIII 
Conferência Internacional Americana de 1938, referente ao tema Conservação e preservação 
das regiões naturais e lugares históricos, elaborado por Abelardo Bueno do Prado (Arquivo 
Histórico do Itamaraty).
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agosto de 1935, para o conhecimento do público. Promulgado pelo Decreto nº 
1087, de 8 de setembro de 1936, e �nalmente republicado no Diário O�cial de 
16 de setembro de 1936.

Observa-se também, na Constituição Federal de 1934, itens que ha-
viam sido discutidos na Conferência de 1933: as condições do trabalhador 
intelectual, a proteção dos objetos de interesse histórico e artístico, além 
do apoio necessário ao incremento da cultura nos países do continen-
te. Paralelamente, outros países vizinhos também se viram estimulados, 
como o Brasil, a implementar as recomendações das Conferências Pan-
americanas. Na fala presidencial de 1970 do presidente do Chile, Eduardo 
Frei Montalva, há referência às Conferências de 1933 e de 1938, bem como 
a outras instituições:

Na América, estas preocupações {proteção e restauração} têm 
sido também objeto de consideração por parte de numerosas 
conferências, congressos e reuniões técnicas, entre as que cabe 
citar:
A Sétima Conferência Internacional Americana (Resoluções 
XII e XIV); Oitava Conferência (Resolução XXXVII); Terceiro 
Congresso Cientí�co Pan-americano II, IV,V, y VII; Congressos 
Pan-americanos de Arquitetos (temas 2, 4, 6 e 7, respectivamen-
te); II Congresso Internacional de História; Primeiro Congresso 
Interamericano de Municípios; Primeiro Congresso Histórico 
Municipal; Conferência de Ministros e Diretores das Repúblicas 
Americanas (Resolução IX). O Instituto Pan-americano de Ge-
ogra�a e História, entre outros organismos, tem tido também 
uma valiosa participação na tarefa de defesa e proteção do pa-
trimônio histórico e artístico do continente.91

Igualmente para o caso da Colômbia, encontramos referência direta sobre 
as Conferências na própria Lei nº 163, de 1959, publicada pelo Diário O�cial do 
país, “pela qual se ditam medidas sobre a defesa e conservação do Patrimônio 
Histórico, Artístico e Monumentos Públicos da Nação”:

91 CHILE. Biblioteca de la Ley no 17.288. Disponível em:<http://www.bcn.cl/histley/lfs/hdl-
17288/HL17288.pdf>. Acesso em: 24 mar. 2011.
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Artigo Segundo
Em razão do acordo da Sétima Conferência Internacional Ame-
ricana, reunida em Montevidéu no ano de 1933, se consolidaram 
como monumentos imóveis, além dos de origem colonial e pré-
histórico, os seguintes:
a) os que estejam intimamente vinculados com a luta pela inde-
pendência e com o período inicial da organização da República
b) as obras da natureza de grande interesse cientí�co indispensá-
veis para o estudo da �ora e da geologia.92

E nesse sentido, nos chamou a atenção a constante preocupação em endere-
çar a determinados períodos da história a questão da preservação, delimitação 
que está presente, direta ou indiretamente, em todas as publicações da série 
Monumentos Históricos da América. Os bens culturais eram genericamente 
demarcados na época como arqueológicos e históricos, mesmo que se referis-
sem aos objetos das mais diferentes disciplinas. Estes abrangiam os períodos 
históricos demarcados como pré-colonial, colonial e os relacionados aos acon-
tecimentos da Independência e da República dos países do continente.93

Exempli�cando essa periodização adotada pelos países americanos, a “Re-
senha inédita dos bens culturais que constituem o patrimônio histórico, ar-
queológico e de arte tradicional no Brasil, sob a proteção especial instituída 
na legislação do país”, apresentada por Rodrigo Melo Franco de Andrade, ca-
pítulo IV do livro Brasil: Monumentos Históricos e Arqueológicos, nos mostra 
uma preocupação em indicar os inúmeros bens listados segundo um recorte 
temporal adotado pelas discussões das Conferências Internacionais Ameri-
canas, ainda que não seja feita qualquer menção pelo autor da obra em rela-
ção às Conferências ou ao Instituto Pan-americano de Geogra�a e História, 
responsável pela edição do livro. Periodização essa que pode ser encontrada 
nas inúmeras publicações de outros países citadas no início deste texto, sob 
o mesmo título de Monumentos Históricos e Arqueológicos, publicados pelo 
Instituto Pan-americano de Geogra�a e História. A escolha desse recorte tem-
poral, publicado como resolução pelos países participantes das Conferências, 

92 COLÔMBIA. Decreto no 264 de 1963. Disponível em: <http://www.infolizer.com/notin5e-
ta13coma13co/Decreto-numero-264-de-1963.html>. Acesso em: 24 mar. 2011.

93 Idem, ibidem.
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nos surpreende por nos acrescentar mais uma percepção crítica para as futuras 
análises a serem realizadas sobre a obra de Rodrigo Melo Franco de Andrade. 
Ele também elegeu o colonial como um dos períodos que deveria ser selecio-
nado para narrar a trajetória da cultura brasileira, além de outros vinculados 
aos acontecimentos políticos do período da Independência e da República, de-
nominados como “fatos memoráveis”. O período pré-colonial brasileiro apre-
senta características diferenciadas em relação aos países hispânicos que eram 
representados por outros grupos e civilizações, tais como: os maias, os incas, 
mixtecas, astecas, entre outras. Rodrigo faz a ressalva de que a quase totalida-
de dos bens arqueológicos permaneceu a cargo do Museu Nacional até aquela 
data, “não tendo podido, por enquanto, a Diretoria do Patrimônio Histórico e 
Artístico assumir a responsabilidade de sucedê-lo nessa tarefa”.94

Inúmeros outros traços em comum podem ser encontrados nas tomadas de 
decisão dos países do continente, mas para isso são necessárias novas leituras 
sobre a documentação do Arquivo Histórico do Itamaraty, do Instituto His-
tórico e Geográ�co Brasileiro e da Biblioteca Nacional, especialmente estudos 
comparativos entre os países latino-americanos. O passo a passo da discus-
são em que se deu a eleição do colonial, e dos períodos da Independência e 
da República restritos “aos fatos memoráveis”, como aqueles que deveriam ser 
eleitos para narrar a história do continente americano, ainda merecem maior 
atenção por parte dos estudiosos sobre o tema, uma vez que não foram encon-
tradas pesquisas que relacionassem a preservação às decisões das assembleias 
pan-americanas nos levantamentos bibliográ�cos realizados por nós. As Con-
ferências e os seus inúmeros debates são de inquestionável riqueza para se en-
tender o papel do Brasil nesse amplo processo de discussão da questão cultural 
ocorrido nas reuniões, discussões, acordos e resoluções assinadas, rati�cadas 

94 ANDRADE, Rodrigo Melo Franco. Brasil: monumentos históricos e arqueológicos. México: 
Instituto Panamericano de Geogra�a e História, 1952. p. 108.

Esta bandeira foi apresen-
tada na Conferência de 
1933 como representativa 
da “hispanidad”, simboliza 
a “justicia, unión y frater-
nidad”.
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e divulgadas pela imprensa do nosso continente e dos países-membros. São 
assuntos que poderão valorizar a trajetória da preservação no Brasil em com-
paração com o contexto latino-americano, até agora pouco explorados nas ins-
tituições culturais e acadêmicas. E para �nalizar, mais uma vez agradecemos 
ao Arquivo Histórico do Itamaraty, que permitiu o acesso dos servidores do 
IPHAN ao acervo documental e bibliográ�co, proporcionando trazer à tona 
um tema até agora original no Brasil para o campo do patrimônio cultural, 
principalmente quando relacionamos as Conferências Internacionais Ameri-
canas como um dos locais de discussão para a formulação de uma política de 
preservação para os países do continente americano. E também ao Instituto 
Pan-americano de Geogra�a e História (IPGH), detentor dos direitos autorais 
da série Monumentos Históricos da América, que permitiu a reedição do livro 
de autoria de Rodrigo Melo Franco de Andrade, responsável por escrever o 
volume referente ao Brasil.
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II
Brasil: Monumentos 
Históricos e Arqueológicos.
Rodrigo Melo Franco de Andrade

Fac-símile do livro originalmente publicado pelo Instituto 

Pan-americano de Geografia e História - Comissão de 

História, México, 1952
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III
Um depoimento sobre a trajetória 
institucional do IPHAN (1952/2000)

Augusto C. da Silva Telles
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Introdução 

O livro Brasil: monumentos históricos e arqueológicos, de autoria de Ro-
drigo Melo Franco de Andrade, foi editado no México, em 1952, pelo 
Instituto Pan-americano de Geografia e História e nunca foi reeditado, 
a despeito de estar sua edição esgotada há anos e de possuir predicados 
que  lhe conferem  importância marcante na bibliografia especializada no 
campo da cultura e, principalmente, no das obras voltadas para a preser-
vação dos bens culturais.

O exemplar que estou utilizando para colaborar na reedição do livro foi por 
mim adquirido há uns 40 anos na antiga Livraria J. Leite e, em 1966, mostran-
do-o ao Dr. Rodrigo, em sua sala no IPHAN, no Edifício Gustavo Capanema, 
escreveu ele, em uma página da introdução do Livro, a dedicatória:

Confesso a autoria deste Livro (pelo menos do texto de alguns dos 
capítulos constantes do volume), alinhavado em Ouro Preto. Se o 
querido amigo Augusto C. da Silva Telles, se deu ao trabalho e à 
despesa de adquirir este exemplar, e por não me ser possível lhe 
oferecer algum, de que eu dispusesse, não deverá faltar aqui um 
abraço afetuoso do autor. (Rodrigo M. F. de Andrade, 1966).

Esse querido autor e amigo foi o fundador e diretor por 30 anos (1937 -1967) 
do IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.1 Órgão 
destinado à preservação do Patrimônio, desde sua fundação em 1937 até os 
dias correntes. Mandato extenso, porquanto havia necessidade de ser criada 

1 Desde sua fundação, em 1937, até os dias correntes a instituição manteve em seu nome PHAN 
(Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), com exceção de um curto período, de 1990 a 1994, 
quando foi denominado de Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural (IBPC). Conservou-se, 
portanto, na maior parte do tempo a marca PHAN, alterando-se apenas a primeira letra do 
título toda vez que surgia uma mudança relacionada à quali�cação funcional do órgão. Assim, 
no começo era SPHAN, de Serviço (1937 – 1946), nessa última data passou a Departamento, 
DPHAN, órgão de execução do Ministério da Educação e Saúde (1946- 1970).  Em seguida, 
transformou-se em Secretaria e, em 1976, em Instituto até 1979, quando retornou à Secretaria, 
mas no período de 1979 até 1985 foi uma Subsecretaria. Em 1985 voltou a ser uma Secretaria e 
em 1994, novamente, Instituto, assim permanecendo até os dias atuais.
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e implantada uma legislação especí�ca, além de uma metodologia de traba-
lho para essa matéria, até então, inédita. Dentre as primeiras grandes tarefas 
a que se dedicou Rodrigo, ressalta a do preparo de uma minuta, anteproje-
to, para essa legislação especí�ca de proteção. A elaboração dessa legislação 
com os textos das sucessivas proposições apresentadas por deputados e por 
demais interessados, e das discussões, assim como toda a tramitação do pro-
jeto, sua aceitação pelo ministro da Educação e Saúde, Gustavo Capanema2 e 
seu encaminhamento ao presidente da República, para ser aprovado e homo-
logado, após ter passado pelo Congresso, nos é desvendada meticulosamente 
por Rodrigo, ao longo do seu texto. O livro abrange, portanto, um período de 
aproximadamente 30 anos, a partir da década de 1920, quando as primeiras 
proposições visando ao projeto de lei foram apresentadas, dentre as quais, des-
tacam-se as elaboradas por Jair Lins3 e Wanderley Pinho,4 que representaram 

2 Gustavo Capanema – político mineiro e interventor em Minas, em 1933. Ministro da Educa-
ção e Saúde, de 1934 a 1945, criou em 1938 o Inep; na UFMG, criou as Faculdades de Arquite-
tura e de Economia; em 1937 criou o INL e o IPHAN. Apesar do regime totalitário vigente, ad-
mitiu, protegeu e manteve a equipe proposta por Rodrigo, de pro�ssionais ligados à esquerda.

3 Jair Lins – jurista, fez parte da Comissão criada pelo governador Melo Viana, em 1925, para 
propor medidas de  preservação dos bens históricos de Minas Gerais.

4 José Wanderley de Araújo Pinho – deputado baiano, apresentou, em agosto de 1930, projeto 
de lei federal que regulamentava a preservação dos bens.

Rodrigo Melo Franco de Andrade. Arquivo 
Central do IPHAN, Seção Rio de Janeiro.
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contribuição das mais importantes para a concepção e o início da implantação 
da legislação especí�ca e da criação o�cial  do IPHAN, em 1937.

Agora, passados mais de 50 anos da sua publicação, o atual presidente do 
IPHAN, colega e amigo Luiz Fernando de Almeida, incumbiu-me de contribuir 
com a segunda edição dessa obra, acrescentando-lhe a minha visão sobre a traje-
tória que se seguiu a esse meritoso esforço inicial, determinado a criar e consolidar 
uma ação governamental pioneira em defesa do patrimônio cultural brasileiro.

Aceitei o desa�o, disposto a contribuir com as memórias da minha vivência 
como técnico do IPHAN desde 1957, quando �z o meu primeiro trabalho na insti-
tuição da qual, mesmo aposentado, nunca me desliguei. Mas, para oferecer ao leitor 
um panorama sobre a trajetória de alguns tópicos abordados pelo Rodrigo em seu 
livro, procurei a colaboração de técnicos especializados, para, por exemplo, descrever 
a evolução do direito de propriedade, da legislação da preservação dos bens culturais, 
da organização administrativa do IPHAN, desde a data de publicação do referido li-
vro até agora. Para isso, contribuíram com textos de referência o bacharel, advogado 
Francisco Teixeira da Silva Telles5 e o administrador Sergio Abrahão,6 �cando, no 
entanto, sob minha responsabilidade, a garantia da qualidade, o acerto e a abrangên-
cia dessas contribuições, que compõem os dois capítulos �nais.

Os primeiros tempos: A fase heroica do IPHAN

O período dos primeiros 42 anos do IPHAN correspondente às administra-
ções de Rodrigo, (30 anos) e de Soeiro7 (12 anos), foi denominado pelo saudoso 

5 Francisco Teixeira da Silva Telles é bacharel em Direito e advogado, assessor jurídico da equi-
pe que elaborou a proposta do Projeto de Estruturação Urbana do Méier, Rio de Janeiro – PEU-
Méier (1995); assessor jurídico do vereador Eliomar Coelho, na discussão e na avaliação do 
Projeto de Estruturação Urbana de São Cristóvão, Rio de Janeiro – PEU-São Cristóvão (2002).

6 Sérgio Abrahão é bacharel em Administração e em Direito, especialista em Orçamento Go-
vernamental pela Fundação Getúlio Vargas – FGV/Brasília e especialista em Gestão Pública 
pela Escola Nacional de Administração Pública – Enap/Brasília. É funcionário de carreira do 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – desde 1982, ocupando os seguintes 
cargos: assessor da Presidência da Fundação Nacional PróMemória; coordenador de Infor-
mática e Modernização Administrativa do IPHAN/PróMemória; superintendente regional da 
13ª SR do IPHAN – - Minas Gerais; diretor de Planejamento e Administração do IPHAN; e 
presidente interino do IPHAN.

7 José Wanderley de Araújo Pinho – deputado baiano, apresentou, em agosto de 1930, projeto 
de lei federal que regulamentava a preservação dos bens.
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amigo Luis Saia,8 – chefe, desde os primeiros anos, do escritório técnico com 
sede em São Paulo e responsável pelos bens culturais desse estado e, mais, os 
do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul – “fase heróica”, porquanto o 
órgão era apenas um Serviço, sem contar com uma estrutura adequada, com 
poucos funcionários estatutários, sem orçamento e, além disso, com verbas 
minguadíssimas e recebidas, sempre, como se fossem um favor da administra-
ção superior. Por outro lado, os compromissos eram enormes: todo um acer-
vo de arquitetura das velhas cidades ou dos trechos antigos de muitas outras 
que ainda sobreviviam, e que importava salvar da destruição pelo abandono, 
o mau uso, o destrato total. Para atender a essas necessidades, inicialmente, 
era preciso conhecer com detalhes a situação em que se encontravam esses 
acervos a serem protegidos. Os bens, urbanos ou rurais, estavam espalhados 
por toda a imensidão do território brasileiro, sendo que, grande parte deles, 
por ventura alguns dos mais importantes, herdados de ciclos econômicos que 
se tinham extinguido ou que se encontravam em decadência, localizavam-se 
em sítios que, naquela época – décadas de 1930 a 1960 – eram de difícil acesso; 
encontravam-se com estradas em péssima situação, ou mesmo inexistentes, o 
que não favorecia em nada e mesmo impedia a visita por vários meses do ano.

Mas Rodrigo havia-se cercado de um grupo de amigos, pro�ssionais que, na 
maioria, estavam relacionados com a modernização da arquitetura e das artes, 
entre os quais, podemos citar: Carlos Leão, Luís Jardim, Manoel Bandeira, Ma-
rio de Andrade, Carlos Drummond de Andrade, Renato Soeiro, Alcides Rocha 
Miranda, Prudente de Morais Neto, Afonso Arinos de Melo Franco, José de Sou-
sa Reis, Joaquim Cardoso, no Rio de Janeiro; Luis Saia, em São Paulo; Godofredo 
Filho, na Bahia; Ayrton de Carvalho e Diógenes Rebouças, no Recife; Sylvio de 
Vasconcellos e Antônio Joaquim de Almeida, nas Minas Gerais; Dom Clemente 
Nigra, na Bahia e nos mosteiros beneditinos. Todos se apaixonaram por esse 
tema trazido por ele e, imediatamente, puseram-se em campo, com tal inten-
sidade que, mesmo antes de o Serviço ser aprovado e, em seguida, o�cializado, 
muita coisa havia sido realizada, tanto a partir da sede, no Rio de Janeiro, quanto 
de outros locais.  Em seguida, os bens arrolados foram listados por esses pro�s-
sionais e depois analisados por grupos informais, quanto à importância relativa, 

8 Luis Saia – arquiteto brasileiro, foi por muitos anos responsável pela política de preservação 
do IPHAN, nas áreas dos estados do Sul. Nesta função, sucedeu a Mário de Andrade, que era 
seu amigo e colega.
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e ao estado de conservação, ou melhor, de deterioração, que constituía base para 
a posterior de�nição de como e quando poderiam ser tomadas medidas de pre-
servação, através da �gura do tombamento. Muitas dessas listas encontram-se 
no Arquivo do IPHAN, no Rio de Janeiro.

A paixão por esse tema possibilitou, então, a ação enérgica, e�ciente e que 
ainda permanece nos dias de hoje, quando comemoramos 70 anos da criação 
do IPHAN, demonstra que o termo criado por Gilberto Freyre,9 “rodriguis-
mo”, expressava “uma verdade”, ou de outro modo, representava bem a mística 
que, discretamente, dava garantia à permanência da política do órgão. Marcos 
Villaça,10 em texto de 1987, comentando esse fato, observou que mesmo pes-
soas das gerações atuais, que sequer conheceram Rodrigo, ao se dedicarem ao 
estudo e à prática da preservação dos bens culturais, �cam inconscientemente 
possuídas por essa mesma mística.

As correntes teóricas

Embora o trabalho do IPHAN tenha-se iniciado em bases intelectuais das 
mais sólidas, com um pensamento estruturado sobre quais seriam as referên-
cias de uma identidade nacional, tudo estava por ser aprendido sobre teorias 
de conservação e restauração.

Em alguns países europeus, a preocupação com os monumentos históricos 
já vinha ocorrendo desde meados do século XIX, notadamente nos períodos 
de pós-guerras, ou pós-revoluções, e diante do advento da Revolução Indus-
trial, para atender aos graves danos causados nos respectivos acervos arquite-
tônicos, considerando, especialmente, que muitos desses con�itos tinham co-
mumente por campo de batalha os próprios espaços urbanos e, mesmo, os de 
seus centros históricos, bem como os leitos das estradas de acesso. O resultado 
disso para os conjuntos arquitetônicos aí existentes – tanto para as edi�ca-
ções nobres, quanto para as mais modestas, pertencentes ao acervo vernacular 
– eram danos que se mostravam irreparáveis, ou exigindo reparos demasia-

9 Gilberto Freyre – escritor, historiador e sociólogo brasileiro. Autor de livros básicos para 
o conhecimento da história social da civilização brasileira. De sua obra, destacam-se: Casa 
Grande e Senzala, Sobrado e Mocambo, Nordeste.

10 Marcos Villaça – político cultural brasileiro, pernambucano. Ministro do Tribunal de Con-
tas da União, foi secretário do IPHAN, e presidente da Academia Brasileira de Letras (ABL).



290

damente custosos, só sendo possível, em um primeiro tempo, a realização de 
obras de emergência apenas de consolidação  dos trechos arruinados. Nesse 
contexto, surgiram as primeiras teorias, e havia, até a década de 1930, duas 
correntes teóricas predominantes, com posicionamentos extremados e opos-
tos. Uma, julgando que de nenhuma forma deveriam ser realizadas obras de 
restauração, mas tão somente ações de manutenção e conservação. Essa cor-
rente teve origem na Inglaterra, a partir dos fundamentos teóricos propostos 
para as políticas de restauração por John Ruskin11 e por William Morris.12

A�rmava Ruskin, que “a restauração signi�ca a destruição, a mais comple-
ta que possa sofrer um edifício, destruição de onde não se poderá salvar a me-
nor parcela, destruição acompanhada de uma falsa descrição do monumento 
destruído.” Seguindo esses mesmos princípios, William Morris, seu discípulo, 
foi autor do manifesto Anti-Restauration Movement.

Na França, o problema era algo diferente, porquanto se, para Prosper 
Mérimée, inspetor geral dos monumentos, era inadmissível a inclusão de 
obras de reconstrução na restauração, era exatamente isso o que aí vinha 
sendo feito, pela atuação de vários arquitetos, especialmente por Viollet 
Le Duc. O qual, em seu Dictionnaire Raisonné de l’Architecture Française 
du XI au XVI siècles  assim se expressou, ao redigir o verbete “Restaura-
tion: restaurar um edifício, não é só manter, reparar, ou refazê-lo, é sim, 
restabelecê-lo em um estado completo que pode não ter jamais existido em 
um momento dado.” Assim, ele próprio, Viollet Le Duc, reconstruiu uma 
f lecha assente sobre o cruzeiro da Catedral de Notre Dame de Paris,13 com 
o fim de substituir uma primitiva que, na época, já não mais existia. Na 
sequência, ele chegou a projetar campanários para a complementação das 
torres sineiras, que nunca haviam sido terminadas. Outras edificações me-

11 John Ruskin (1814-1900) – Literato e artista inglês, autor de �e Stones of Venice, 1853; �e 
Seven Lamps of Architecture, 1856. As obras de arte de sua autoria, especialmente desenhos 
e gravuras, enquadram-se na escola dos pré-rafaelistas. Suas ideias socialistas levaram-no a 
fundar a Guild of St George, 1871.

12 William Morris (1834-1896) – discípulo e companheiro de Ruskin, criador da Ante Restau-
ration Movement, 1877.

13 Catedral de Notre Dame de Paris – Catedral gótica, construída a partir do século XII. Essa 
catedral foi elemento importante, por sua presença na formação e no desenvolvimento de Pa-
ris, assim como elemento focal da vida cultural da cidade e da França. (ver BOTTINEAU, Y. 
Notre Dame de Paris, et la Sainte Chapelle. Paris: Arthaud, 1966).
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dievais, como a Igreja de Santa Madalena no antigo mosteiro de Vézelay,14 
e o castelo-fortaleza de Carcassonne15 foram por ele igualmente restaura-
dos, com obras que seguiram esses parâmetros.

Ao tempo dessas duas correntes extremadas, agiam outros técnicos como, 
na Itália, o arquiteto Camillo Boito,16 responsável principal pelos princípios 
em que se baseou bem mais tarde a Carta de Restauro (Di Stefano-La tutela) e 
(Rocchi - Camillo Boito, 1974). Atitude de entendimento análogo foi, na Áus-
tria, a de Aloïs Riegel (1903).17 Nesse mesmo período, da segunda metade do 
século XIX e na primeira do século XX, discutia-se ainda a necessidade de a 
preservação dos monumentos visar sua valorização, a partir de seu destaque 
na paisagem urbana e/ou rural, o que foi muita vez praticado, com a elimina-
ção de construções ou de �guras de seus entornos, resultando, por vezes, em 
situações de desvalorização do próprio bem cultural.

O Congresso de Atenas (1931)18 foi a primeira reunião de caráter interna-
cional (na época, apenas com países europeus), que visava à discussão de prin-
cípios e métodos, assim como de objetivos para a política de preservação e de 
valorização dos bens culturais.  Apresentava, como principal objeto de interes-
se, o “monumento” estrito, cujo signi�cado não foi explicitado, por haver na 
época um único entendimento para o termo: o edifício maior, obra-prima da 
arquitetura, ou de valor arqueológico ou histórico excepcional.

14 Igreja de Madalena, no antigo Mosteiro de Vézelay – restaurada por Viollet le Duc, entre 
1840 e 1859. Foi a primeira obra de restauração por ele executada.

15 Cidade-Castelo – Fortaleza de Carcassonne – obras de restauração executadas entre 1853 
e 1879. A cidade de Carcassonne tem duas linhas de muralhas, sendo a interna, datável dos 
séculos XII e XIII.  A cidade foi construída ao longo do século XIII. Na restauração, as obras 
seguiram a mesma cronologia da construção inicial.

16 Carta de Restauro e C. Boito – Camillo Boito e le prime proposte normative del restauro - 
G. Rocchi - Restauro 15, em 1974. A partir de 1851, Cattaneo aparece no interesse do restauro, 
in�uenciado por Viollet le Duc., e, nas artes plásticas, por Durer, por Delacroix, e do início do 
Cubismo, por Picasso. p. 70 e seguintes. Em 1972, o Consiglio Superiori di Belle Arti foi autor 
do documento Carta Del Restauro de 1972. p. 44 e seguintes.

17 Aloïs Riegel – arquiteto e professor austríaco, foi o fundador, iniciador do ensino da Histó-
ria da Arte como disciplina.

18 O livro organizado por Paul Léon, La conservation des Monuments d’Art et d’Histoire (1933), 
contém o resumo das atas e das resoluções desse Congresso e transcreve também textos re-
ferentes às diversas políticas preservacionistas, então vigentes, em vários países europeus – 
França, Inglaterra, Itália, Bélgica etc. – em que se podem conhecer e identi�car as dúvidas e as 
preocupações existentes na época, nesse campo da preservação cultural.
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Pouco depois, a Carta de Atenas de 
1933,19 resultado do 4º Congresso In-
ternacional de Arquitetura Moderna 
(Ciam), fazia referência ao tratamento 
de áreas históricas das cidades, conside-
rando dois aspectos principais: a impor-
tância da preservação de áreas históricas 
e monumentos, mas sem o sacrifício das 
populações ou desde que se observasse, 
por exemplo, a necessidade de se zelar 
pela salubridade, entre outros aspectos 
da vida contemporânea. Prezava a con-
vivência entre a modernidade e antigui-
dade e, nesse aspecto, foi usada como 
referência no eloquente debate sobre a 
construção do Grande Hotel em Ouro 
Preto, sendo citada por Lucio Costa em 

correspondência a Rodrigo, para legitimar e embasar a decisão de se construir ali um 
hotel moderno, no lugar de um prédio de feição colonial – um �ngimento.

Cópia do Arquivo Central do IPHAN/RJ

19 A carta de Atenas aborda generalidades, diagnósticos e conclusões sobre os problemas ur-
banísticos das principais e grandes cidades do mundo, apurados pelo Congresso Internacio-
nal de Arquitetura Moderna, em Atenas, novembro de 1933. In: BIBLIOTECA VIRTUAL DO 
IPHAN. Disponível em: <www3.iphan.gov.br/bibliotecavirtual>
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A partir da década de 60 – o IPHAN de Rodrigo e Soeiro:
Documentos internacionais de referência pós 1952

Pesquisas e discussões sobre o patri-
mônio cultural motivaram a progra-
mação de reuniões e congressos, que 
se realizaram nas décadas de 1950 
em diante. As mais importantes, de-
dicadas a esse mesmo objetivo, foram 
realizadas no âmbito do Conselho da 
Europa,20 mas, também, no da Or-
ganização das Nações Unidas para 
a Educação, a Ciência e Cultura – 
Unesco21 ou do International Council 
of  Monuments and Sites – Icomos.22

Dentre essas reuniões, a mais im-
portante, com in�uência que se espa-
lhou por todo o mundo de então, foi a que ocorreu em Veneza, em 1964, e da 
qual resultou a celebrada Carta de Veneza.  Uma das consequências dessa reunião 
foi a criação, ainda em 1964, do Icomos, fruto da conjugação das percepções dos 
problemas que a�oravam das ciências culturais naquele pós-guerra e que muito 
a�igiam pro�ssionais de várias correntes de pensamento, assim como os arquite-
tos, professores e pesquisadores. Entre eles, Piero Gazzola,23 italiano, da Universi-

20 Conselho da Europa – Organismo intergovernamental que coordena e presta uma série de 
serviços aos países da Europa que a ele se ligaram, a partir de um período de experiência. O 
Conselho da Europa é formado por representantes dos diferentes países �liados.

21 – Órgão da ONU voltado para a educação, a ciência e a cultura.

22 Icomos – em atenção ao Congresso de Veneza, foi fundado em 1964 pelos arquitetos e pro-
fessores Piero Gazzola, italiano, e Raymond Lemaire, francês – uma ONG voltada para a pre-
servação de bens culturais e sítios históricos ou paisagísticos, em nível mundial. Ver: ACST. 
Icomos 40 Anos. publicação do Icomos Brasil, 2005.

23 Piero Gazzola e Raymond Lemaire – ambos arquitetos, Gazzola, italiano, professor em  Na-
poli, e Lemaire, belga, professor na Universidade de Louvain. No Congresso de Amsterdam, 
estiveram juntos, Gazzola como presidente de uma sessão e Lemaire, como secretário. Ao fun-
darem o Icomos, assumiram posições idênticas como presidente e secretário-geral da ONG. 
Com o falecimento de Gazzola, Lemaire assumiu a presidência.

ICOMOS

UNESCO
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dade de Nápoles, e Raymond Lemaire, 
belga da Universidade de Louvain, que, 
na Reunião de Veneza, haviam sido, 
respectivamente, presidente e relator 
do setor de restauração e coordenaram 
a criação de uma associação cultural, 
sem �m lucrativo, voltada para a pre-
servação de bens culturais.

Assumiram eles, então, a presidên-
cia e a secretaria geral do Icomos. Ob-
jetivavam a promoção, em nível inter-
nacional, da conservação, da proteção, 
da reutilização e da valoração dos bens, 
dos conjuntos e dos sítios de valor cul-
tural.  Para poder atingir tais objetivos, 
esse novo órgão propôs-se a reunir as 

instituições técnicas, políticas ou cientí�cas, assim como os pro�ssionais e demais 
pessoas interessadas na preservação e valoração desses bens, Organizou e patro-
cinou o relacionamento entre os órgãos dos diferentes países e entre esses órgãos 
e os regionais e internacionais.  Outro objetivo principal foi e é a colaboração dos 
países-membros, na organização de cursos ou de seminários para a formação ou 
o treinamento de especialistas na matéria, assim como, juntamente com a Unesco, 
a criação de centros de documentação e de laboratórios para pesquisas e para tra-
balhos, visando à salvação ou à restauração desses bens, em complemento às obras 
feitas pelos países membros. Além disso, o Icomos passou a recolher, aprofundar e 
difundir informações referentes aos princípios, às técnicas e às políticas de preser-
vação, de utilização e de valoração dos bens, conjuntos e sítios de valor cultural; co-
laborando nos planos nacional e internacional para a criação e desenvolvimento de 
centros de documentação referentes à proteção e valoração desses bens, conjuntos 
e sítios, assim como ao estudo e à prática das técnicas patrimoniais; incentivando e 
organizando programas para a formação de especialistas, o que �nalmente foi es-
tabelecido e assim continua, pela estreita colaboração com a Unesco e o ICCROM 
(International Council of Conservation and Restoration of Monument),24  por meio 

24 O ICCROM (Centro Internacional para o Estudo da Preservação e Restauração do Patrimô-
nio Cultural) foi fundado em Roma, em 1959.

Cópia do Arquivo Central do IPHAN/RJ
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II Congresso Internacional de Restauro
- Veneza, 1964
Arquivo Central do IPHAN/RJ

III Assembleia Geral do Icomos
- Hungary, 1972
Arquivo Central do IPHAN/RJ

IV Assembleia Geral do Icomos –Rothenburg ob der Tauber, 1975
Arquivo Central do IPHAN/RJ
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dos centros regionais de conservação patrocinados pela Unesco, e das demais or-
ganizações nacionais e as internacionais que têm objetivos análogos.

O Comitê Brasileiro do Icomos só foi fundado em 1978,25 a partir de suges-
tão, em correspondência a Rodrigo, de Mr. Ernest Connally, na época diretor 
do Secretariado do Icomos. Embora eu não tenha encontrado essa carta no 
arquivo do Comitê Brasileiro, foi a partir dela que Rodrigo me solicitou que 
assumisse a tarefa, tomando as devidas providências. Esses trâmites necessá-
rios para a criação de um órgão �liado ao Icomos internacional, e de caráter 
brasileiro, obrigaram-me a me corresponder com o Secretariado em Paris, e 
discutir vários pontos do estatuto do Icomos, que tiveram de ser readaptados 
às características do Brasil. Nosso país é o mais extenso dos �liados ao Icomos 
e os problemas dos deslocamentos, das distâncias entre os núcleos mais impor-
tantes não eram levados em conta, por serem desconhecidos. Assim, levamos 
mais tempo do que imaginávamos, e só em 1978 foi possível instalar o Comitê 
Brasileiro do Icomos.26

Voltando ao momento histórico da reunião de Veneza, cujas recomenda-
ções in�uenciaram fortemente a política de preservação, como já dissemos, foi 
nesse período que ocorreram as reconstruções, modernizações e readaptações 
das cidades e de seus núcleos históricos às inovações propostas e criadas pela 
Revolução Industrial. Igualmente, os novos meios de transporte e de serviços 
em geral obrigavam a uma revisão nos planos urbanísticos do �nal do XIX. 

25 Lembramos que houve a existência de um comitê nacional provisório do Icomos no Brasil 
na década de 1960, sendo retomadas as atividades em 1978, em caráter de�nitivo.

26 Na época, três brasileiros estavam inscritos no Icomos diretamente em Paris, além de outro, 
o saudoso amigo Miran de Barros Latif (engenheiro brasileiro, dotado de grande sensibilidade 
artística. Interessado no estudo de problemas urbanos notadamente, os relativos ao Rio de 
Janeiro, para o que ele produziu vários livros descritivos e de análise das de�ciências e qua-
lidades), que pretendera anos antes organizar o comitê, mas que falecera sem ter realizado o 
intento. Nessa data, tendo recebido de Paris os textos explicativos de nossas consultas, convidei 
vários colegas que sabia estarem interessados, além dos já inscritos em Paris e, depois de com 
eles acertarmos o texto do projeto para o estatuto, enviamo-lo a Paris a �m de ser aprovado. 
Isso feito, foi convocada a Assembleia do Comitê Provisório, que se realizou no Rio de Janeiro/
RJ, no atual Palácio Gustavo Capanema, em 16 de agosto de 1978, com a presença de 18 dos 
19 membros que participaram dessas primeiras reuniões. Discutidos e aprovados os estatutos, 
foi eleita a sua primeira diretoria, assumindo eu a presidência; Henrique Oswaldo de Andrade 
(técnico em administração brasileiro, pertencente à equipe de Reis Veloso, no Ministério do 
Planejamento, dedicou-se desde o início à organização e à de�nição das funções do IPHAN, da 
direção do qual foi integrante, em seguida, com Aloísio Magalhães), a vice-presidência; Rachel 
Proschnik, a secretaria geral; e Alex Nicolae�, a tesouraria.
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Muitos desses planos haviam sido elaborados seguindo a estrutura do Plano 
Hausmann de Paris27 e haviam resolvido os problemas trazidos pela primeira 
fase da Revolução Industrial (Hausmann, 1890/1893). A partir das reuniões 
realizadas e da Carta de Veneza, uma das propostas a ser atendida prioritaria-
mente e apontada como de necessidade básica foi a elaboração dos inventários 
dos bens culturais, imóveis e móveis, pertencentes aos espaços públicos, inclu-
sive aos parques e jardins que se localizassem incorporados ou anexos aos nú-
cleos urbanos. O conhecimento detalhado de todos esses elementos mostrou e 
mostra-se importante, indispensável mesmo, para a de�nição das caracterís-
ticas da política de preservação, porquanto, só a partir do conhecimento dos 
bens e de seu valor é que a comunidade passa a respeitá-los e, assim, interessar-
se por sua preservação. Quem pode preservar melhor um bem é quem o utiliza 
– é o vizinho do bem.  Outra constatação importante foi a da necessidade de 
serem conhecidas e estudadas as funções históricas exercidas por esses bens 
ou apenas as relacionadas a eles, a cada unidade em particular, o que deveria 
ser seguido por uma análise ampla e profunda de como foram ou de como 
poderiam ter sido as inserções desses bens e de seus programas no contexto 
em que ocorreram. A conservação de uma edi�cação, de um bem cultural, é 
sempre favorecida quando existe uma clara vinculação dele com a sociedade, 
mas para que essa relação se concretize é preciso haver total compatibilidade 
entre as características constitutivas do bem, seu aspecto físico, suas dimen-
sões, seu programa arquitetônico e seu caráter estético, com os ideais e os usos 
da sociedade respectiva. O imóvel ou o sítio que perde sua função na sociedade 
degrada-se, não sendo mais possível sua proteção.

A Carta de Veneza (1964) já dizia que “a conservação dos monumentos é 
sempre propiciada por sua destinação a uma função útil à sociedade”. Com a 

27 Plano Hausmann de Paris – O Barão Hausmann foi nomeado Prefeito do Sena, que  tem 
por centro a cidade de Paris, pelo Imperador Napoléon III, em1859. A despeito de todas as 
di�culdades, inclusive a �nanceira, Hausmann remodelou �sicamente Paris, com a abertura 
de avenidas, de passeios arborizados e dos extensos parques, tais como o Bois de Boulogne e o 
de Vincenne, em substituição à trama irregular e meândrica, aí existente até então. Mas, talvez, 
o mais importante de sua obra tenha sido a construção de dois aquedutos, a �m de abastecer a 
cidade de água, e a construção de uma rede de canais subterrâneos de esgoto, que passaram a 
permitir a circulação de pessoas a serviço, para inspeção e limpeza. O próprio Hausmann, nas 
suas Memoires, louva a e�ciência de um seu auxiliar, M. Belgrand, que projetou essa rede e se 
responsabilizou pela execução. Ver Memoires du Baron Hausmann – Grands Travaux de Paris. 
Paris: Gay Durier Éditeur, 1979. 2 v.
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degradação dos centros urbanos históricos, suas edi�cações – que de uma for-
ma geral já se encontravam em péssimo estado de conservação, conforme nos 
referimos acima, principalmente, com as instalações de eletricidade, água e sa-
neamento envelhecidos – foram sendo  transformadas em “casas de cômodos”, 
servindo de abrigo a um número de habitantes muito superior ao que compor-
tariam e sem que tivessem sido feitas  quaisquer obras de consolidação ou de 
restauro e adaptação a esse novo uso residencial, resultando esses conjuntos 
em verdadeiras favelas. Nos programas de revitalização desses núcleos históri-
cos, um dos primeiros desa�os para a reutilização do acervo arquitetônico – a 
par de atender ao comércio local, a programas sociais, como escolas, postos de 
saúde, mercado, sedes de atividades locais etc. – foi a restauração e o reajuste 
das edi�cações, a �m de que pudessem  abrigar condignamente a população 
que nelas habitava e a que nelas iria morar. Para isso, seria indispensável que, 
ao ser elaborado um plano urbanístico, o primeiro olhar de análise fosse de-
dicado ao próprio núcleo, seguido de um estudo voltado para o conhecimento 
das condições e das características e competências da população que iria nele 
viver, trabalhar, visando, assim, a um tempo, atender ao problema habitacional 
da região e dos futuros moradores.

Esse problema foi discutido e analisado em vários encontros, mas foi na 
reunião realizada em Bolonha, na Itália (1974), que melhores soluções teóricas 
e práticas foram encontradas para a reabilitação dos núcleos históricos, sua 
valorização e sua destinação, buscando abrigar condignamente a população 
que nele iria habitar. Foi estudado e veri�cado que o custo da instalação de um 
habitante em imóvel a ser restaurado e readaptado à função de moradia digna 
é menor do que o custo de uma nova edi�cação em bairro periférico.

Dois documentos produzidos em reuniões que aconteceram nos anos 1970 
do século XX objetivaram o aumento da ação intervencionista dessa política, de 
forma a atingir todos os sítios onde existissem ou pudesse haver bens culturais 
a serem preservados, ou que merecessem sê-lo. Cronologicamente, o primeiro 
foi a Declaração de Amsterdam (1975),28 resultado de uma reunião convocada 
pelo Conselho da Europa – coroamento do Ano Europeu do Patrimônio Cultu-
ral, (Congrés,1975) – e o segundo, a Recomendação referente à salvaguarda dos 

28 Congresso de Amsterdam – Reunião convocada pelo Conselho da Europa, visando dina-
mizar a atuação dos órgãos de preservação do patrimônio, que, na ocasião, estavam muito 
amortecidos. Desse Congresso, resultou a Declaração de Amsterdam, que serviu de orientação 
para o IPHAN, a partir de 1975.
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conjuntos históricos ou tradicionais e 
sua função na vida contemporânea, 
promulgada pela Assembleia Geral da 
Unesco, reunida em Nairobi (1976),29 
no Quênia, África Oriental (Conven-
tions de l’Unesco – 1987).

Esses dois documentos, a par de, 
mais uma vez, enfatizarem a impor-
tância e a necessidade de serem pre-
servados os sítios e núcleos históricos, 
no sentido de garantirem o habitat do 
homem diante da descaracterização 
das cidades e do território, indicaram 
a necessidade de essa política de pre-
servação e conservação ser acoplada 
aos programas de desenvolvimento 
regional, de uso do solo urbano e de 
urbanização. Em Amsterdam, chegou-se mesmo a uma proposta de política 
inovadora, que foi denominada de conservação integrada.  Essa proposta re-
comendava que o trato do bem cultural ou natural deveria ser atendido pelos 
diferentes níveis do poder público – nacional, regional e municipal – e, igual-
mente, as ações nos núcleos urbanos tombados deveriam resultar da articula-
ção entre o plano diretor, o planejamento regional e o plano de urbanização, 
integrados aos planos de preservação dos núcleos e sítios urbanos.

Conviviam, então, duas posições teóricas diante do núcleo urbano:

a) a dos planejadores, com a visão voltada, principalmente, por vezes mesmo 
exclusivamente, para o futuro do núcleo e

b) a dos interessados na preservação do núcleo, com a visão historicista – pra-
ticamente só focada na evolução histórico-cronológica do núcleo.

E a proposta contida nos dois documentos citados acabou por recomendar 
a fusão, a integração dessas duas visões, no sentido de o núcleo histórico ser 

29 Assembleia da Unesco em Nairobi. Essa Assembleia foi, na verdade, uma ocasião de exten-
sos tratos e acordos entre os países-membros, representando uma paralela ao Congresso de 
Amsterdam.

Cópia do Arquivo Central do IPHAN/RJ
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preservado como um todo, mas de essa preservação do núcleo conviver com a 
cidade dinâmica. O sítio, ao ser preservado, deveria merecer atenção especial 
para as características, os condicionantes da população que nele habitava, ou 
da que nele iria habitar, ou dele se utilizar para trabalho, lazer, descanso, ativi-
dades culturais etc. A preservação deveria também atentar para o acervo cons-
truído como um todo, ou seja, todas as unidades, tanto os bens de maior valor 
artístico, arquitetônico ou histórico, quanto os de menor expressão, de caráter 
vernacular ou, ainda, os mais recentes, a serem tratados como arquitetura de 
acompanhamento, para manter a composição, a ambiência do núcleo. Impor-
tante, também, se considerou a análise das disposições e a das características 
dos espaços urbanos, do parcelamento do solo e das tramas viárias, estradas, 
ruas, praças, jardins e parques. Além disso, a preservação deveria abranger a 
paisagem urbana do núcleo e sua moldura construída ou natural.

Esses múltiplos aspectos da cidade, vistos como um valor a ser preservado, apa-
recem na Carta de Washington de 1986, cujo nome completo é Carta Internacional 
para a Salvaguarda das Cidades Históricas, do Icomos, considerada como a revisão 
da Carta de Veneza. Nela, rea�rma-se a necessidade de se considerarem os centros 
históricos como parte integrante do desenvolvimento econômico e social das ci-
dades, incluindo os elementos materiais e simbólicos que expressam sua imagem.

Outros documentos internacionais importantes na trajetória das práticas de 
preservação foram editados nas décadas de 1990 e de 2000, com discussões que 
demonstram a importância que alguns temas ganharam ao longo do tempo. 
A conferência de Nara, no Japão, em 1994, patrocinada pela Unesco, Icomos e 
ICCROM,30 abordou o tema da autenticidade, levando em conta a diversidade 
intrínseca aos processos culturais, os diferentes modos de fazer de uma mesma 
cultura, não sendo por acaso que essa reunião tenha-se realizado no Japão, onde 
o constante refazer das casas é parte da cultura local. A Convenção de Xi’an, de 
2005, dedicou-se especi�camente à discussão do entorno dos bens, apontando 
para a importância da ambiência ou espaço geográ�co, histórico, paisagístico, 

30 O Centro Internacional de Estudos de Conservação e Restauração dos Bens Culturais (IC-
CROM) é uma organização intergovernamental, fundada em 1956, por decisão da 9ª Confe-
rência Geral da Unesco, em Nova Delhi, e estabelecida, em Roma, em 1959, com a atribuição 
de preservar o patrimônio cultural mundial por meio do treinamento, da informação, da pes-
quisa, da cooperação e da conscientização. Colabora com a Unesco, particularmente com seu 
Comitê do Patrimônio Mundial, como um órgão de assessoria. O Brasil é um de seus estados-
membros desde 1964.
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social e cultural com o qual o bem se contextualiza para a compreensão da sua 
autenticidade, dos signi�cados, valores e diversidade do patrimônio cultural.

Importantes foram ainda documentos regionais e nacionais, como a Carta 
de Cabo Frio, resultante do Encontro de Civilizações nas Américas, em outu-
bro de 1989, que enfatizou a defesa da identidade cultural latino-americana no 
sentido do respeito aos contextos locais e à diversidade do patrimônio natural 
e cultural da América Latina em suas diversas manifestações. A Carta de Bra-
sília – Documento Regional do Cone Sul sobre autenticidade, de 1995, também 
apresenta o ponto de vista da diversidade cultural e da convivência entre várias 
identidades, que caracterizam os povos do Cone Sul. Ambos os documentos 
seguem a tendência mundial de considerar o patrimônio como fator de desen-
volvimento social e como parte do planejamento global das políticas públicas, 
para a melhoria da qualidade de vida.

As missões internacionais

Já na década de 1960, o IPHAN começou a trabalhar diretamente com a Unes-
co, por iniciativa do Rodrigo, que cedo observou a importância de associar as 
ações de preservação do patrimônio às políticas econômicas e, assim, estabe-
lecer condições para fortalecer os trabalhos institucionais. A partir de convê-
nios, foram organizadas missões de técnicos, participantes em sua maioria de 
órgãos de preservação, dos países em que já havia ocorrido maior experiência 
na lida com o patrimônio cultural e os desa�os para sua salvaguarda. Esses 
técnicos que para cá vieram, muito �zeram para desenvolver no Brasil a área 
da preservação dos bens culturais e, ao mesmo tempo, contribuíram para ajus-
tar essa ação aos problemas socioculturais da época.

A primeira missão da Unesco, atendendo a nosso pedido, foi em março de 
1964, com a vinda de Paul Coremans,31 para avaliar os meios de que o Laborató-
rio da Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (DPHAN) dispu-
nha para empreender a restauração de bens móveis e integrados e para apoiar o 
estabelecimento de um programa de trabalho, fazendo propostas para a conser-
vação de edi�cações antigas em Ouro Preto. A segunda, mais abrangente, tinha 
como técnico responsável o inspetor geral dos Monumentos de França, Michel 

31 Paul Coremans – Era belga e doutor em Química Analítica, foi diretor do Royal Institute for 
the Study and Conservation of Belgium’s Artistic Heritage, em Bruxelas.
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Parent,32 que permaneceu aqui por seis meses (1966/1967), 
visitando a maior parte dos sítios onde se encontravam bens 
culturais, mantendo contatos com os técnicos integrantes 
do IPHAN e dos principais órgãos estaduais, e também com 
as universidades. Como resultado, ele elaborou um docu-
mento, cuja abordagem inteligente, sensível e com apurada 
compreensão sobre os problemas gerais que nos a�igiam, 
além de se deter no exame de cada um dos centros históricos 
brasileiros, foi fundamental para todas as decisões tomadas 
a partir daí. Discutiu, entre outros temas, a importância e, 
ao mesmo tempo, os riscos da exploração turística do patri-
mônio cultural, bem como a necessidade do planejamento 
urbano para a preservação das cidades.

Ainda ao tempo de Rodrigo, em 1968, uma segunda mis-
são da Unesco nos atendeu, com a vinda do arquiteto português Alfredo E. Viana 
de Lima33 – professor da Escola de Arquitetura da Universidade do Porto e con-
sultor da Fundação Calouste Gulbenkian –, convocado para estudar os problemas 
do crescimento físico e populacional de Ouro Preto. Elaborou ele um documento 
que ultrapassou em muito o caráter de um simples relatório, transformando-se na 
verdade em um anteprojeto da renovação e valoração do núcleo urbano.

Em 1970, uma nova missão importante ocorreu com a vinda do ar-
quiteto francês Jean Bernard Perrin.34 Ele elaborou um relatório, o qual 
analisou como um todo os conjuntos históricos brasileiros, propondo, ao 
final, uma série de medidas administrativas e financeiras para o bom tra-
to desses acervos culturais.

32 Michel Parent – arquiteto francês, vinculado à Caísse National des Monuments Histori-
ques.  Como inspecteur general des Monuments Historiques, ele veio ao Brasil por duas vezes, 
em missões da Unesco, a convite do governo brasileiro. Seus relatórios, principalmente o pri-
meiro, continuam a ser fundamentais para a política de preservação dos bens culturais.

33 Alfredo Viana de Lima – arquiteto português, participou do movimento da renovação da 
arquitetura, tendo pertencido aos Ciam. Veio ao Brasil a convite e preparou o Plano de Ouro 
Preto. Depois, participou de mais duas missões, em São Luís e Alcântara, e nos núcleos urba-
nos de Penedo e Marechal Deodoro, em Alagoas, e São Cristóvão e Laranjeiras, em Sergipe.  
Por �m, houve mais uma missão, quando estudou a proteção do Forte Príncipe da Beira.

34 Jean Bernard Perrin – arquiteto francês, veio ao Brasil, em missão destinada ao estudo dos 
centros históricos e, em seu relatório, analisou-os e fez uma série de proposições administra-
tivas e �nanceiras.



303

Duas outras missões de menores dimensões e, igualmente, com resultados 
menos importantes, ocorreram nessa mesma época: a primeira, do arquiteto 
franco-belga Frédéric Limburg Stirum e a outra, do inglês Shankland, que se 
dedicaram, respectivamente, a Paraty e ao Pelourinho.

Em 1971, voltou o arquiteto Viana de Lima em nova missão, assumindo o 
estudo e a elaboração de relatório sobre a conservação, a recuperação e a ex-
pansão das cidades de São Luís e Alcântara e, pouco depois, encampou mais 
outra, de análise de um grupo de cidades históricas com características até 
certo ponto semelhantes: os núcleos de Laranjeiras e São Cristóvão, no estado 
de Sergipe, e os de Penedo e de Marechal Deodoro, em Alagoas.

Notadamente, esse acesso do IPHAN aos programas da Unesco foi fundamental para 
o conhecimento recíproco e a troca de experiências com os órgãos de preservação dos bens 
culturais dos demais países, notadamente daqueles que se encontravam mais adiantados 
na política de preservação, por estarem há mais tempo vivendo os problemas que surgiram 
com o advento da Revolução Industrial e em consequência das guerras e revoluções.

No Brasil, os problemas decorriam principalmente do paulatino crescimento da 
população urbana e a rarefação da rural. Os centros históricos, núcleos formadores 
das cidades, foram sendo afogados por novas edi�cações – muitas das quais, mais vo-
lumosas e mais altas do que as originais, devido à pressão da especulação imobiliária. 
Ao mesmo tempo, as redes viárias para circulação e transporte foram sendo alteradas, 
pela abertura de novas vias e/ou o alargamento das existentes, a �m de atender à in-
tensi�cação do tráfego, causando alterações na escala urbana, nos espaços das cidades.

Com o impacto desenvolvimentista dos anos 1950/1960, as cidades históricas 
e os núcleos formadores das cidades maiores, assim como os imóveis de caráter 
monumental, inclusive os tombados, começaram a ser agredidos, atingidos pela 
pressão demográ�ca, pela metropolização das áreas contíguas, pela implanta-
ção de indústrias em suas imediações, pela inserção dos mesmos em roteiros 
turísticos, pela abertura de eixos rodoviários em suas proximidades. Ao mesmo 
tempo, a função residencial, até então dominante nessas áreas, foi sendo redu-
zida e substituída por atividades comerciais, de serviços etc., o que, por sua vez, 
também exigia a já mencionada ampliação das vias de acesso e de circulação.

A parceria do IPHAN com a Unesco, por meio das diversas missões téc-
nicas e do intercâmbio de experiências e conhecimento decorrentes disso, foi 
uma estratégia usada por Rodrigo e seu sucessor, Soeiro, para o fortalecimento 
e a quali�cação da ação institucional, ainda com um quadro de pessoal e de 
recursos muito aquém dos desa�os inerentes ao trabalho de preservação.
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A década de 70 – Soeiro e a implantação de novas políticas:
a construção de parcerias com estados e municípios

Com a aposentadoria de Rodrigo, em 1968, assumiu a direção do IPHAN o ar-
quiteto Renato Soeiro, que havia mais de vinte anos era seu auxiliar e substituto. 
Ao assumir, ele constatou a forte centralização da política do órgão, que havia 
sido necessária em um primeiro momento de sua estruturação, mas, passado 
esse início, urgia buscar-se uma forma de descentralizá-lo, para enfrentar os 
novos problemas do impacto desenvolvimentista já instalado.  Para isso, des-
de logo, ainda em 1970, Soeiro programou, a partir de uma convocação a ser 
feita pelo ministro da Educação e Cultura, Jarbas Passarinho,35 a realização de 
uma reunião com os governadores dos estados para uma troca de informações 
quanto aos problemas, mas também sobre as iniciativas válidas, já tomadas por 
alguns nesse campo da preservação. Porquanto, se nesses casos, cabe à União o 
ônus da preservação, da mesma forma essa responsabilidade é da competência 
dos estados, possuidores desses bens. O encontro realizou-se em Brasília, em 
abril de 1970, com o comparecimento de todos os governadores, alguns dos 
quais acompanhados de seus auxiliares, administrativos ou técnicos. Desse en-
contro resultou um documento, o Compromisso de Brasília,36  que de�niu, entre 
outras, a necessidade de os estados assumirem algumas obrigações e arrolou ou-
tras a serem cumpridas pelo IPHAN. Após essa reunião, durante o �nal do ano 
de 1970 e do início de 1971, ocorreram seguidas consultas ao IPHAN, a �m de 
serem resolvidas dúvidas e atendidos questionamentos. 

Para melhor compreensão do problema, foi programado então um segundo 
encontro, que se realizou em Salvador, de 25 a 29 de outubro de 1971, e do qual 
resultou um segundo documento, o Compromisso de Salvador.37  O documento 
reforçou as propostas ditadas pelo anterior, de Brasília, e dele resultou a inicia-
tiva, adotada por quase todos os governadores, da criação em nível estadual de 

35 Jarbas Passarinho – militar e político brasileiro, foi ministro da Educação e Cultura.

36 Compromisso de Brasília e Compromisso de Salvador – Documentos produzidos pelos par-
ticipantes de duas reuniões convocadas pelo IPHAN, pelo ministro da Educação e Cultura, 
visando o congraçamento entre os dirigentes das áreas centrais da Cultura e das áreas parale-
las às administrações estaduais. Dessas reuniões, várias medidas importantes foram tomadas, 
sendo de destaque a criação de órgãos de preservação, pelos estados.

37 Ver nota 36.
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repartições destinadas à preservação dos bens culturais. Em nível federal, tam-
bém já haviam sido criadas medidas para o favorecimento dessa preservação, 
entre as quais, uma das mais e�cientes foi a adotada pelo Tribunal de Contas 
da União, com a de�nição da possibilidade de utilização de 5% do Fundo de 
Participação dos Estados e Municípios na preservação do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional.  Outras medidas foram adotadas nesse mesmo sentido, logo 
após essas reuniões e como consequência delas, tais como a assinatura de con-
vênios da União com os estados e municípios que se mostraram interessados. 
Nessa mesma época, ocorreu uma colaboração com a Finep,38 do Ministério do 
Planejamento, para a realização de estudos e a elaboração e o �nanciamento do 
plano integrado de Paraty.39

Renato Soeiro. Arquivo Central do IPHAN, 
Seção Rio de Janeiro.

38 Finep – Órgão de �nanciamento do Ministério do Planejamento.

39 A mais importante consequência dessas iniciativas de construção de parcerias 
com os estados e os municípios pode ser observada em tempos recentes, com a estru-
turação do Sistema Nacional de Patrimônio conduzida pelo IPHAN. Entre os levan-
tamentos realizados constata-se que hoje todos os estados brasileiros contam com 
instituições de patrimônio e são muitos os municípios que organizaram e implan-
taram secretarias ou departamentos voltados para a proteção do patrimônio local, 
principalmente os que são responsáveis por conjuntos históricos protegidos ou por 
serem capitais dos estados.
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Sítios históricos e planejamento

Em função dos problemas que atingiram, com maior ou menor intensidade, 
quase todos os países, com o súbito incremento da população nos núcleos ur-
banos – decorrente da migração de uma enorme massa populacional oriunda 
das áreas rurais – as di�culdades para a preservação do patrimônio histórico 
se agravaram. Entre nós era difícil, principalmente, pelo fato de essa popula-
ção não estar preparada para a vida nas cidades por não ter nenhuma forma-
ção pro�ssional e, em sua grande maioria, ser analfabeta. Era difícil ainda a 
obtenção de qualquer forma de emprego, muito mais ainda de emprego que 
fosse compensatório, capaz de garantir a sobrevivência com dignidade, envol-
vendo novas necessidades habitacionais e de infraestrutura.

A participação da municipalidade e governos estaduais era, então, absoluta-
mente necessária para o desenvolvimento de planos integrados, que deveriam 
considerar os problemas das cidades e regiões metropolitanas como um todo 
e, ao mesmo tempo, focar as especi�cidades do núcleo histórico, em particular.

Essa necessidade e a urgência da elaboração de planos urbanos ou regionais 
que incorporassem a preservação de sítios históricos, artísticos e paisagísticos 
foram cedo compreendidas e, com o apoio da direção técnica do IPHAN, já na 
década de 1970, esses planos foram sendo contratados com diferentes entida-
des especializadas, pertencentes às áreas de planejamento, nos âmbitos estadual, 
universitário ou particular. Entidades quase sempre resultantes de convênios das 
administrações estaduais e municipais com os órgãos federais de planejamento 
urbano ou regional, como o CNDU, ou de turismo, Embratur, os quais con-
taram, muita vez, com consultores estrangeiros enviados pela Unesco ou pelo 
ICCROM. Tais planos, no entanto, nem sempre resultaram em medidas obje-
tivas ou em legislação municipal. Os casos bem-sucedidos mais importantes, 
nos quais a legislação municipal seguiu fundamentalmente as conclusões dos 
planos, foram Olinda e Paraty.

No Brasil, a relação do solo urbano com as municipalidades apresenta 
os seguintes fatores de auxílio ou de di�culdade: por um lado, cabe exclusi-
vamente ao poder municipal a competência de legislar sobre o uso do solo 
urbano (a única exceção existente é a competência do IPHAN, de�nida pelo 
Decreto-Lei nº 25, diante da função social da propriedade constitucional-
mente garantida aos brasileiros); por outro lado, os nossos municípios, em 
sua grande maioria, são extremamente fracos, política e, principalmente, 
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economicamente, dependentes que são dos governos estaduais, assim como 
do federal. Eles são frágeis, portanto, frente aos reclamos e aos interesses da 
especulação imobiliária.

Mas, apesar das fragilidades, foi implantada uma política que visava à ampliação 
da preservação no Brasil, envolvendo estados e municípios, que passou a contar com 
instrumentos como o planejamento urbano e regional e também o �nanciamento de 
obras em prédios e sítios históricos, independentemente de seu tombamento.

O programa das cidades históricas – PCH

Em 1973, os ministros João Paulo dos Reis Veloso,40 do Planejamento, e Jarbas 
Passarinho41 da Educação e Cultura, de�niram a criação de um Grupo Intermi-
nisterial de Trabalho, composto por representantes dos ministérios do Planeja-
mento, da Educação e Cultura (IPHAN), da Indústria e Comércio (Embratur) 
e do Interior (Sudene), que redigiriam a Exposição Interministerial de Motivos 
nº 076-B de 31 de maio de 1973, a qual, uma vez aprovada pelo Executivo, foi 
editada pela Seplan – Portaria no 50 – que regulamentou o programa integra-
do e seu Fundo de Desenvolvimento. Em todo o transcurso das discussões e 
das articulações para acertos e posterior aprovação dessa legislação, e para o 
acompanhamento do Programa, representou papel dos mais importantes, e foi, 
mesmo, o responsável por uma ação insubstituível, o colega Henrique Oswaldo 
de Andrade,42 então assessor do ministro Reis Veloso, conhecendo o caminho 
percorrido pelo IPHAN e seus objetivos, pelos mesmos se apaixonou, com uma 
dedicação plena.

Assim, foi criado o Programa de Reconstrução de Cidades Históricas do 
Nordeste. Objetivava esse programa a “restauração de monumentos culturais, 
condicionada à sua utilização como forma de garantir sua preservação”, e ti-
nha como período de duração os anos de 1973 a 1977. O programa visava, en-
tre outras ações: 1) à prospecção arqueológica, arquitetônica e documental; 2) 
à aquisição de equipamentos necessários à utilização da edi�cação, inclusive 

40 João Paulo dos Reis Veloso – político pernambucano, economista, foi ministro do Plane-
jamento.

41 Jarbas Passarinho – militar e político brasileiro, foi ministro da Educação e Cultura.

42 Henrique Oswaldo de Andrade – técnico em Administração. Pertencente à equipe de Reis 
Veloso, no Ministério do Planejamento, dedicou-se desde o início à organização e à de�nição das 
atribuições do IPHAN, passando a fazer parte da direção, com Aloísio Magalhães.
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os de proteção contra incêndio; 3) à publicação de documentos ou monogra�as 
sobre o bem e/ou sobre as obras de consolidação e restauração.

Em 1977, pela Portaria nº 019, de 4 de março, o Programa teve seu prazo 
ampliado até 1979 e foi estendido para atender também aos estados do Espí-
rito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Sua denominação passou a Progra-
ma de Cidades Históricas. Para o primeiro programa, havia sido destinado 
um montante de US$ 24 milhões, sendo que US$14 milhões diretamente ao 
IPHAN, para sua modernização. Para o segundo, a verba destinada foi de 
um total de US$ 8 milhões sendo, diretamente ao IPHAN, US$ 2,5 milhões. 
Os projetos destinados às obras de restauração dos bens, assim como os pro-
jetos de pesquisas, de publicações etc. deviam ser submetidos inicialmente 
à análise e aprovação da Comissão de Coordenação e Acompanhamento do 
Programa, composta por técnicos representantes do IPHAN, da Embratur, 
da Comissão Nacional de Política Urbana e da Seplan, que se reunia em 
Brasília, em uma sala do Ministério do Planejamento. Com a ampliação do 
Programa, foi criada no Recife uma segunda Comissão de Coordenação e 
Acompanhamento, a qual, até certo ponto, era vinculada à primeira, e que aí 
se reunia, também em dependência da Seplan.

Capa do Manual do PCH - Arquivo Central 
do IPHAN, Seção Rio de Janeiro.
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Ao oferecer neste artigo a minha visão sobre a trajetória que se seguiu ao esforço 
inicial do IPHAN, descrito por Rodrigo, arrisco a dizer que as trocas de experiên-
cia e de questionamentos acerca do patrimônio cultural proporcionadas pelo PCH 
e a produção neste campo de atuação, decorrente desse processo, representaram 
uma das ações mais importantes na promoção do patrimônio cultural, abrindo 
novas frentes de trabalho e dando condições para a valorização de um patrimônio 
mais amplo do que aquele que o IPHAN havia sido capaz de preservar até então.

A década de 80: os tempos de Aloísio Magalhães

Em 1979, com a nomeação de Aloísio Magalhães43 para a direção do IPHAN, 
algumas modi�cações foram realizadas, sob a orientação de Irapoam Caval-
canti de Lira,44 doutor em administração, convocado para assessoramento do 

Aloísio Magalhães. Arquivo Central do 
IPHAN, Seção Rio de Janeiro

43 Aloísio Sergio Magalhães – artista plástico brasileiro, contribuiu muito com o desenvolvi-
mento do estudo e da prática do desenho industrial e da geometria descritiva. Assumindo a 
direção do IPHAN, com a verba que recebia do BNDES, contratou por meio de concurso um 
plano de ordenamento e desenvolvimento para o Instituto.

44 Irapoan Cavalcante de Lira – pro�ssional brasileiro, técnico em administração. Coordenou a 
restauração administrativa do IPHAN, depois da PróMemória. Com a direção de Aloísio Maga-
lhães, Irapoan assumiu a vice-direção do IPHAN.
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Instituto nesse período de renovação administrativa e organizacional, que se 
realizava mediante contrato com a Fundação Getúlio Vargas. Nesse contex-
to foi criada, junto ao IPHAN, uma fundação de direito público, a Fundação 
Nacional PróMemória. Essas alterações na política de proteção aos bens cultu-
rais, assim como no órgão responsável por essa política, foram, no entanto, re-
alizadas sem que tivesse ocorrido qualquer forma de ruptura em sua estrutura.

A PróMemória foi criada para proporcionar maior desembaraço, auto-
nomia, liberdade na atuação do órgão de proteção do Patrimônio Cultural, 
e representou a fusão logo ocorrida das três vertentes culturais, definidas 
por Aloísio: o Centro Nacional de Referência Cultural (CNRC),45 para os 
trabalhos dedicados à valorização das referências culturais, o PCH e a 
PróMemória, com o financiamento de obras e de ações de preservação. O 
IPHAN era o portador do múnus legal capaz de definir a política de pre-
servação, até nos tribunais de justiça.

Sendo a PróMemória órgão da administração indireta, podia, entre 
outras atribuições, contratar profissionais para viabilizar com eficácia 
a execução das ações de preservação do patrimônio cultural brasileiro, 
em conformidade com as políticas públicas estabelecidas pelo IPHAN, 
então Sphan. A sua criação e funcionamento conjugados ao IPHAN, 
portanto, representaram a primeira fase em que a instituição teve uma 
estrutura mais condizente com as suas exigências de trabalho, contando 
com equipes interdisciplinares. Estas, em grande parte, foram trazidas 
do CNRC e do PCH, que também contribuíram para implantar novas 
práticas e formas de atuar, considerando o patrimônio a partir de um 
universo mais amplo e diversificado, consequente da junção das três 
vertentes culturais.

Um programa inovador, dentre os que foram criados por Aloísio, 
que se destacou por sua importância e, ao mesmo tempo, simplicida-
de, foi o das reuniões absolutamente informais, que se realizaram com 
grupos de moradores ou de participantes interessados no seu cresci-
mento pessoal e no da comunidade da qual faziam parte. Elas visavam 
ao enriquecimento de todo um grupo a partir do conhecimento recí-

45 CNRC – Centro Nacional de Referência Cultural. Grupo de estudo e de ação oriundo da 
atuação de Aloísio Magalhães, e que se dedicava ao registro das manifestações e das atividades 
culturais, ligado ao Ministério da Indústria e Comércio.
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proco dos fundamentos e das várias formas de compreender a realida-
de. A troca e intercâmbio dos diferentes saberes e experiências faziam 
surgir para todos os interessados um conhecimento mais profundo e a 
disposição para uma participação efetiva na vida comum. Essas reuni-
ões, abertas a todos que quisessem comparecer, realizavam-se em dias 
e horas previamente programadas, com as pautas ajustadas também 
coletivamente. Após cada reunião era preparada uma ata, reproduzida 
em um folheto discreto e de pequeno custo, contendo dados básicos 
do local da reunião, relação dos presentes e conclusões ou proposições 
aprovadas ou apenas ditadas na hora. Foram realizadas reuniões em 
Salvador, Olinda, Recife, Penedo, Marechal Deodoro, São Cristóvão, 
Vitória, Duque de Caxias, Petrópolis, Juiz de Fora, Ouro Preto, Ma-
riana, São João Del Rei, Diamantina, Goiás, Pirenópolis, Cuiabá, Pa-
ranaguá, entre outras. Igualmente importantes foram outras decisões 
tomadas por Aloísio para a ampliação do campo de ação cultural do 
órgão, como sucedeu com a revitalização de conjuntos arquitetônicos 
e sua integração comunitária.

É importante lembrar que neste período – década de 1980 – a relação com 
as comunidades foi favorecida pela abertura política relativa à ditadura militar 
iniciada com o golpe de 1964. Nas grandes cidades, a atuação das associações 
de moradores, de amigos dos bairros e de áreas ambientais, assim como de 
outras organizações não governamentais que tenham �nalidades conexas, foi 
componente importante no apoio e na dinâmica da política de preservação. 
Essas associações, reunindo grupos cada vez mais amplos de moradores ou 
de amantes das regiões, dos bairros urbanos e rurais, tendiam a pressionar 
as autoridades locais e/ou regionais para a defesa do acervo urbano, de sua 
atmosfera e do meio ambiente.

Também foi marcante a Constituinte, ocasião em que foi possível am-
pla discussão sobre a cultura e a preservação do patrimônio cultural, 
consagrados nos artigos 215 e 216, na Seção II, do Capítulo III, do Título 
VIII da Carta Magna.

Com a morte repentina de Aloísio (1982), que se encontrava em Roma, 
participando de uma reunião importante para a defesa do IPHAN e da 
PróMemória, foi designado para substituí-lo Marcos Vinicius Villaça 
que, estranho à política de preservação cultural, teve o mérito de respei-
tar o IPHAN e dar continuidade aos trabalhos que se faziam no órgão. 
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Na segunda metade dos anos 1980 ocorreu um período de amorteci-
mento das ações, causado, entre outras razões, pelas sucessivas substi-
tuições de dirigentes, tanto da Sphan quanto da PróMemória, feitas, na 
maior parte, atropeladamente. Mas o fortalecimento ocorrido até 1982 
possibilitou a continuidade dos trabalhos, incorporando novas ações, 
métodos e objetos às rotinas da preservação do patrimônio cultural ao 
longo de toda a década. Por essa razão, a década de 1980 é considerada 
como sendo “a fase de Aloísio”.

A década de 90: um período difícil

Nesse período aconteceram alguns fatos negativos para a manutenção 
da política do órgão, como o que ocorreu em 1990/1992, quando algu-
mas medidas foram tomadas pelo governo Collor de Melo, que, além 
de liquidar a PróMemória, alteraram profundamente o regimento do 
IPHAN, inclusive com a mudança da designação do órgão para Insti-
tuto Brasileiro do Patrimônio Cultural. A mudança de sigla para IBPC 
– no lugar do nome (IPHAN) pelo qual a instituição era e é conhecida 
no Brasil e nos demais países com os quais o Brasil se relaciona, bem 
como pelos órgãos internacionais de cultura, de planejamento e de fi-
nanciamento – causou grandes transtornos, até mesmo junto a popula-
ções locais que chegaram a pensar que o IPHAN havia sido extinto e a 
preservação do patrimônio cultural suspensa.

A reforma administrativa iniciada em 1990, inspirada no modelo neolibe-
ral, ambicionava modernizar o Estado brasileiro. Como resultado, o governo 
federal reduziu pela metade o número de ministérios, demitiu funcionários 
públicos, vendeu imóveis, realizou privatizações e, ainda, promoveu a extinção 
e o desmonte de várias entidades públicas.

Felizmente, essa situação durou pouco. Após a cassação do presidente 
Collor de Melo, em 1992, os funcionários demitidos foram aos poucos sendo 
reintegrados aos quadros do IPHAN. E, graças à Medida Provisória nº 752, de 
16/12/1994, obtida pelo então diretor, arquiteto Glauco Campello, a instituição 
voltou a ter o seu nome de origem, assim permanecendo até os dias atuais.

No entanto, o período de tempo que compreende a década de 1990 até o 
�nal do segundo governo Fernando Henrique Cardoso foi muito difícil para 
o IPHAN, diante da política governamental neoliberal imposta aos órgãos pú-
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blicos. Essa política, adotada na década de 1990 e no início de 2000, acarretou 
uma redução da ordem de 60% do pessoal técnico, produzindo um grave es-
vaziamento e um preocupante risco para a salvaguarda dos conhecimentos 
acumulados pela instituição.

Cabe observar que mesmo tendo atravessado um longo período de sérias 
di�culdades com condições adversas de trabalho, que se vinham acumulando 
desde 1990, o IPHAN – seguindo o exemplo de Rodrigo – não deixou de pro-
duzir com qualidade as ações necessárias para a preservação do patrimônio 
cultural brasileiro.

Ainda na virada do século, foi criado, no âmbito do Ministério da Cultura, 
o Programa Monumenta (1995), a partir de um convênio entre o Ministério e 
o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), visando realizar projetos 
e obras capazes de restaurar, conservar, valorar o bem cultural e incorporá-lo 
a uma utilização de interesse para a sociedade. As áreas-objeto da ação desse 
Programa foram os sítios tombados, ou aqueles que englobassem bens tutela-
dos que, pela sua “inserção urbana venham a se con�gurar como conjuntos”. 
Assim, o Monumenta, conforme explicitado no documento Programa Monu-
menta – Informações para o Conselho Consultivo do IPHAN,1999, incorpora 
um elenco de componentes que têm por �nalidade criar as condições para 
o desenvolvimento de uma política pública para o Patrimônio, centrada no  
princípio da sustentabilidade.

O Programa pretendeu, também, adotar diversos mecanismos que, segun-
do a proposta, seriam destinados a “difundir práticas de ação compartilha-
da entre os três níveis do setor público, a comunidade e a iniciativa privada.” 
Dentre essas medidas, uma das mais importantes foi a criação de fundos mu-
nicipais destinados a administrar os recursos de conservação permanente dos 
investimentos do Programa, a ser dirigido por um conselho formado por re-
presentantes das três esferas do governo e por representantes da comunidade 
e da iniciativa privada local. Houve uma fase experimental, visando agilizar 
a implantação de algumas formas de agir inéditas no serviço público, assim 
como para o BID ou o Banco Mundial.

O Programa ao longo do tempo realizou projetos e obras em bens tomba-
dos pelo IPHAN, bem como obras de infraestrutura urbana complementares 
às da responsabilidade das municipalidades ou das administrações estaduais. 
Imóveis particulares, localizados nas áreas do programa, podem ser atendidos, 
dependendo da urgência da situação de seu estado físico, da possibilidade de 
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seu atendimento poder contar com verbas complementares de outras fontes, 
ou dos proprietários.

Outras áreas prioritárias para o atendimento do Programa são as de forma-
ção e especialização de mão de obra e de comunicação, de cunho informativo 
e de utilidade pública, além da programação de seminários para a captação de 
parcerias, assim como para análise de uso de novas técnicas ou de materiais 
pouco utilizados.

Igualmente enquadráveis são as atividades relacionadas ao turismo cultu-
ral, assim como as de criação de eventos e de espetáculos relacionados aos bens 
culturais.

Para o fortalecimento do Monumenta e do IPHAN, foram instaladas ini-
cialmente equipes de gerenciamento – Unidades Centrais de Gerenciamento 
(UCGs) – no Ministério da Cultura, e o Grupo Tarefa, no IPHAN. Em 2006 o 
Programa foi incorporado ao IPHAN.

Formação e Educação: uma preocupação sempre presente

Como já mencionamos em outros momentos do texto, desde o início, foram 
diversas as iniciativas que se relacionam com a formação e quali�cação de téc-
nicos ou que visam à sensibilização/educação de outros agentes institucionais, 
bem como das populações locais detentoras do patrimônio – algumas mais 
despretensiosas e espontâneas, outras baseadas na transmissão ou intercâmbio 
de conhecimentos e experiências em nível especializado.

Vou me limitar aqui a falar dos cursos de formação mais formais ou mais 
perenes ligados ao IPHAN, para não correr o risco de, ao tentar contemplar 
todas as iniciativas nessa área, deixar de fora propostas importantes, porém 
eventuais, organizadas para a capacitação pro�ssional no campo do patrimô-
nio ou de cursos dedicados às múltiplas áreas de formação para tratar da diver-
sidade cultural abrangida pelo patrimônio hoje. Sabemos que muitos têm sido 
os cursos organizados envolvendo universidades e ONGs, em diferentes níveis 
de graduação e sobre aspectos diversos da preservação do patrimônio cultural. 
Além da multiplicidade de temas, a formação ocorre de maneira descentrali-
zada nas instituições e no território brasileiro, o que exigiria um estudo apro-
fundado sobre o tema, não sendo meu objetivo neste artigo.

Em 1974, ocorreu em São Paulo o primeiro curso de restauração e conserva-
ção de monumentos e conjuntos históricos realizado no Brasil e organizado pelo 



315

46 Mestrado pro�ssional, também conhecido por mestrado pro�ssionalizante, é a designação 
do mestrado que enfatiza estudos e técnicas diretamente voltadas ao desempenho de um alto 
nível de quali�cação pro�ssional.

IPHAN, sob a condução do arquiteto Luís Saia, contando com o apoio da Univer-
sidade de São Paulo (USP). Teve a duração de 25 semanas e formou 30 arquitetos, 
provenientes de 11 estados. Contou, também, com técnicos enviados pela Unesco, 
que muito contribuíram para a qualidade do ensino. Nos anos de 1976, 1978 e 
1981/1982, o curso teve outras edições, contando novamente com a parceria das 
universidades federais. O primeiro em Recife, Pernambuco; o segundo, em Belo 
Horizonte, Minas Gerais; e o terceiro em Salvador, Bahia. Eles tiveram duração 
variável, de 15 a 31 semanas, e deles participaram: 29 alunos de 11 países, no pri-
meiro; 22 alunos de 6 países, no segundo, e 25 alunos de 12 países, no terceiro. 
Desde a implantação do Programa das Cidades Históricas, os cursos passaram a 
fazer parte das atividades do IPHAN, recebendo verbas, tanto oriundas do BID 
quanto da Caixa Econômica, inclusive para o custeio das bolsas.

A partir de 1982, esses cursos passaram a ser sediados em Salvador, contando 
com o apoio de um convênio do IPHAN com a Universidade Federal da Bahia. 
O convênio com o ICCROM garantiu a indicação de professores estrangeiros e o 
apoio estrutural referente à didática.  Com a denominação geral de Cecre, esses 
cursos continuam a ser ministrados, a cada dois anos, em um imóvel perto da 
sede da Superintendência do IPHAN, em Salvador. Recentemente, seu formato 
foi adaptado às exigências do Ministério da Educação para se tornar um mestra-
do pro�ssional,46 aprovado em 2009, com duração de dois anos.

Outro curso que contou com a participação do IPHAN, desde o início, e que 
está integrado à estrutura da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 
hoje desmembrado em dois cursos – um de graduação e outro de pós-gradu-
ação – foi o Curso de Especialização em Conservação e Restauração de Bens 
Móveis e Integrados (Cecor). Ele teve início em 1987, com turmas consecutivas 
a cada ano e raras interrupções, desde então.

O caminho inverso foi seguido pelo Curso de Especialização em Conserva-
ção Integrada – (Ceci), de Pernambuco, que teve início na década de 1990, den-
tro da Universidade Federal daquele estado (UFPE), também contando com o 
apoio do IPHAN e que se transformou em uma ONG. São promovidos cursos 
com duração média de oito meses, sendo uma parte a distância. O Ceci forma 
pessoal principalmente para a gestão de sítios urbanos.
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Nos três casos, o corpo docente dos cursos conta com a participação de téc-
nicos do IPHAN e quase sempre teve a colaboração de recursos orçamentários 
para o seu desenvolvimento.

O tema da Educação, entre nós, reúne uma série de experiências muito va-
riadas, às vezes pontuais, às vezes sistemáticas e que construíram, ao longo do 
tempo, um caminho para o entendimento que se tem hoje do papel institucio-
nal nesse campo.

Aloísio, ao buscar a dinamização das ações do IPHAN, preocupou-se 
com a organização de cursos de formação, mas principalmente com pres-
tar informações a moradores e/ou frequentadores (fruidores) de sítios his-
tóricos, visando à formação e ao treinamento de lideranças comunitárias, 
que pudessem vir a agir em defesa do sítio e da comunidade de moradores. 
Agindo assim, pretendia interferir, o menos possível, na vida e nos hábitos 
dessa população e facilitar o conhecimento, a compreensão e a apropriação 
do acervo arquitetônico, estabelecendo também a interação deste com as 
manifestações culturais a ele relacionadas.

Essas ações desenvolvidas para os bens tombados e manifestações cultu-
rais, fora dos espaços museológicos – que foram os pioneiros em implantar 
ações pedagógicas regulares nas suas rotinas de trabalho, a partir da década de 
1980 – ganharam um espaço institucional em 1990, dentro da estrutura for-
mal do IBPC, com a criação do Departamento de Promoção, que, entre outras 
atribuições, deveria coordenar as ações de Educação. Passados 20 anos, foram 
muitas as atividades e iniciativas nessa área, embora ainda com grande grau de 
dispersão, ou seja, não chegando a caracterizar uma política institucional ou 
um programa de caráter nacional.
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IV
Notas sobre o IPHAN 
na década de 2000 

Lia Motta
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No decorrer da organização desta reedição do livro de Rodrigo Melo Franco 
de Andrade, pude participar de alguns encontros com Silva Telles. Em função 
de nossas conversas sobre os temas recentes do IPHAN, acabei por assumir 
esta parte do relato da trajetória institucional. Trata-se de um panorama em 
linhas gerais sobre a década de 2000, período em que a ação do Instituto foi 
positivamente marcada pelo fortalecimento institucional e pela implantação 
de políticas públicas de preservação, que buscam compreender o patrimônio 
cultural em sua diversidade e abrangência territorial.

Em 2000 foi publicado o Decreto no 3.551, que institui o registro do pa-
trimônio de natureza imaterial, e foi criado o Programa Nacional de Patri-
mônio Imaterial, dando início a uma ação efetiva de proteção desse tipo de 
bem. Após estudos para a identi�cação dos bens, desenvolvidos pelas áreas 
técnicas do IPHAN ou por estas supervisionados, e encaminhamento pelo 
seu presidente para aprovação pelo Conselho Consultivo da Casa, os bens 
são incluídos em um dos quatro livros de registro: dos Saberes, para os co-
nhecimentos e modos de fazer enraizados no cotidiano das comunidades; 
das Celebrações, para os rituais e festas que marcam vivência coletiva, reli-
giosidade, entretenimento e outras práticas da vida social; das Formas de Ex-
pressão, para as manifestações artísticas em geral; e dos Lugares, para mer-

Reprodução da capa da publicação sobre 
Patrimônio Imaterial, 2000.
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cados, feiras, santuários, praças, entre outros espaços, onde são concentradas 
ou reproduzidas práticas culturais coletivas.

Na primeira década do século foram inscritos 18 bens de natureza imaterial nos 
livros de registro, abrangendo diversos estados brasileiros, com predominância do 
Nordeste e Sudeste – regiões nas quais se veri�cou o maior número de inscrições nos 
livros dos Saberes e das Formas de Expressão, somando 15 dentre as 18 realizadas.

O primeiro registro foi o do Ofício das Paneleiras de Goiabeiras, no Livro dos 
Saberes, em 2000, valorizando-se a produção artesanal das panelas de barro em 
Goiabeiras Velha, em Vitória, no Espírito Santo. O Livro de Registro das Formas 
de Expressão foi inaugurado em 2002 com a inscrição da arte Kusiwa — siste-
ma de representação grá�co dos povos indígenas Wajãpi, do Amapá. O Círio de 
Nossa Senhora de Nazaré, celebração religiosa que ocorre em Belém do Pará, foi a 
primeira inscrição no Livro das Celebrações, em 2004, e a Cachoeira de Iauaretê, 
lugar sagrado de referência para os povos indígenas que habitam a região banhada 
pelos rios Uaupés e Papuri, foi a primeira inscrição no Livro dos Lugares.

Os estudos para a identi�cação dos bens de natureza imaterial vêm aplican-
do a metodologia do Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC) do 
IPHAN, que sistematiza os levantamentos e pesquisas sobre as referências cultu-
rais. O método, estruturado no �nal da década de 1990, usa a noção de referência 
cultural, adotada no IPHAN desde a década de 1980 e consagrada na Constitui-
ção Federal de 1988 que, no Artigo 216, de�ne o patrimônio como o conjunto 
dos bens materiais ou imateriais portadores de “referência à identidade, à ação, à 
memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira”.

Desse modo, o INRC sistematiza as informações necessárias à atribuição de sig-
ni�cados às coisas, levando em conta as referências de seus usuários e detentores. 
Além de propor a realização de pesquisas em fontes secundárias para o conhecimen-
to histórico e a delimitação dos territórios ou bens a serem inventariados, usa meto-
dologia da pesquisa de campo e etnográ�ca para o registro dos valores de referência 
dos grupos sociais. Muito embora esse Inventário seja aplicado na identi�cação do 
patrimônio imaterial, sendo poucos os INRCs que abordam os bens materiais, há 
trabalhos bem sucedidos, como o Inventário aplicado na Ilha de Marajó, no Pará.

Em 2003, na troca do comando no governo federal, o ministro da Cultura, 
Gilberto Gil, deu visibilidade ao Ministério, não só por sua biogra�a ligada à mú-
sica popular brasileira, mas, especialmente, em função de seus discursos que mar-
caram a transformação das políticas culturais, pelas quais o Estado voltou a ter 
um papel ativo. Tinha como objetivo o fortalecimento das instituições culturais, 
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o aporte de recursos �nanceiros e a ampliação do diálogo com a sociedade, para 
o desenvolvimento de um trabalho democrático, de abrangência territorial, de in-
clusão social e de atendimento à diversidade cultural. A economia da cultura e a 
cultura criativa também eram alvos de sua política. Essa determinação governa-
mental resultou em ações voltadas para áreas do território brasileiro historicamen-
te pouco atendidas pelo IPHAN. Adotou-se uma nova geopolítica do patrimônio 
cultural, alcançando principalmente o Norte e o Centro-Oeste, e foi ampliado o 
público-alvo, atingindo segmentos sociais não hegemônicos, tais como as popula-
ções indígenas e as afrodescendentes.

Para execução dos novos trabalhos, o IPHAN foi reestruturado em 2004. 
Além da manutenção das áreas de patrimônio material, promoção e educação 
patrimonial, a instituição passou a contar com o Departamento de Patrimô-
nio Imaterial (DPI), com a Coordenação Geral de Pesquisa, Documentação e 
Referência (Copedoc) e com o Departamento de Museus e Centros Culturais 
(Demu) para os acervos museológicos.

Com a nova estrutura foi possível formalizar ações sistemáticas e de âmbito 
nacional de aplicação do INRC, desenvolvidas em todas as superintendências do 
IPHAN, e ampliar as ações de Registro e de Salvaguarda do patrimônio imaterial. 
A Salvaguarda tem ênfase no apoio à melhoria das condições sociais e materiais de 
transmissão e reprodução dos bens e seus sentidos. Trata-se de um desa�o para a 
instituição, uma vez que o objeto da proteção é o processo social e as relações que 
constituem os modos de fazer, os conhecimentos, os costumes, a ocupação dos 
espaços e assim por diante. Os planos podem incluir ajuda �nanceira a detentores 
de saberes para garantir formas de transmissão, de organização comunitária e a 
facilitação do acesso às matérias-primas. Muitas vezes envolvem negociações com 
outras instituições públicas e a interface com outros programas do Ministério da 
Cultura (MinC). São exemplos a negociação com o Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) a �m de garantir o acesso 
à madeira para a produção artesanal da Viola-de-Cocho, registrada em 2005, e a 
criação de um Ponto de Cultura na cidade de Santo Amaro, no Recôncavo Baiano, 
com o apoio do MinC, para promoção de atividades de preservação e valorização 
do Samba de Roda da Bahia, registrado em 2004 como forma de expressão.

A criação da Copedoc na nova estrutura de 2004 atendeu à proposta antiga 
de alguns segmentos do IPHAN para estabelecer um espaço especí�co para 
as pesquisas sobre as práticas empreendidas no campo da preservação, asso-
ciadas à área de documentação. Reivindicava-se a produção de conhecimento 
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sobre as práticas de preservação, nos diferentes contextos históricos, para o 
entendimento dos acervos protegidos, seus diferentes sentidos e a pertinência 
das ações e políticas públicas na atualidade. Para isso, a Copedoc desenvolveu 
diretamente estudos sobre o campo do patrimônio e implantou uma política 
de fomento à pesquisa, por meio de o�cinas para a troca de conhecimentos 
entre os servidores do IPHAN e de editais públicos para o envolvimento de 
pesquisadores externos. Foram também criadas séries de publicações, espe-
ci�camente dedicadas à difusão das pesquisas e dos acervos documentais do 
IPHAN, de modo contextualizado, a exemplo da proposta deste livro.

Os trabalhos de conservação e tratamento dos acervos documentais já haviam 
sido fortalecidos com a criação da Coordenação de Registro e Documentação 
(CRD) na década de 1980, e depois, nos anos 1990, com a criação do Departamen-
to de Identi�cação e Documentação (DID). Esses avanços correspondiam às novas 
concepções de patrimônio como referência cultural e à luta pela redemocratização 
do país, quando a ampliação do acesso às informações passou a ser objetivo impor-
tante do IPHAN. A partir daí, a área de documentação foi considerada �nalística, 
com autonomia em relação às atividades de tombamento, conservação, restaura-
ção e �scalização. Os trabalhos de conservação e tratamento documental, além de 
apoiarem aquelas atividades, passaram a ser respeitados como ação de preservação 
do patrimônio cultural, na medida em que a documentação conserva, em outros 
suportes, as informações contidas nos bens, permitindo o acesso e a produção de 
conhecimento sobre eles, independentemente dos seus suportes originais.

Além da conservação dos documentos e seu tratamento arquivístico, a 
prioridade do IPHAN é dar acesso informatizado às informações resultantes 
das atividades de preservação do patrimônio cultural desde o início de suas 
atividades. Essas informações hoje compõem uma rede de arquivos sobre o 
patrimônio brasileiro e práticas de preservação descentralizadas nas unidades 
da instituição em todo o território nacional.

Ainda em 2004, como forma de fortalecer o campo da preservação, foi cria-
do o Programa de Especialização em Patrimônio do IPHAN (PEP)1, dentro da 

1 Em março de 2011, o PEP foi recomendado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pes-
soal de Nível Superior (Capes) como um Mestrado Pro�ssional. Trata-se da designação do 
mestrado que enfatiza estudos e técnicas diretamente voltadas ao desempenho de um alto ní-
vel de quali�cação pro�ssional, que pode �car abrigado na estrutura de instituições que têm 
conhecimento sobre determinado campo de atuação. A modi�cação signi�cativa do PEP para 
seu funcionamento como Mestrado Pro�ssional foi a introdução das bancas examinadoras do 
trabalho dissertativo de conclusão, mantendo-se o restante de seu projeto pedagógico.
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estrutura da Copedoc, contando com a cooperação técnica e operacional da Or-
ganização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). 
A ideia era formar pro�ssionais de diversas áreas do conhecimento, de modo 
interdisciplinar, visando sua atuação no campo da preservação. A proposta pe-
dagógica do PEP associa as práticas de preservação nas unidades do IPHAN ao 
aprendizado teórico-metodológico e à pesquisa. Para isso o IPHAN oferece bal-
sas de estudos, pelo período de dois anos, para alunos selecionados por meio de 
edital público, a partir de temas e áreas pro�ssionais indicadas pelas unidades do 
IPHAN. A dimensão prática do curso ocorre pela integração supervisionada dos 
bolsistas às atividades de rotina nas unidades do IPHAN, distribuídas em todo o 
território brasileiro. A parte teórico-metodológica é organizada pela coordena-
ção do programa, de responsabilidade da Copedoc, no Rio de Janeiro.

Como parte da política cultural, um passo importante foi dado no sen-
tido de fortalecer o IPHAN em 2006 e 2009, com a realização de dois con-
cursos públicos para o ingresso na instituição. Há mais de 20 anos o seu 
quadro funcional regular não era renovado. Embora ainda muito aquém do 
necessário – sem repor as vagas e abranger o conjunto de necessidades –, o 
concurso proporcionou o ingresso de profissionais de diversas áreas, como 
antropologia, arqueologia, arquivologia, arquitetura, biblioteconomia, en-
genharia, história, pedagogia 2.

No que se refere aos tombamentos de bens culturais, foram inscritos 46 
bens nos livros de tombo do IPHAN, entre 2000 e 2009, alcançando diver-
sos estados e as regiões historicamente pouco atendidas, podendo ser citados 
como exemplos o Conjunto Histórico e Paisagístico de Parnaíba, no Piauí; o 
Centro Histórico de Porto Nacional, em Tocantins; o Complexo Histórico da 
Estrada de Ferro Noroeste do Brasil em Campo Grande, Mato Grosso do Sul; 
e a Casa de Chico Mendes e seu acervo, em Xapuri, no Acre; cinco terreiros de 
Candomblé; alguns conjuntos edi�cados do complexo ferroviário de São Paulo 
e os remanescentes do Quilombo de Ambrósio, em Minas Gerais.

Sobre os dois últimos exemplos (rede ferroviária e quilombo), há questões 
mais amplas, bastante complexas, que vêm sendo equacionadas pelo IPHAN. 
Como consequência da privatização e extinção da Rede Ferroviária Federal 

2 Foram os primeiros concursos públicos, já que os anteriores à Constituição Federal de 1988 
eram feitos para pessoal interno, visando à regularização de sua situação funcional. Na década 
de 2000, a maior parte dos quadros do IPHAN haviam sido admitidos pela PróMemória e 
passaram a servidores estatutários com a extinção da Fundação em 1990.
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(RFFSA), foi atribuído ao IPHAN, por meio da Lei 11.483 de 2007, diversas 
responsabilidades com relação aos acervos ferroviários. Segundo os termos da 
lei, cabe ao IPHAN receber e administrar os bens móveis e imóveis de valor 
artístico, histórico e cultural, não operacionais, oriundos da extinta RFFSA, 
bem como zelar pela sua guarda e manutenção. Ainda de acordo com a mesma 
lei, essa atribuição pode ser compartilhada com outros órgãos e entidades da 
administração pública federal e com entidades privadas, visando preservar a 
memória ferroviária e contribuir para o desenvolvimento da cultura e do tu-
rismo. Diante da quantidade de bens e da importância histórica e cultural da 
antiga RFFSA, assim como das referências imateriais imprescindíveis para a 
preservação e difusão da memória ferroviária, observa-se que há um desa�o 
de dimensões signi�cativas, além da perspectiva de um trabalho futuro de ár-
dua execução para o cumprimento desse novo dever institucional.

Outra nova atribuição do IPHAN se refere aos quilombos. Embora indi-
cado na Constituição de 1988 como bem a ser protegido – o parágrafo quinto 
do Artigo 216 determina que “�cam tombados todos os documentos e os sítios 
detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos” –, somente 
após o mencionado fortalecimento institucional o debate em torno do tema 
ganhou vulto. Desse modo, ao serem identi�cados como quilombos, os sítios 
�cam tombados, despertando inúmeros debates jurídicos e conceituais relati-
vos aos processos de identi�cação dos quilombos, à periodização da história 
quilombola, à necessidade da presença dos vestígios materiais para a efetivação 
do dispositivo constitucional e aos critérios de conservação dos sítios após o 
tombamento. Diante de tal complexidade, ainda estão em estudo as formas de 
normatização dos tombamentos para a aplicação desse dispositivo.

Mais recentemente, a di�culdade de viabilizar o tombamento de paisa-
gens que abrangem amplas áreas com a presença de bens de natureza ma-
terial e imaterial levou à publicação da Portaria no 127 do IPHAN, de 30 
de abril de 2009, que institui a Chancela da Paisagem Cultural. Segundo 
a Portaria, a paisagem deve ser valorizada como uma “porção peculiar do 
território nacional, representativa do processo de interação do homem com 
o meio natural, à qual a vida e a ciência humana imprimiram marcas ou 
atribuíram valores”. A Chancela pretende que sejam estabelecidos pactos en-
tre o poder público, a sociedade civil e a iniciativa privada para a proteção 
dos elementos e relações que compõem a paisagem, podendo ser cancelada, 
caso os compromissos assumidos no pacto sejam quebrados, com a perda 
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da qualidade do sítio. Desse modo, o IPHAN também buscou alternativa 
para atender aos compromissos do Brasil como signatário da Convenção da 
Unesco de 1972, para o patrimônio mundial, complementada em 1992, que 
tem como um de seus objetivos a preservação das paisagens, empregando o 
conceito de paisagem cultural.

A última reestruturação do IPHAN foi de�nida no Decreto n° 6.844, de 
7 de maio de 2009, e concretizou um desejo antigo de se ter representações 
em todos os estados brasileiros. Além de 27 superintendências nos estados e 
no Distrito Federal, o IPHAN mantém hoje em sua estrutura 27 escritórios 
técnicos, abrangendo grande parte dos sítios históricos tombados. Integram 
ainda a atual estrutura as unidades especiais, como o Centro Nacional de Ar-
queologia, o Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, o Centro Cultural 
Sítio Burle Marx e o Centro Cultural Paço Imperial. Trata-se de uma estrutura 
muito ampliada com relação aos quatro Distritos referidos por Rodrigo Melo 
Franco de Andrade em seu livro, o que reforça a riqueza do seu legado.

O Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, o Centro Cultural Sítio 
Burle Marx e o Centro Cultural Paço Imperial são unidades mais antigas, 
tendo �cado vinculadas aos departamentos de Patrimônio Imaterial (DPI), 
de Patrimônio Material e Fiscalização (Depam) e de Articulação e Fomen-
to (DAF), respectivamente, por conta de sua vocação funcional. Apenas o 
Centro Nacional de Arqueologia teve estrutura nova criada, com subordi-
nação ao Depam. Isso ocorreu em função das demandas crescentes nessa 
área de atuação do IPHAN, não apenas no que se refere à arqueologia cien-
tí�ca pré-histórica e histórica, como também à arqueologia de contrato. Este 
último caso envolve questões éticas complexas e a necessidade de repostas 
ágeis às demandas de pesquisa, na medida em que atende aos interesses dos 
empreendimentos governamentais e privados, tais como a implantação de 
hidrelétricas, a abertura de estradas, a implantação de áreas industriais e 
complexos hoteleiros. É preciso que a identi�cação dos sítios, as escavações 
e os salvamentos aconteçam antes da destruição, dependendo de um sistema 
de aprovação de �scalização que é dever e competência do IPHAN.

É importante observar que em 2009, com a reestruturação realizada, foi 
criado o Instituto Brasileiro de Museus, tirando do IPHAN a competência 
de agir sobre os acervos museológicos. Se, por um lado, esse ato represen-
tou uma perda, pois o patrimônio museológico foi historicamente concebido 
como parte integrante e indissociável do patrimônio cultural, por outro, a 
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dissociação do patrimônio museal fortaleceu esse campo de atuação, que 
passou a ter estrutura própria vinculada diretamente ao MinC, e represen-
tou a possibilidade de o IPHAN  implementar novas ações a partir da maior 
leveza da estrutura administrativa.

Um novo projeto que ganhou impulso foi o das Casas do Patrimônio, lan-
çado em 2008 e coordenado pelo DAF, que na nova estrutura do IPHAN agre-
gou as ações de pesquisa, documentação, educação, fomento e difusão. Trata-
se de projeto que busca “abrir” a instituição para o público, criando “centros 
de diálogo e construção conjunta com a sociedade de políticas de identi�cação, 
reconhecimento, proteção e promoção do patrimônio cultural”, segundo a Co-
ordenação de Educação Patrimonial do DAF. Já foram implantadas algumas 
Casas de Patrimônio, como a do Escritório Técnico do IPHAN de Ouro Preto 
e da Superintendência do IPHAN em Recife.

Na área da educação patrimonial, o IPHAN também vem buscando pro-
mover ações associadas às obras, escavações arqueológicas, entre outras práti-
cas, exigindo, em alguns casos, que tragam em seu escopo atividades e recur-
sos voltados para a educação patrimonial — fato que nem sempre é possível, 
porque os recursos e prazos de execução continuam aquém do necessário.

Conforme disse Silva Telles, as ações educativas promovidas pelo IPHAN 
são variadas, às vezes pontuais, às vezes sistemáticas. Deste modo, corre-se o 
risco de mencionar algumas e deixar muitas iniciativas importantes de fora. 
No entanto, além dos trabalhos já citados, é possível classi�car três diferentes 
tipos: os que buscam uma aproximação com a rede formal de ensino; os que se 
propõem a produzir material sobre o patrimônio cultural para distribuição; e 
projetos de sensibilização junto às comunidades usuárias dos bens culturais.

Como exemplo, pode-se citar o trabalho junto às escolas no Estado de Goiás, 
iniciado na década de 1980 e ainda em funcionamento. Este tem como concep-
ção o desenvolvimento de ações integradas com as escolas para uma leitura in-
terdisciplinar do patrimônio cultural, com base nos conteúdos curriculares. São 
promovidas atividades em sala de aula e o�cinas com os professores, que passam 
a ter a responsabilidade de trabalhar os conteúdos tratados com os alunos. Foi 
também estabelecida uma aproximação entre o Ministério da Educação (MEC) 
e o IPHAN para uma ação relacionada à educação formal de maior capilaridade 
no território nacional, nos segmentos fundamentais e médios, assim como nos 
programa de extensão do nível superior. O Programa do MEC que já conta com 
a participação do IPHAN desde 2008 é o de Extensão Universitária (ProExt), 
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que foi criado em 2003 com o objetivo e apoiar as instituições públicas de ensino 
superior no desenvolvimento de projetos de extensão e passou a incluir entre os 
seus temas a preservação do patrimônio cultural. São lançados editais públicos 
para a seleção de projetos, contando com técnicos do IPHAN na avaliação das 
propostas. Vêm sendo contemplados projetos diversi�cados, com grande abran-
gência territorial, incluindo temas relativos ao patrimônio material e imaterial e 
a organização de acervos documentais e bibliográ�cos.

Sobre os trabalhos que se propõem a produzir material para distribuição, 
são inúmeras as experiências de cartilhas com temas regionais ou locais, his-
tórias em quadrinhos, palavras cruzadas, entre outras. Nos últimos anos vem 
sendo desenvolvido o Projeto Patrimônio e Leitura: Catálogo Comentado da 
Literatura Infanto-juvenil, que identi�ca nas obras literárias e nas atividades 
curriculares da educação básica, voltadas para a formação de leitores, uma for-
ma de apoiar os professores na apresentação dos conteúdos e temas referentes 
ao patrimônio cultural por meio da leitura e literatura.

O terceiro tipo de trabalho tem como exemplo o projeto Viver o Desterro, 
realizado no centro histórico de São Luiz do Maranhão para atender a uma 
população em situação vulnerável – especialmente crianças e jovens – que 
mora em prédios históricos, em precário estado de conservação, transfor-
mados em cortiços. O projeto contou com a participação do IPHAN e de 
outras instituições públicas e privadas, quando, em 2004 e 2006, foram de-
senvolvidas o�cinas de fotogra�a e desenho e vivenciados roteiros culturais 
para despertar nos moradores o interesse por sua história e a valorização do 
seu lugar, obtendo-se resultados importantes de a�rmação de autoestima nas 
crianças e nos jovens.

Sobre as relações internacionais, houve forte continuidade no intercâmbio 
bilateral e multilateral com diversos países. A experiência e a competência do 
IPHAN nesses 70 anos de vida têm tido reconhecimento internacional, inclu-
sive pela convocação constante de seus técnicos e representantes para parti-
cipar de reuniões, fóruns, eventos e iniciativas de intercâmbio e cooperação.

Sobre este assunto, são exemplos projetos e atividades no âmbito das ações 
culturais, tais como:

1 – Participação desde o início, em 2003, das reuniões que culminaram na 
criação do Centro Regional para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural 
Imaterial da América Latina (Crespial), em funcionamento desde 2006 
como um Centro de categoria II, a partir de acordo �rmado entre a 
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Unesco e o governo peruano. O Brasil também participa no Comitê de 
Administração e no Comitê Executivo do Crespial.

2 – O Projeto do Mundo Cultural Guarani, voltado para a ampliação do 
conhecimento das referências culturais dos Mbyá, no Brasil. Pro-
posto pelo IPHAN em 2004, conta com o apoio da Agência Espa-
nhola de Cooperação Internacional e se articula com o Projeto de 
Guias da Paisagem Cultural para o desenvolvimento do território 
das Missões Jesuítico-Guarani no Brasil, desenvolvido pelo IPHAN 
com a participação do Instituto Andaluz de Patrimônio Histórico. 
Este Projeto teve desdobramentos junto ao Crespial, com a proposta 
brasileira de se abranger o conjunto de remanescentes das antigas 
Missões Jesuítico-Guaranis, com o desenvolvimento de Projeto de 
Inventário Cultural dos Países do Mercosul, tendo como projeto-
piloto o do acervo Missioneiro, localizado entre Brasil, Argentina, 
Paraguai, Uruguai e Bolívia.

3 – Projetos de assistência técnica com países de língua portuguesa, desta-
cando-se as missões realizadas em Angola para avaliação do patrimô-
nio de natureza material e imaterial e apoio na estruturação de medi-
das de proteção, a partir de 2005.

4 – O acordo com o governo holandês para a criação, em 2009, do Centro 
de Referência da Memória Holandesa no Brasil, o Centro Mauritzstaad, 
propondo-se o seu funcionamento em Recife.

5 – A criação do Centro Regional de Formação para a Gestão do Patrimô-
nio, em acordo com a Unesco, aprovado na 35ª Conferência Geral da 
Unesco, promovida em Paris em 2009. Integrando a rede internacional 
de centros de categoria II da Unesco, o Centro, que leva o nome de 
Lucio Costa, pretende capacitar pro�ssionais para o aperfeiçoamento 
dos instrumentos de gestão, com ênfase em centros históricos, aten-
dendo aos técnicos de 17 países da América do Sul, da África e da Ásia, 
de língua portuguesa e espanhola, e buscará manter uma colaboração 
estratégica com Portugal e Espanha.

Finalmente, é importante citar duas frentes de trabalho abertas pelo 
IPHAN: o Sistema Nacional de Patrimônio (SNPC) e o PAC Cidades Históri-
cas, relacionado ao Programa de Aceleração do Crescimento criado pelo go-
verno brasileiro, ambos do �nal da década de 2000.

O SNPC pretende estabelecer relações entre as esferas de governo para a 
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gestão do patrimônio cultural. Ainda em fase de formulação, até o momento o 
IPHAN fez um mapeamento da estrutura e ações dos órgãos municipais e es-
taduais de patrimônio cultural e promoveu encontros com representantes das 
prefeituras, dos governos estaduais e de instituições de preservação do patri-
mônio cultural, sempre no sentido de constituir as bases para a consolidação 
da política do sistema nacional de patrimônio. No �nal de 2009 foi realizado o 
I Fórum Nacional do Sistema Nacional de Patrimônio, em Ouro Preto, quando 
foram discutidos temas de interesse comum e procedimentos para a continui-
dade dos trabalhos.

Quanto ao PAC Cidades Históricas, o IPHAN tem como objetivo receber 
recursos para implantar projetos que bene�ciem os moradores e usuários 
das cidades históricas, não necessariamente tombadas, mas alvos de projetos 
de desenvolvimento social, de modo a integrar as ações de preservação na 
gestão compartilhada com os diferentes agentes do poder público e da socie-
dade. Assim, esse programa busca efetivar a política institucional de preser-
vação articulada com as demais políticas de governo, trazendo, para os sítios 
históricos, benefícios que vão além das obras de restauração e conservação 
dos prédios e logradouros.

Sempre haverá muito para fazer no campo da preservação do patrimônio 
cultural brasileiro e, felizmente, a instituição vem passando por atualizações e 
aperfeiçoamentos, no que diz respeito tanto à organização institucional quan-
to à legislação. O processo de estruturação do IPHAN e suas várias modi�ca-
ções, desde aquelas citadas por Rodrigo Melo Franco de Andrade em 1952, dão 
a dimensão dessa dinâmica. Para registro dessa trajetória administrativa, Silva 
Telles incluiu um levantamento sobre o tema, elaborado pelo administrador 
Sérgio Abrahão. Sobre a legislação, ele apresenta uma análise feita com a co-
laboração do seu �lho, o advogado Francisco da Silva Telles, com enfoque nas 
relações entre direito de propriedade, patrimônio e constituições brasileiras, 
ambos apresentados nos capítulos a seguir.
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V
Organização administrativa 
do IPHAN a partir de 1952

Sérgio Abrahão
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Aqui trataremos das alterações ocorridas desde 1952 (data da publica-
ção do livro Brasil: monumentos históricos e arqueológicos, que estamos 
comentando) na estrutura do IPHAN, com as suas sucessivas denomi-
nações: Serviço, Diretoria, Secretaria, Subsecretaria e Instituto.  Em seu 
livro, Rodrigo analisa detidamente a organização administrativa do ór-
gão em sua fase inicial, às páginas 79 a 97. Daremos sequência a esse 
tema, mostrando as diferentes estruturas administrativas que foram sen-
do criadas para atender às necessidades das várias fases do órgão, em 
sua adaptação aos condicionantes criados pela política, e pelas estruturas 
econômicas do Estado até hoje.

Rodrigo inicia seu capítulo a esse respeito citando a criação provisória, 
no ano de 1936, do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e 
relata (páginas 78 e seguintes) as di�culdades enfrentadas para implantação 
dos trabalhos sob sua direção, principalmente em relação à infraestrutura. 
Sem se intimidar diante do desa�o, deixa claro que a situação exigia o es-
forço, otimização e criatividade para o gerenciamento dos poucos recursos 
existentes naquela época.

Apesar de não solucionar as bases de infraestrutura organizacionais de fun-
cionamento da nova frente de trabalho, a Lei nº 378,1 de 13 de janeiro de 1937, 
cria formalmente e regulamenta o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional – órgão de execução do Ministério da Educação e Saúde, vinculado e 
subordinado ao ministro de Estado, dotado de estrutura organizacional própria.

Ainda no ano de 1937, o Decreto-lei nº 25, editado em 30 de novembro, 
instituiu a proteção legal do patrimônio histórico e artístico nacional, além de 
organizar e regulamentar as competências e responsabilidades do Serviço de 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), em 1937.

Somente em 2 de janeiro de 1946, pela Lei nº 8.534, segundo relato de Ro-
drigo, o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, até então pri-
vado de estrutura administrativa, foi transformado em Diretoria do Patrimô-
nio Histórico e Artístico Nacional (Dphan), em 1946, e regulamentado pelo 
Decreto nº 20.303,2 de 2 de janeiro de 1946 – igualmente órgão de execução 
do Ministério da Educação e Saúde vinculado e subordinado diretamente ao 
ministro de Estado. A estrutura apresentava um arranjo simples de funciona-

1 Texto de lei transcrito na íntegra às páginas 78-79 do fac-símile.

2 Texto de lei transcrito na íntegra às páginas 81-97 do fac-símile.
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mento, por meio de uma matriz organizada por temas de trabalho, que alme-
java alcançar as diferentes demandas geradas pelas atividades intrínsecas às 
atribuições da instituição.

Folheteria da instituição reproduzidas de documentos do Arquivo Central do IPHAN, 
Seção Rio de Janeiro
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Esse modelo institucional articulado e implementado por Rodrigo funcio-
nou até o início da década de 60. A partir de então, ocorreram várias mudan-
ças no funcionamento da instituição.

A Lei nº 3.924, de 26 de julho de 1961, regulamentou a proteção dos monu-
mentos arqueológicos e pré-históricos do Brasil, ampliando assim as respon-
sabilidades e competências da Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (DPHAN).

Em 25 de julho de 1953 é criado o Ministério da Educação e Cultura, pela 
Lei nº 1.920, que manteve as �nalidades, competências e estrutura organiza-
cional da Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (DPHAN), 
órgão de execução do Ministério da Educação e Cultura (MEC), vinculado e 
subordinado ao ministro de Estado.

A Lei nº 2.200, de 12 de abril de 1954, autorizou a incorporação do Museu do 
Diamante à Dphan, passando assim, a integrar a sua estrutura administrativa.

No ano de 1968, o Decreto nº 62.203, de 31 de janeiro, delegou competên-
cias à Dphan para tratar das concessões de licença e �scalização das Expedi-
ções Artísticas e Cientí�cas no país.

A Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (DPHAN) é trans-
formada, por força do Decreto nº. 66.967, de 27 de julho de 1970, em Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), em 1970, autarquia federal, 
vinculado ao Departamento de Assuntos Culturais do Ministério da Educação e 
Cultura/MEC, com personalidade jurídica dotada de autonomia administrativa 
e �nanceira, nos termos do Decreto-lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967 (com 
redação dada pelo Decreto-lei 900, de setembro de 1969). São mantidas a estru-
tura organizacional e as competências da extinta Diretoria.

O Decreto nº 68.527, de 19 de abril de 1971, criou o Parque Histórico Na-
cional dos Guararapes, incorporando-o à estrutura administrativa do IPHAN.

A Portaria nº 230, de 26 de março de 1976, editada pelo ministro da Educa-
ção e Cultura/ MEC, alterou as �nalidades, competências e funcionamento do 
IPHAN, que passou a ter as seguintes atribuições:

[...] inventariar, classi�car, tombar, conservar e restaurar mo-
numentos, obras, documentos e demais bens de valor histórico, 
artístico e arqueológico existentes no país, bem como tombar e 
proteger o acervo paisagístico do Brasil: I - catalogar sistematica-
mente e proteger os arquivos estaduais, municipais, eclesiásticos 
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e particulares, cujos acervos interessassem à história nacional e à 
história da arte no Brasil; II - estudar, pesquisar e fazer levanta-
mentos visando ao tombamento sistemático de bens de valor his-
tórico, artístico, arqueológico e paisagístico existentes no país; III 
- registrar sistematicamente os bens de valor histórico e artístico; 
IV - tomar medidas que tivessem por objetivo o enriquecimento 
do patrimônio histórico, artístico, arqueológico e paisagístico do 
país; V - proteger, conservar e restaurar os bens tombados na con-
formidade do decreto-lei nº 25, de 30/11/1937, e, bem assim, �s-
calizar os mesmos extensivamente ao comércio de antiguidades 
e de obras de arte tradicional do país, para os �ns estabelecidos 
no citado decreto-lei; VI - coordenar e orientar as atividades dos 
museus federais que lhe fossem subordinados, prestando assis-
tência técnica aos demais; VII - estimular e orientar no país a 
organização de museus de arte, história, etnogra�a e arqueologia; 
e VIII - realizar exposições temporárias de obras de valor histó-
rico e artístico, assim como publicar e efetuar quaisquer outros 
empreendimentos que visassem difundir, desenvolver e apurar o 
conhecimento do patrimônio histórico, artístico, arqueológico e 
paisagístico do país.

Como consequência da referida Portaria, a estrutura organizacional do 
Instituto foi reformulada, apresentando a seguinte conformação: Diretor-Ge-
ral; Conselho Consultivo; Coordenadoria de Planejamento; Divisão de Estu-
dos, Pesquisas e Tombamento; Divisão de Conservação e Restauração; Divisão 
de Museus e Difusão Cultural; Divisão de Arqueologia; Divisão de Pessoal; 
Divisão de Execução Orçamentária e Financeira; Divisão de Serviços Gerais; 
Diretorias Regionais; e Museus e Casas Históricas (Museu da Incon�dência; 
Museu das Missões; Museu do Ouro; Museu do Diamante; e Parque Histórico 
Nacional dos Guararapes).

O IPHAN, no ano de 1978, passou a ser vinculado à Secretaria de Assuntos Cul-
turais do MEC, conforme determinou o Decreto nº 81.454, de 17 de março de 1978.

O Decreto nº 84.198, de 13 de novembro de 1979, motivado e orientado pelo 
Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, dá início a várias medidas ado-
tadas pelo governo federal visando à reorganização do setor cultural brasileiro. 
Este Decreto-Lei foi responsável por uma ampla reforma que reestruturou a 
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administração pública em todos os níveis, sobretudo ao �xar diretrizes e prin-
cípios com o objetivo de proporcionar funcionalidade e dinamismo, além de 
distinguir atividades de direção das de execução, atividades/meio de ativida-
des/�m e, ainda, classi�car a administração pública em direta e indireta.

Assim, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional  (IPHAN) 
é transformado em Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(SPHAN), 1979 – órgão central de direção da administração direta do Minis-
tério da Educação e Cultura (MEC), sem autonomia administrativa e �nancei-
ra. A Secretaria tinha as competências relativas ao exercício das prerrogativas 
legais de proteção do patrimônio histórico e artístico nacional, bem como as 
de formulação e orientação da implementação de políticas públicas do setor.

As �nalidades da Secretaria são assim resumidas: inventariar, classi�-
car, tombar, conservar e restaurar monumentos, obras, documentos e de-
mais bens de valor histórico, artístico e arqueológico existentes no País, bem 
como tombar e proteger o acervo paisagístico. Manteve-se a estrutura orga-
nizacional do extinto Instituto, com exceção do cargo de diretor que passou 
à denominação de secretário.

Simultaneamente, é criada pela Lei nº 6.757, de 17 de dezembro de 1979, a 
Fundação Nacional Prómemória (PróMemória), instituição da administração 
indireta com personalidade jurídica de direito privado, dotada de autonomia 
administrativa e �nanceira, nos termos do Decreto-Lei nº 25, de 30 de novem-
bro de 1937 e do Decreto-lei nº 900, de 29 de setembro de 1969, supervisionada 
pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC).

O propósito essencial de Lei nº 6.757 foi o de criar dois níveis de gestão: 
o primeiro referindo-se à Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (Sphan), órgão da administração direta, encarregado de exercer 
poderes do Estado, tais como: decidir sobre o tombamento, autorizar a sa-
ída de obra de arte do país, providenciar a emissão de embargo adminis-
trativo das ações que colocam em risco o patrimônio cultural protegido 
(notificação extrajudicial) etc. E o segundo, atribuindo à PróMemória – 
órgão da administração indireta – a f lexibilidade de gestão, agilidade e 
capacidade de ajustamento rápido às demandas existentes, de forma a via-
bilizar com eficácia e competência a execução das ações orientadas para 
preservação do patrimônio cultural brasileiro, em conformidade com as 
políticas públicas estabelecidas pela Secretaria do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional – SPHAN.
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A PróMemória, destinada a contribuir para o inventário, a classi�cação, a 
conservação, a proteção, a restauração e a revitalização dos bens de valor cul-
tural e natural existentes no país, foi implementada com a seguinte estrutura 
organizacional: presidente; Conselho Curador (composto de cinco membros, 
nomeados pelo ministro da Educação e Cultura); Diretoria Executiva: Unida-
des de Ação Programática; Coordenadoria Geral de Acervos Museológicos; 
Coordenadoria Geral de Preservação de Bens Culturais e Naturais; Coordena-
doria Geral do Centro Nacional de Referência Cultural; Coordenadoria Geral 
de Acervos Bibliográ�cos e Arquivísticos; Unidades de Apoio Administrativo; 
Coordenação Geral de Administração (Coordenadorias de Apoio); Comissão 
Técnica Consultiva; Assessorias: Jurídica; Comunicação; Cooperação Inter-
nacional; Projetos Especiais; Unidades Descentralizadas (Biblioteca Nacional, 
Cinemateca Brasileira, Grupo de Museus e Casas Históricas, Grupo de Mu-
seus e Casas Históricas de MG, Instituto Nacional do Livro, Museu de Biologia 
Professor Mello Leitão, Museu Histórico Nacional, Museu Imperial, Museu 
Lasar Segall, Museu Nacional de Belas Artes, Museus Raymundo Ottoni de 
Castro Maya, Museu da República, Museu Villa-Lobos, Paço Imperial, Parque 
Histórico Nacional dos Guararapes e Sítio Burle Marx); Representações Regio-
nais – uma em cada estado da Federação – e Escritórios Técnicos.

No início dos anos 80, é criada a Secretaria de Cultura do Ministério da 
Educação e Cultura (MEC), por intermédio da Portaria nº 383, de 10 de junho 
de 1981. A Sphan é incorporada, mas passa a ser denominada de Subsecreta-
ria de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Sphan), em 1981, mantendo 
suas �nalidades, competências e estrutura organizacional. 

O Ministério da Cultura - MinC é criado pelo Decreto nº 91.144, de 15 de 
março de 1985, absorvendo a estrutura administrativa da extinta Secretaria de  
Cultura do MEC.

Em consequência, a Subsecretaria do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional – Sphan e a PróMemória passam a integrar a estrutura organiza-
cional do Ministério da Cultura, mantendo as suas respectivas estruturas 
administrativas.

No ano seguinte, como órgão da administração direta do MINC, a Sphan 
(subsecretaria) retoma o status de Secretaria, conforme o Decreto nº 92.489, de 
24 de março de 1986, e Portaria nº 48, de 18 de julho de 1985.

A transformação em Secretaria não alterou a sua estrutura organizacional, 
mas estabeleceu novas de�nições para as suas �nalidades institucionais:
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[...] promover e preservar a herança cultural do país, conside-
rando suas raízes regionais, as relações com o ecossistema e os 
efeitos da estratificação social; estimular a criatividade, tendo 
em conta a pluralidade cultural e a ação contestadora; inven-
tariar, classificar, tombar, conservar e restaurar monumentos, 
obras, documentos e demais bens de valor histórico, artístico e 
arqueológico existentes no país; e tombar e fiscalizar o comér-
cio de obras de arte.

A Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), 
em 1985. obteve nova estrutura organizacional definida pela Portaria nº 
284, de 17 de julho de 1986, com a seguinte conformação: Secretário; Gabi-
nete do Secretário; Consultoria Técnica; Coordenadoria Jurídica; Conselho 
Consultivo; Coordenadoria de Proteção; Coordenadoria de Conservação; 
Coordenadoria de Registro e Documentação; Coordenadoria do Sistema 
Nacional de Museus (Museus e Casas Históricas); Coordenadoria de Ar-
queologia; Coordenadoria de Planejamento Orçamentário e Financeiro e 
Diretorias Regionais.

Com a Constituição Federal de 1988, há uma signi�cativa evolução na orga-
nização social e política do país; a partir de novas abordagens e conceituações 
acerca do patrimônio cultural, aumentaram a importância e as responsabili-
dades dos órgãos de preservação do patrimônio cultural brasileiro, conforme 
se veri�ca no art. 216:

[...] bens de natureza material e imaterial, tomados individual-
mente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à 
ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 
brasileira, nos quais se incluem: I - as formas de expressão; II - os 
modos de criar, fazer e viver; III - as criações cientí�cas, artísticas 
e tecnológicas; IV - as obras, objetos, documentos, edi�cações e 
demais espaços destinados às manifestações artístico culturais; 
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, 
artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e cientí�co.

Em seguida, 1990, inicia-se a reforma administrativa por meio da qual o 
governo federal extinguiu ministérios e promoveu privatizações. No âmbito 
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do setor cultural, várias instituições foram atingidas pelas medidas, sendo 
que algumas foram extintas, tais como: Instituto Nacional de Artes Cênicas – 
INACEN, Instituto Nacional de Cinema – INC, Empresa Brasileira de Filmes 
– Embra�lme, Instituto Nacional do Livro – INL e a PróMemória.

As demais instituições mantidas no setor de cultura foram alvo de 
esvaziamento  e tiveram suas equipes técnicas e as estruturas de fun-
cionamento reduzidas, além de um significativo corte em suas dotações 
orçamentárias.

O Ministério da Cultura foi transformado em Secretaria da Cultura, su-
bordinada diretamente à Presidência da República. A PróMemória foi extinta 
e a sigla Sphan foi substituída pela nova denominação, Instituto Brasileiro do 
Patrimônio Cultural (IBPC), em 1990, mediante as seguintes normas legais: 
Medida Provisória nº 150, de 15 de março de 1990, Lei nº 8.029, de 12 de abril 
de 1990, Decreto nº 99.492, de 3 de setembro de 1990 e Lei nº 8.113, de 12 de 
dezembro de 1990.

Assim, o Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural (IBPC) foi criado 
como uma autarquia federal ligada à Secretaria da Cultura (SEC/PR),  com a 
seguinte �nalidade:

[...] promoção e proteção do patrimônio cultural brasileiro nos 
termos da Constituição Federal especialmente em seu art. 216.

O Decreto nº 99.602, de 13 de outubro de 1990, regulamentou e estabeleceu a 
estrutura regimental desse Instituto, de�nindo suas atribuições conforme se segue:

Promover e proteger o patrimônio cultural brasileiro, nos termos 
da Constituição e, especialmente: I - Formular e coordenar a exe-
cução da política de preservação, promoção e proteção do patri-
mônio cultural, em consonância com as diretrizes da SEC/PR; II 
- Formular e promover programas de cooperação técnica e aper-
feiçoamento de recursos humanos voltados para a conservação 
e preservação do patrimônio cultural; III - Desenvolver estudos 
e pesquisas, visando à geração e incorporação de metodologias, 
normas e procedimentos para a conservação e preservação do pa-
trimônio cultural; IV - Promover a identi�cação, o inventário, a 
documentação, o registro, a difusão, a vigilância, o tombamento, 
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a desapropriação, a conservação, a restauração, a devolução, o uso 
e a revitalização do patrimônio cultural; e V - Exercer as com-
petências estabelecidas no Decreto-lei nº 25/37, no Decreto-lei nº 
3.866/41, na Lei 4.845/65 e na Lei nº 3.924/61.

A estrutura organizacional foi assim de�nida: Presidente; Gabinete da 
Presidência; Procuradoria Jurídica; Conselho Consultivo (um representan-
te de cada uma das seguintes entidades: Instituto dos Arquitetos do Brasil-
IAB, Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Iba-
ma), Conselho Internacional de Monumentos e Sítios (Icomos); e mais dez 
membros da sociedade civil); Órgão Colegiado/Diretoria: Departamento de 
Planejamento e Administração; Departamento de Identi�cação e Documen-
tação; Departamento de Proteção; Departamento de Promoção; e Unidades 
Descentralizadas: 14 Coordenações Regionais, sendo que os museus e as ca-
sas históricas não foram incluídos.

Em contrapartida, um ano depois, foi editada a Lei nº 8.313, de 23 de 
dezembro de 1991, conhecida como Lei Rouanet, restabelecendo os princí-
pios da Lei nº 7.505, de 2 de julho de 1986, e instituindo ainda o Programa 
Nacional de Apoio à Cultura (Pronac). Tais medidas tinham como objetivo 
captar recursos e contribuir para a melhoria da gestão no âmbito do setor 
cultural, com a participação da iniciativa privada. Entretanto, a lei só foi 
regulamentada em 1995.

Com a aplicação da Lei nº 8.490, de 12 de novembro de 1992, foi recriado 
o  Ministério da Cultura (MinC), mantendo inalteradas as �nalidade e com-
petências do Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural (IBPC),  autarquia 
federal que, a partir de então, passou a ser vinculada ao novo Ministério.

A Medida Provisória nº 752, de 06 de dezembro de 1994, alterou a denomi-
nação do nome do órgão, restabelecendo sua denominação histórica: Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), em 1994, mantendo 
as �nalidades, competências e atribuições anteriormente de�nidas.

Somente em 1998, por força do Decreto nº 2.807, de 21 de outubro, foi dada 
nova redação para as �nalidades do Instituto do Patrimônio Histórico e Artís-
tico Nacional (IPHAN):

[...] tem por �nalidade pesquisar, promover, �scalizar e proteger 
o patrimônio cultural brasileiro, nos termos da Constituição e, 
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especialmente: I - formular e coordenar a execução da política 
de preservação, promoção e proteção do patrimônio cultural, 
em consonância com as diretrizes do Ministério da Cultura; 
II - formular e promover programas de cooperação técnica e 
aperfeiçoamento de recursos humanos para conservação e pre-
servação do patrimônio cultural; III - desenvolver estudos e 
pesquisas, visando à geração e incorporação de metodologias, 
normas e procedimentos para conservação e preservação do pa-
trimônio cultural; IV - promover a identi�cação, o inventário, a 
documentação, o registro, a difusão, a vigilância, o tombamen-
to, a desapropriação, a conservação, a restauração, a devolução, 
o uso e a revitalização do patrimônio cultural; V - exercer os 
poderes discricionários e de polícia administrativa para prote-
ção do patrimônio cultural brasileiro; VI - aplicar as penalida-
des previstas na legislação de proteção ao patrimônio cultural; 
e VII - exercer as competências estabelecidas no Decreto-Lei nº 
25, de 30 de novembro de 1937, no Decreto-Lei nº 3.866, de 29 de 
novembro de 1941, na Lei nº 4.845, de 19 de novembro de 1965 e 
na Lei nº 3.924, de 26 de julho de 1961.

Nessa mesma ocasião, a estrutura regimental do IPHAN foi reeditada de for-
ma a incluir: Unidades Descentralizadas: 14 Coordenações Regionais; e Unida-
des Especiais: Museus, Arquivo e 12 Centros Culturais.

Sem interferência direta na estrutura organizacional do IPHAN, o Decreto 
nº 3.049, de 6 de maio de 1999, criou a Secretaria do Patrimônio, Museus e Artes 
Plásticas,  órgão da administração direta do MinC, com as seguintes �nalidades:

[...] coordenar e promover estudos com vistas à formulação da po-
lítica cultural das áreas de Patrimônio, Museus e Artes Plásticas, 
em conjunto com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional - IPHAN e demais entidades vinculadas; II - articular e 
coordenar a realização de projetos e programas, em conjunto com 
o IPHAN e demais entidades vinculadas; III - propor diretrizes 
para a otimização da aplicação de recursos administrados pelo 
Ministério da Cultura e identi�car fontes alternativas de apoio a 
projetos culturais; IV - acompanhar, avaliar e sugerir alternativas 
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de desenvolvimento e condução da política cultural, nas áreas de 
sua competência; e V - coordenar, supervisionar e controlar as 
ações voltadas à execução dos projetos e atividades relacionadas 
ao Fundo Nacional da Cultura, ao mecenato e aos Fundos de In-
vestimento Cultural e Artístico - FICART, relativos às áreas do 
Patrimônio, Museus e Artes Plásticas.

A Secretaria do Patrimônio, Museus e Artes Plásticas foi organizada com a 
seguinte estrutura: Secretário e Coordenador-geral de Políticas.

Em cumprimento ao art. 216 da Constituição Federal, o governo federal 
editou o Decreto nº 3.551, de 4 de agosto de 2000, instituindo o Registro de 
Bens Culturais de Natureza Imaterial, que constituem patrimônio cultural 
brasileiro, e criou o Programa do Patrimônio Imaterial, cuja implantação e 
gestão �caram a cargo do IPHAN.

O Decreto nº 4.301, de 12 de julho de 2002, incluiu na estrutura adminis-
trativa do IPHAN a 15ª Superintendência Regional - SR (com jurisdição no 
Distrito Federal).

A estrutura organizacional imposta ao setor cultural brasileiro pela refor-
ma administrativa de 1990, com algumas exceções, manteve-se inalterada até 
o início da década seguinte. Essas limitações de infraestrutura foram acompa-
nhadas de políticas públicas com tendência à redução da participação estatal 
no desenvolvimento das ações culturais.

Somente no ano de 2003, o Ministério da Cultura foi reorganizado. A 
Secretaria do Patrimônio, Museus e Artes Plásticas foi extinta pelo De-
creto nº 4.805, de 12 de agosto de 2003. O IPHAN foi fortalecido e obteve 
a prerrogativa de formulador e executor das políticas de preservação do 
patrimônio cultural brasileiro.

A reorganização do IPHAN foi implementada pelo Decreto nº 4.811, 
de 19 de agosto de 2003, que manteve na prática as mesmas finalidades 
institucionais: Presidente; Gabinete da Presidência; Assessoria de Pro-
moção; Auditoria Interna; Procuradoria Federal; Conselho Consultivo 
(presidente do IPHAN, um representante de cada uma das seguintes en-
tidades: IAB, Ibama e do Icomos, além de 18 representantes da sociedade 
civil); Órgão Colegiado/Diretoria: Departamento de Planejamento e Ad-
ministração; Departamento de Patrimônio Material e Fiscalização; De-
partamento Imaterial e Documentação de Bens Culturais; Departamento 
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de Museus e Centros Culturais; Unidades Descentralizadas: 15 Superin-
tendências Regionais; e 19 Sub-regionais (escritórios técnicos). Unidades 
Especiais: Museus, Arquivo e Centros Culturais (12). Observação: foi in-
tegrado à estrutura do IPHAN o Centro Nacional de Cultura Popular. 
Por sua vez, foi transferido para o Ministério da Cultura a Cinemateca 
Brasileira, nos termos do Decreto no 5.036/2004.

O Decreto nº 5.040, de 7 de abril de 2004, ampliou de forma signi�cativa a 
presença do IPHAN no território nacional, com a implantação de seis novas 
superintendências regionais, seis novas sub-regionais com status de repre-
sentação estadual, oito novos escritórios técnicos e a formalização de cinco 
museus regionais. Outra importante medida foi a criação da Coordenação-
Geral de Pesquisa, Documentação e Referência, assim como a mudança de 
status da Assessoria de Promoção para Coordenação-Geral de Promoção do 
Patrimônio Cultural.

A partir de 2006, o presidente do IPHAN passou a exercer, também, 
as funções de coordenador nacional do Programa Monumenta. O Progra-
ma foi concebido, em 1995, com o objetivo de desenvolver ações de pre-
servação do patrimônio histórico e artístico, tendo como foco a melhoria 
econômica e social e incorporando o componente da sustentabilidade aos 
projetos. Contou com o financiamento do Banco Interamericano de De-
senvolvimento (BID), com o apoio operacional da Unesco e a participação 
técnica do IPHAN. O contrato de empréstimo entre o Governo Brasileiro 
e o BID foi assinado em 04 de dezembro de 1999, e sua execução ocorreu 
a partir do ano de 2001. No ano de 2003 foram adotadas diversas medidas 
que ampliaram, de forma significativa e qualitativa, a abrangência e a exe-
cução do Programa, inclusive com a participação da Caixa Econômica Fe-
deral (CEF), que permitiu viabilizar o financiamento para a recuperação de 
imóveis privados localizados em sítios históricos. A acumulação de coman-
do, em 2006, fortaleceu a integração e a gestão das ações governamentais 
no âmbito da preservação do patrimônio histórico e artístico brasileiro.

Em termos orçamentários, o IPHAN executou em 2007 dois progra-
mas finalísticos: Brasil Patrimônio Cultural; e Museu Memória e Futuro. 
O total de recursos oriundos do Tesouro Nacional, destinados a esses 
programas, foi de R$ 70.848 milhões, apresentando um incremento de 
276 % em relação ao ano de 2002, o que confirmou a tendência de am-
pliação, a cada ano, dos recursos destinados ao orçamento da instituição, 
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sobretudo nos dois últimos anos, conforme evolução da execução dos re-
cursos orçamentários:

O IPHAN esteve próximo de atingir, em diversas ocasiões, o esgotamento 
da sua capacidade de execução. A política de pessoal, adotada na década de 
1990 e no início de 2000, acarretou uma redução da ordem de 60% do pessoal 
técnico, produzindo um grave esvaziamento e um preocupante risco da sal-
vaguarda dos conhecimentos acumulados pela instituição. Somente em 2005 
essa situação foi minimizada com a realização de novas contratações de pesso-
al, por meio do primeiro concurso público do IPHAN, para recompor seu qua-
dro de técnico. Este primeiro concurso abriu 222 vagas e, em 2009, realizou-se 
o segundo concurso, oferecendo mais 187 vagas.

PROGRAMA DE TRABALHO – PPA
Recursos executados

ANO Brasil Patrimônio 
Cultural

Museu, Memória
e Cidadania

Monumenta
(MinC/IPHAN)

1995 18.642 6.675 0

1996 27.521 8.929 0

1997 25.647 10.300 0

1998 12.971 8.225 0

1999 21.738 9.060 0

2000 13.606 9.672 3.432

2001 27.544 11.071 14.404

2002 14.093 11.624 12.098

2003 24.290 14.067 14.417

2004 30.323 16.865 22.650

2005 28.370 20.339 37.880

2006 35.450 26.956 56.282

2007 42.018 28.830 69.415
Fonte: Diretoria de Gestão Estratégica – MinC.

Notas:
 (1) Não foram considerados os investimentos Programa Nacional de Apoio a Cultura (Pro-
nac) e os recursos provenientes de outros setores do governo que contribuíram com a preser-
vação do patrimônio cultural, tais como: Ministério do Turismo e Ministério das Cidades.
(2) Os dados anteriores ao ano de 1995 foram desprezados em função da mudança de moeda 
e do elevado índice de in�ação do período.
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Também em 2009 foi aprovada a nova Estrutura Regimental e o Quadro 
Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). A nova 
estrutura mantém as atribuições básicas do IPHAN que já existiam no De-
creto nº 5.040, de 2004:

I - coordenar a implementação e a avaliação da política de preservação do 
patrimônio cultural brasileiro, em consonância com as diretrizes do Mi-
nistério da Cultura;
II - promover a identi�cação, a documentação, o reconhecimento, o cadas-
tramento, o tombamento e o registro do patrimônio cultural brasileiro;
III - promover a salvaguarda, a conservação, a restauração e a revitalização 
do patrimônio cultural protegido pela União;
IV - elaborar normas e procedimentos para a regulamentação das ações de 
preservação do patrimônio cultural protegido pela União, orientando as 
partes envolvidas na sua preservação;
V - promover e estimular a difusão do patrimônio cultural brasileiro, vi-
sando a sua preservação e apropriação social;
VI - �scalizar o patrimônio cultural protegido pela União, com vistas a 
garantir a sua preservação, uso e fruição;
VII - exercer o poder de polícia administrativa, aplicando as sanções pre-
vistas em lei, visando à preservação do patrimônio protegido pela União;
VIII- desenvolver modelos de gestão da política de preservação do patrimô-
nio cultural brasileiro de forma articulada entre os entes públicos, a socie-
dade civil e os organismos internacionais;
IX - promover e apoiar a formação técnica especializada em preservação do 
patrimônio cultural.

O IPHAN perde a gestão dos museus nacionais e a coordenação do Sis-
tema Nacional de Museus, atribuições do Departamento de Museus do 
IPHAN, mas ganha seis superintendências novas, passando a contar com 
essas representações em todos os estados brasileiros e com três centros. Na 
estrutura de comando passa também a contar com um Comitê Gestor, com-
posto pelo presidente, pelos diretores, pelo procurador-chefe, pelos superin-
tendentes e pelos diretores dos centros culturais e nacionais. Sua estrutura 
organizacional está assim de�nida:
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I - Órgãos colegiados:
a) Diretoria;
b) Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural; e 
c) Comitê Gestor.

II - Órgão de assistência direta e imediata do Presidente: Gabinete. 
III - Órgãos seccionais:

a) Procuradoria Federal;
b) Auditoria Interna; e
c) Departamento de Planejamento e Administração.

IV - Órgãos especí�cos singulares:
a) Departamento de Patrimônio Material e Fiscalização;
b) Departamento de Patrimônio Imaterial; e
c) Departamento de Articulação e Fomento.

V - Órgãos descentralizados:
a) Superintendências Estaduais; 
b) Unidades Especiais: Centro Nacional de Arqueologia, Centro Cul-
tural Sítio Roberto Burle Marx, Centro Nacional de Folclore e Cultura 
Popular e Centro Cultural Paço Imperial.
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Iniciamos este capítulo com um rápido apanhado sobre o tema da prote-
ção do patrimônio cultural nas diversas constituições do Brasil, na linha do 
roteiro proposto pelo professor Luis Roberto Barroso.1 Aproveitamos para 
pesquisar também, nas diversas constituições brasileiras, o tratamento dado 
ao direito de propriedade no que concerne à sua proteção e sua função social, 
uma vez que a questão da preservação dos bens culturais entrelaça-se com o 
estudo do direito de propriedade, já que qualquer ação voltada para a preser-
vação desse acervo implica interferência nesse direito.2

Na primeira Constituição brasileira de 1824,3 ainda do período imperial, não há 
nenhuma menção à política de proteção cultural, em contraponto à declaração de 
que a base das garantias individuais está na liberdade, segurança individual e pro-
priedade (art. 179). Além disso, era garantido o direito de propriedade em toda sua 
plenitude, sendo prevista uma única exceção a esse direito, que vinha a ser a desa-
propriação com prévia indenização. Dado esse tratamento ao direito de propriedade, 
estava inviabilizada qualquer iniciativa a respeito da efetiva proteção cultural.

Com a República, o quadro vigente não sofreu nenhuma modi�cação signi-
�cativa. “A Constituição de 1891 e o Código Civil (1916) adotam o princípio do 
exercício incondicionado da propriedade privada, o que criava óbices pratica-
mente intransponíveis ao trâmite de diplomas legais que tendessem a limitá-lo 
visando à preservação do patrimônio cultural.”4

A Constituição de 1934, apesar de repetir a disposição da Constituição 
anterior –  ao assegurar em seu artigo 113 a inviolabilidade do direito de 
propriedade – em claro avanço, por in�uência da Constituição de Weimar, 
de 1919, no item 17 do mesmo artigo estabelece que a garantia do direito de 
propriedade não poderá ser exercido contra o interesse social ou coletivo, na 
forma que a lei determinar. Menciona nesse mesmo item a desapropriação 
com justa e prévia indenização.

1 O Direito Constitucional e a Efetividade de suas Normas: limites e possibilidades da consti-
tuição brasileira. 4. ed. Renovar, 2000. p. 9-45.

2 MARCHESAN, Ana Maria Moreira. A Proteção Constitucional ao Patrimônio Cultural. Dis-
ponível em: <www.mp.rs.gov.br>.

3 Constituições do Brasil, (de 1824,..., 1967 e suas alterações), Senado Federal – Secretaria de 
Edições Técnicas – Brasília, 1986. v. 1.

4 A Evolução da Proteção do Patrimônio Cultural – Crimes contra o Ordenamento Urbano e 
o Patrimônio Cultural. RODRIGUES, José Eduardo Ramos; FIGUEIREDO, Guilherme José 
Purvin de (Org.). In: Temas de Direito Ambiental e Urbanístico. Max Limonad, 1998.
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Tratando da outorga de competências na Federação, estabelece no artigo 
10, inciso III, que compete concorrentemente à União e aos estados proteger as 
belezas naturais e os monumentos de valor histórico ou artístico, podendo im-
pedir a evasão de obras de arte. Em outro dispositivo, no Capítulo da Educação 
e Cultura, no artigo 148, estabelece que cabe à União, aos estados e aos municí-
pios proteger os objetos de interesse histórico e o patrimônio artístico do país.

Do mesmo ano e mês do Decreto-Lei nº 25/37, declara a Constituição ou-
torgada de 1937, Carta de cognome “Polaca”, em seu artigo 134, que os monu-
mentos históricos, artísticos e naturais, assim como as paisagens ou os locais 
particularmente dotados pela natureza, gozam de proteção e dos cuidados es-
peciais da Nação, dos estados e dos municípios. Assegura ainda que os atenta-
dos contra eles cometidos serão equiparados aos cometidos contra o patrimô-
nio nacional. A parte �nal desse dispositivo constitui a base para a inclusão no 
Código Penal, que é de 1940, de dois tipos entre os crimes de dano, dos artigos 
165 e 166, que vigoraram até serem revogados pela Lei nº 9.605, de 1998.

No que concerne à proteção do direito de propriedade, contudo, retira os 
avanços da Carta anterior.

A Constituição de 1946, além da tradicional proteção ao direito de proprie-
dade, estabelece que o uso da propriedade será condicionado ao bem-estar so-
cial. Diz-se que os trabalhos constituintes dessa Carta tomaram por base o Texto 
de 1934, daí uma certa percepção de retomada de algo que já se havia visto.

No que concerne ao tema da cultura, o artigo 175 assevera que as obras, mo-
numentos e documentos de valor histórico e artístico, bem como os monumen-
tos naturais, as paisagens e os locais dotados de particular beleza �cam sob a 
proteção do Poder Público. O professor José Eduardo Ramos Rodrigues5 a�rma 
que essa norma, relativa à proteção do patrimônio cultural, era norma mera-
mente programática,6 o que faz com que se conclua que há um retrocesso em 
relação à Carta de 1937. Diferentemente das Cartas de 1934 e de 1937, não há 
menção expressa às unidades federadas no papel da proteção aos bens culturais.

Na Constituição outorgada de 1967 e sua Emenda n° 1 (Constituição de 
1969), dentro do Título da Ordem Econômica e Social, eleva-se a princípio a 

5 Op. cit., p. 204-205.

6 Norma programática pode ser entendida como norma que é traduzida como simples progra-
ma que depende da atividade posterior do legislador ordinário para o seu desenvolvimento. 
Sobre esse tema, indica-se a leitura da consagrada obra do Professor José Afonso da Silva, 
Aplicabilidade das Normas Constitucionais.
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função social da propriedade, que não passou de avanço com caráter mera-
mente formal.

No que tange ao tema da cultura, o parágrafo único do artigo 172 assegura 
que os documentos, as obras e os locais de valor histórico ou artístico, os mo-
numentos e as paisagens naturais notáveis e, ainda, as jazidas arqueológicas 
�cam sob a proteção especial do Poder Público, caracterizando-se o texto pela 
ausência da menção expressa aos estados e municípios.

A denominada Constituição de 1969 repetiu os termos da Constitui-
ção de 1967.

A Constituição vigente de 1988 trouxe um salto de qualidade no tratamen-
to do tema do direito de propriedade, de�nindo como condição ao próprio 
direito o atendimento à função social. Interferindo diretamente na estrutura 
tradicional constituída pelas leis civis, estabeleceu um campo maior de inter-
venção pelo poder público na efetivação desse que passou a ser também um 
princípio constitucional da Ordem Econômica.

Ao condicionar o direito de propriedade ao atendimento de uma função, 
pretendeu-se vinculá-lo a interesses outros, que não os exclusivos do proprie-
tário. O condicionamento do poder (dos atributos da propriedade) a uma �na-
lidade imprimiu uma certa signi�cação pública.7

Na Seção II, do Capítulo III, do Título VIII, da Carta de 1988, há o trata-
mento especí�co para a Cultura. Os artigos 215 e 216 constam daquilo que 
José Afonso da Silva8 denomina ordem constitucional da cultura, ou consti-
tuição cultural, composta pelo conjunto de normas que contêm referências 
culturais e disposições consubstanciadoras dos direitos sociais relativos à 
educação e à cultura.

O extenso texto constitucional vigente, relativo ao tema da proteção cultu-
ral, relaciona exempli�cativamente diversos instrumentos de proteção, além 
do próprio tombamento – o inventário, o registro, a vigilância – podendo, 
ainda, serem criados outros modos de proteção,9 não apenas do patrimônio 

7 SUNDFELD, Carlos Ari; DALLARI, Adilson Abreu; FIGUEIREDO, Lúcia Valle (Coord.). 
Função Social da Propriedade. Temas de Direito Urbanístico 1, RT.

8 Curso de Direito Constitucional Positivo. 6. ed. RT, 1990.

9 Isso depende de lei regulamentadora. Há exemplos de instrumentos de proteção já regula-
mentados, como é o caso das APACs na cidade do Rio de Janeiro, que já foi implementada em 
alguns bairros da cidade.
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material, como do imaterial. Tem-se, com isso, um enorme desa�o ofertado ao 
Estado em tornar a norma escrita em atuação concreta.

De forma expressa, a Carta já considera tombados todos os documentos e 
os sítios detentores de reminiscência histórica dos antigos quilombos.

Visando dar maior ênfase à estrutura federativa, a Constituição adotou sis-
tema de repartição de competências entre os entes que compõem a Federação, 
outorgando ora a competência legislativa, ora a material.

Assim, tanto à União, quanto aos estados e ao Distrito Federal, compete 
concorrentemente legislar sobre proteção ao patrimônio histórico, cultural, 
artístico, turístico e paisagístico (Art. 24, VII).

Já no âmbito da competência material, o artigo 23 estabelece a competência 
comum de todos os entes da Federação, incluindo os Municípios, em proteger 
os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os 
monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos (inciso 
III); e em impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte 
e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural (inciso IV).

No âmbito do tema da proteção cultural, como se vê, os estados e municípios 
passaram a ser unidades com plena competência para, junto com a União, com-
plementar os esforços na preservação dos bens culturais, o que, de alguma forma, 
supre uma preocupação de Dr. Rodrigo, autor do texto que ora se referencia, que 
visualizava a extensão demasiada do patrimônio cuja defesa se fazia necessária, e 
que, por isso, não poderia ser incumbida a um só órgão administrativo da União.

Sobre a legislação, acompanhando a linha do texto original dada por seu autor, pre-
tendemos tentar realizar o exercício de proceder à crítica da legislação vigente relacio-
nada ao tema da preservação, que é gênero, sendo o tombamento uma de suas espécies.

Tarefa árdua se for considerada, em primeiro lugar, a extensa e complexa 
relação de instrumentos legais que entraram em vigor nesses 70 anos de vigên-
cia do DL 25/37 e, em segundo lugar, a necessidade de clareza e objetividade, 
sem descurar da precisão técnica, que foi o trabalho desenvolvido pelo autor 
do livro que se tem como parâmetro.

Aproveitando a facilidade trazida pelo trabalho editado recentemente pelo 
IPHAN, em que se agrupou e organizou a legislação sobre preservação do pa-
trimônio,10 baseamo-nos na relação de normas ali feita, seguindo pela ordem 

10 Coletânea de Leis sobre Preservação do Patrimônio, Edições do patrimônio, Iphan – Minis-
tério da Cultura, Rio de Janeiro, 2006.
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cronológica as análises das normas que possam interessar ao presente traba-
lho. Algum instrumento legal ligado ao tema pode ter �cado de fora da análise 
que ora fazemos, assim como pode ter sido incluído algum que não faz parte 
da lista editada pela Coletânea.

Lei nº 3.924, de 26 de julho de 1961
Sob a vigência da Constituição de 1946, essa lei dispôs sobre os monumen-
tos arqueológicos e pré-históricos, de�nindo sua proteção direta e imediata 
por força da própria lei, dispensando-se, portanto, qualquer processo ou ato 
administrativo.

Com esteio na Constituição de 1946 (art. 152), o parágrafo único, do 
artigo 1º dessa lei, deixou claro que as jazidas arqueológicas ou pré-históri-
cas, bem como os objetos nelas incorporados, não compõem a propriedade 
regida pelo direito comum. Esses bens passam a ficar sob a guarda e prote-
ção do Poder Público.

Essa lei foi recepcionada11 pela atual Constituição e em seu artigo 2º de�ne 
o que vêm a ser monumentos arqueológicos ou pré-históricos.

Lei nº 4.717, de 29 de junho de 1965
A lei da Ação Popular, que entrou em vigor ainda sob a égide da Constitui-
ção de 1946, traz à tona a possibilidade efetiva da participação do cidadão na 
proteção dos bens culturais, uma vez que autoriza acionar judicialmente o res-
ponsável pelo ato lesivo aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico 
ou turístico, cuja extensão de proteção foi potencializada pela Constituição de 
1988. Assim, se na origem, por força da lei, era exigido, inclusive no judiciário, 
a prova da lesividade ao patrimônio público – o que era interpretado à risca, 
sob a nova ordem constitucional – esse conceito de lesão foi ampliado, passan-
do a ser considerado também em relação ao patrimônio histórico e cultural. 
Antes, contudo, de a norma constitucional ter ampliado o conceito de lesão, 
já em 1977, a Lei nº 6.513, de 20 de dezembro, de�niu que como patrimônio 

11 O fenômeno da recepção das leis é tratado como princípio, segundo o qual todas as leis 
do Direito Constitucional anterior que não se chocam com o direito atual são por este 
direito recepcionadas. Para uma leitura mais detalhada sobre a recepção das leis, ver o 
artigo A Constituição e o Direito Anterior: o fenômeno da recepção, de Marcello Cerqueira. 
In: Estudos de Direito Constitucional em homenagem a José Afonso da Silva, Malheiros, 
2003, p. 177-230.
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público, para os �ns referidos, eram considerados os bens e direitos de valor 
econômico, artístico, estético, histórico ou turístico.

Lei nº 4.845, de 19 de novembro de 1965
Lei que dispensa maiores comentários, refere-se à proibição da saída para o ex-
terior de obras de arte e ofícios produzidos no país até o �m da monarquia, en-
globando pinturas, desenhos, esculturas, gravuras e elementos de arquitetura, 
como também obras de talha, imaginária, ourivesaria, mobiliário e outras mo-
dalidades. Obras da mesma espécie oriundas de Portugal e incorporadas ao meio 
nacional durante os regimes colonial e imperial também têm sua saída proibida.

A medida visa tutelar, minimamente, o patrimônio cultural, composto por bens mó-
veis, cujo envio para o exterior passaria a ser condicionado a uma autorização expressa de 
ente ou órgão federal, por prazo máximo concedido, e para �ns de intercâmbio.

Lei nº 5.471, de 9 de julho de 1968
Na mesma linha da norma anterior, essa se refere à proibição da exportação de 
bibliotecas e acervos documentais constituídos de obras brasileiras ou sobre o 
Brasil, editadas nos séculos XVI a XIX. Da mesma forma que a norma acima, 
a saída temporária desses acervos poderia acontecer mediante autorização ex-
pressa e para �ns de interesse exclusivamente cultural.

Lei nº 6.292, de 15 de dezembro de 1975
Essa lei trouxe tratamento complementar ao ato do tombamento, estabelecen-
do que sua plena realização depende da homologação do ministro de Estado 
da Educação e Cultura, após a manifestação do Conselho Consultivo. Impor-
tante frisar que quando essa norma entrou em vigor, o SPHAN ainda era órgão 
da Administração direta.

Em relação a esse ponto especí�co, avalia a professora Sônia Rabello de 
Castro12 que as manifestações do Conselho e do ministro não se assemelham 
do ponto de vista da discricionariedade. A�rma ela que a manifestação do 
ministro “[...] tem por objetivo o controle da legalidade, bem como da con-
veniência e oportunidade do tombamento. A do Conselho está estritamente 
vinculada à avaliação do efetivo valor cultural do bem”. Ou seja, a análise do 
ministro, de acordo com esse entendimento, além do controle de legalidade, 

12 O Estado na preservação de Bens Culturais. Renovar, 1991.
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mais formal, abrange a avaliação política do ato de tombamento. A análise 
técnica �ca a cargo do Conselho, além do próprio corpo técnico da entidade 
ou órgão que cuida da preservação de bens culturais.

Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
A Ação Civil Pública, regulada por essa lei, de acordo com o professor Paulo A�on-
so Leme Machado,13 traz como características: em primeiro lugar, visa proteger o 
meio ambiente e os bens e interesses de valor artístico, estético, histórico, dentre 
outros, todos interesses difusos e coletivos. Em segundo lugar, de�ne que a prote-
ção desses bens se faz por meio de três vias: cumprimento da obrigação de fazer, 
de não fazer, e condenação em dinheiro. Em terceiro lugar, a lei abriu as portas do 
Poder Judiciário às associações que defendem os bens e interesses tutelados pela 
lei. Em quarto lugar, a Ação Civil Pública consagrou o Ministério Público, valori-
zando o seu papel como órgão que tutela os interesses difusos e coletivos. Por �m, 
ainda de acordo com esse autor, a Lei da ACP inova no sentido de criar um fundo 
em que os recursos não advêm do Poder Executivo, mas das condenações judiciais, 
com o objetivo de promover a recomposição dos bens e interesses lesados.

Além dessas características, cujo objetivo foi o de buscar maior efetivida-
de da ação, foi concebido ainda o inquérito civil, na lei da ação civil pública, 
como um procedimento de investigação de atribuição exclusiva do Minis-
tério Público, para a veri�cação da existência de lesão ou ameaça de lesão a 
direito transindividual,14 que pode facilitar, e tem facilitado muito, a própria 
propositura da ação.

Já há registros da participação da sociedade civil, através de associações, 
que tem proporcionado importantes oportunidades na defesa de bens tutela-
dos – seja diretamente, ajuizando a própria associação, a ACP, seja noticiando 
ao Ministério Público a ocorrência de fatos nocivos, ou potencialmente noci-
vos, implicando, vez por outra, a instauração de inquérito civil, cujo objetivo é 
investigar os fatos para preparar a futura medida judicial.

Como informa a Procuradora Regional da República Geisa de Assis Rodrigues, 
em sua importante obra,15 “[...] a atuação administrativa do Ministério Público, es-

13 Direito Ambiental Brasileiro. 3. ed. RT, 1991.

44 RODRIGUES, Geisa de Assis. Ação Civil Pública e Termo de Ajustamento de Conduta – te-
oria e prática, forense. 2002. p. 83-88.

15 Op. cit., p. 97-109.
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peci�camente no inquérito civil público previsto na lei 7347/85, demonstrou a pos-
sibilidade de se solucionar o con�ito sem a necessidade de provocar a máquina ju-
risdicional. Muitas vezes [...] a mera instauração do inquérito civil público resulta na 
solução do con�ito, ou porque a conduta lesiva ao direito transindividual nem sequer 
se inicia, ou porque seus efeitos malé�cos são plenamente reparados, tornando au-
sente o interesse jurídico de se propor a ação judicial. Assim, o exercício do inquérito 
civil público contribuiu para a conformação normativa do instituto ao demonstrar a 
potencialidade da solução extrajudicial para a composição desses con�itos.”

O acesso à justiça, como direito, com a ampliação dos instrumentos judi-
ciais aptos a proteger os bens tutelados, postos à disposição dos cidadãos, tem 
como vocação a de permitir a existência real dos demais direitos.16

Não se pode deixar de mencionar, ainda, na esteira da busca de maior efe-
tividade do direito à proteção dos bens de interesse cultural, o aparecimento 
e a ampla utilização do instituto do termo de ajustamento de conduta, que se 
trata de um instituto de proteção extrajudicial de direitos transindividuais que 
amplia o sistema de garantia desses direitos, já que, segundo Geisa de Assis 
Rodrigues,17 está apto a compor con�itos relativos a direitos indisponíveis, e 
que tem como objeto a adequação do agir de um violador ou potencial violador 
de um direito transindividual às exigências legais. Tem apenas, ressalte-se, o 
efeito de acertar a conduta do obrigado às determinações legais.

Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998
Essa lei estabelece as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e 
atividades lesivas ao meio ambiente.

Trouxe essa lei tratamento necessário à tutela penal dos bens culturais, 
considerando que os dois tipos penais previstos no Código Penal e que foram 
revogados por essa norma apresentavam diversas “[...] de�ciências, como a au-
sência de modalidade culposa e a exigência descabida de tombamento de bem 
arqueológico, o que levou a se tornarem inaplicáveis na prática”.18

Pelas inovações trazidas por essa lei, o crime do artigo 62 e incisos é punido, 
também, por culpa do agente, ou seja, quando a destruição, inutilização ou de-
terioração do bem resultar de negligência, imprudência ou imperícia do agente.

16 A Ação Civil Pública e o Termo...

17 Op. cit., p. 297-301.

18 José Eduardo Ramos Rodrigues, op. cit.
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Seção IV
Dos crimes contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural
Art. 62. Destruir, inutilizar ou deteriorar:
I – bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou 
decisão judicial;
II – arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, instalação 
cientí�ca ou similar protegido por lei, ato administrativo ou de-
cisão judicial:
Pena – reclusão, de um a três anos, e multa.
Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena é de seis meses a 
um ano de detenção, sem prejuízo da multa.

Art. 63. Alterar o aspecto ou estrutura de edi�cação ou local es-
pecialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão ju-
dicial, em razão de seu valor paisagístico, ecológico, turístico, ar-
tístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográ�co ou 
monumental, sem autorização da autoridade competente ou em 
desacordo com a concedida:
Pena – reclusão de um a três anos e multa.

Art. 64. Promover construção em solo não edi�cável, ou no seu 
entorno, assim considerado em razão de seu valor paisagístico, 
ecológico, artístico, turístico, histórico, cultural, religioso, arque-
ológico, etnográ�co ou monumental, sem autorização da autori-
dade competente ou em desacordo com a concedida:
Pena – detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Art. 65. Pichar, gra�tar ou por outro meio conspurcar edi�cação 
ou monumento urbano:
Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa.
Parágrafo único. Se o ato for realizado em monumento ou coisa 
tombada em virtude do seu valor artístico, arqueológico ou histó-
rico, a pena é de seis meses a um ano de detenção, e multa.

Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999
A lei que regula o processo administrativo no âmbito da Administração 
Pública Federal merece aqui ser listada nesse conjunto de normas porque 
interfere no processo de tombamento, uma vez que visa estabelecer nor-
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mas básicas para a proteção dos direitos dos administrados e ao melhor 
cumprimento dos fins da administração, segundo dispõe de forma ex-
pressa seu artigo primeiro.

É certo que em qualquer processo administrativo, do qual o do tombamen-
to é espécie, alguns princípios estão presentes e têm a função de delimitar a 
forma como a administração toma decisões.

Bem verdade que essa Lei, apesar de se restringir a regular o processo admi-
nistrativo no âmbito da Administração Federal, não isenta as demais unidades 
federadas, competentes para proceder ao tombamento (ou a preservação) de 
bens culturais, do pleno atendimento dos princípios que essa Lei sistematiza, 
exatamente porque todos os princípios que essa norma traz à tona estão expli-
citados na Constituição da República, seja no artigo 5°, seja no artigo 37, que 
especi�ca os direcionados à Administração Pública, abrangendo aí todos os 
níveis da Federação.

Assim, os princípios que são mencionados no caput do artigo segundo 
dessa lei são de atendimento compulsório no processo do tombamento, 
não apenas pela Administração Pública Federal, mas também pelas Ad-
ministrações das demais unidades federadas, por força de estarem pre-
sentes na Constituição.

Art. 2° da Lei 9.784/99, verbis:
A Administração Pública obedecerá dentre outros aos princípios 
da legalidade, �nalidade, motivação, razoabilidade, proporciona-
lidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurí-
dica, interesse público e e�ciência.

Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001
A lei denominada Estatuto da Cidade, que regulamenta os Artigos 182 e 183 da 
Constituição Federal, traz para o campo necessário o direito urbanístico, que, 
devido à intensa urbanização na segunda metade do século passado, principal-
mente em algumas regiões deste país, tem enorme interseção com a preserva-
ção de bens culturais. Pode-se a�rmar, de acordo com o professor Carlos Ari 
Sundfeld,19 que o objeto da regulação promovida pelo direito urbanístico é o 

19 O Estatuto da Cidade e suas Diretrizes Gerais. In: DALLARI, Adilson Abreu; FERRAZ, 
Sérgio (Coord.). Estatuto da Cidade. Malheiros, 2002. p. 44-60. (Comentários à Lei Federal no 
10.257/2001)



356

solo (espaço) da cidade. Nesse sentido, complementa ele, o direito urbanístico 
é o direito da política espacial da cidade.

Deve-se perceber também que o Estatuto da Cidade lança um enorme desa-
�o para que os princípios trazidos pela Constituição, e materializados por ins-
trumentos previstos nessa Lei, sejam traduzidos em efetiva aplicação, devendo 
ter-se claro que o acompanhamento da população, perante as Administrações 
municipais, é indispensável.

No que se refere ao tombamento, que é espécie de preservação, persiste ain-
da um rico debate das diversas teorias jurídicas existentes a respeito do regime 
jurídico do bem material tombado. De prático, esse debate pode mostrar como 
é enxergado esse ato de intervenção na propriedade e como é tratada a questão 
da indenização pelo ato de tombar o bem privado.

O professor Paulo A�onso Leme Machado apresentou em sua obra,20 de 
forma sistematizada, diversas teorias, cuja leitura é recomendada.

Paralelamente à análise desenvolvida no livro, paradigma deste trabalho, Dr. Ro-
drigo comenta a possibilidade de haver o tombamento de forma agrupada, inscritos 
no Livro Tombo os conjuntos arquitetônicos e urbanísticos de cidades inteiras que 
se consideram cidades-monumentos. Contudo, informa que, naquela época “[...] ob-
jeções se têm formulado quanto à validade do tombamento em relação às unidades 
compreendidas naqueles conjuntos, uma vez que os respectivos proprietários não 
teriam sido individualmente noti�cados de tal ato, como prescreve o artigo 7° da Lei, 
expedindo-se a noti�cação apenas à autoridade municipal competente”.21

Dr. Rodrigo, diante dessa situação por ele descrita, a�rma que, a rigor, “[...] 
de direito, só a municipalidade �ca obrigada pelo tombamento de que foi noti-
�cada na pessoa de seu representante legal.”

A professora Sônia Rabello de Castro22 assegura que a noti�cação ao titular 
do bem tombado não cria um contraditório como princípio necessário a esta 
espécie de processo para expedição do ato administrativo de tombamento. O 
conteúdo da impugnação, segundo ela, não se deve fundamentar na existên-
cia de interesse individual, ou na expectativa de exercê-lo irrestritamente. A 
alegação oponível à Administração será apreciável somente se o interessado 

20 Op .cit., p. 484-488.

21 FRANCO, Rodrigo Melo. Brasil: monumentos históricos e arqueológicos. p. 67-69.

22 O Estado na Preservação dos Bens Culturais. Renovar, 1991.
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levantar questões relativas à legalidade do tombamento, ou a sua legitimidade, 
em face do interesse público.

A noti�cação, segundo a professora Sônia Rabello, teria dois objetivos fun-
damentais: abrir prazo para recurso ao proprietário do bem e estabelecer o 
tombamento provisório.

Ocorre que, como se disse, a partir de 1999 a Lei nº 9.784, que regula o 
Processo Administrativo no âmbito da Administração Federal, e que foi aci-
ma rapidamente focada, reforçou novas perspectivas quanto ao processo ad-
ministrativo, tornando-o instrumento de garantia dos administrados diante 
da própria Administração.

Nesse sentido, não se pode mais imaginar o processo de tombamento 
sem que seja tratada com rigor a etapa da noti�cação, não apenas como ins-
trumento preventivo de proteção, mas, ainda, como forma indispensável do 
exercício dialético para legitimar o ato administrativo pretendido.23

Por mais que se sustente não ser extenso o espaço de debate por parte do 
administrado, quando do tombamento – pois, a�nal de contas, o bem cultural 
já está identi�cado – deve-se atentar para o fato de que, não sendo atendido a 
contento o debate, quando se resiste à proteção, essa situação será levada ao 
Judiciário, já com a pecha de ato ilegítimo.

Não se pode garantir inteiramente que o Judiciário vá decidir com as cautelas de-
vidas, em caso de análise de ato de tombamento que seguiu rigorosamente a etapa de 
noti�cação do administrado, mas uma coisa é certa: o aspecto formal do processo não 
poderá ser atacado, restando apenas o mérito do ato do tombamento, que adentra em 
discussão técnica, mais complexa e delicada, de ser desfeito por decisão judicial.

A título de ilustração, apresentamos para análise um caso concreto, que foi 
o da instituição da Área de Proteção do Ambiente Cultural (Apac) dos bairros 
do Leblon e de Ipanema, pelo Município do Rio de Janeiro, instrumento pre-
visto no Plano Diretor dessa Cidade, em seu artigo 124, III.

Com o Decreto editado, sem discussão com os moradores dos bairros 
envolvidos, delimitou-se a área e foram listados os imóveis nas categorias de 
tombados, preservados e tutelados na Área de Proteção. Os critérios técni-
cos bem cuidados, segundo apreciação de especialistas, visavam preservar a 
ambiência identi�cada em algumas quadras dos dois bairros, que já, naquele 
momento, sofriam forte pressão pelo assédio de construtoras.

23 Sérgio Ferraz e Adilson Abreu Dallari, op. cit.
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O pouco cuidado no encaminhamento do processo de instituição dessa 
Apac levou os moradores a ajuizarem medida judicial que, ao �m, invalidou 
os anexos do referido Decreto, onde foram listados os imóveis que se subme-
teriam a algum tipo de tutela, o que, na prática, signi�cou tornar sem efeito a 
própria instituição da Apac.

Veja-se a Ementa do Acórdão do Tribunal de Justiça - RJ, verbis:

Apelação Cível n° 43.739/2006
Ação Popular objetivando a anulação dos Decretos que criaram 
as áreas de proteção ao ambiente cultural dos bairros do Leblon 
e Ipanema. [...] deveriam ser precedidos do devido procedimento 
administrativo com a noti�cação da parte prejudicada pela limi-
tação de forma a permitir o contraditório e ampla defesa. Nulida-
de bem destacada na sentença.[...] Desprovimento dos Recursos.
(grifou-se)

O que se tem nesse exemplo é um verdadeiro desperdício de trabalho téc-
nico bem cuidado, jogado fora pela má condução administrativa por parte da 
autoridade pública, que deixa de considerar os aspectos formais do processo de 
tombamento dando margem à interferência do Judiciário, que sequer analisa o 
mérito, limitando-se a atacar os aspectos formais do processo em si.

Concluindo esse tópico, passaram-se sete décadas da Lei do Tombamento 
federal, e quatro da edição do livro de Dr. Rodrigo. O Brasil passou por trans-
formações profundas nesse período.

A preservação dos bens culturais avançou muito, mas, inegavelmente, o Decre-
to-Lei nº25, de 1937, ainda hoje é a norma referência do ato de proteção dos bens 
mais utilizada, o que, talvez, signi�que a necessidade de implementar novos ins-
trumentos de preservação, deixando para o tombamento apenas aquilo que, real-
mente, deva ser objeto da proteção pelo tombamento. Há outros instrumentos in-
dicados pela própria Constituição, que, a rigor, ainda não foram regulamentados.

Essas considerações, no entanto, apenas têm a preocupação de colocar o 
tombamento em um papel mais bem determinado, deixando para os outros 
instrumentos, inclusive de natureza urbanística, a utilização para o monitora-
mento do desenvolvimento das cidades, cuja dinâmica pode colocar em risco 
a preservação de bens de interesse cultural.
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Quanto aos novos instrumentos de preservação, incluímos aqui também 
um Decreto e uma Portaria, fundamentais para a valorização do patrimônio 
cultural brasileiro e sua consequente preservação e que já correspondem às 
possibilidades de diversi�cação dos instrumentos de proteção, além do pró-
prio tombamento – o Registro dos Bens de natureza Imaterial e a Chancela da 
Paisagem Cultural Brasileira.

Com relação ao Registro dos Bens de Natureza Imaterial e a Chancela da 
Paisagem Cultural Brasileira, é importante fazer a sua relação com as Con-
venções da Unesco, que depois de aprovadas no Congresso tornaram-se um 
compromisso da nação.

O Patrimônio Imaterial foi objeto da Convenção da Unesco de 2003. 
Com a abertura para novas formas de trabalho estabelecidas na Carta 
Magna e a determinação de se prosseguir a obra iniciada por Rodrigo, 
com a ampliação das atribuições institucionais e seu alcance junto à so-
ciedade, foi editado o Decreto nº 3.551, de 4 de agosto de 2000, que insti-
tuiu o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial que constituem 
patrimônio cultural brasileiro. Esse decreto e os procedimentos dele con-
sequentes resultam da ref lexão, de longa data, existente na instituição, 
sobre uma visão integrada e ampla da cultura em suas manifestações 
material e imaterial, e, especialmente, buscam responder à demanda so-
cial pela valorização e defesa das manifestações e referências culturais 
de natureza imaterial. O Decreto especifica os livros para esses registros, 
denominados: I - Livro dos Saberes; II - Livro das Celebrações; III - Livro 
das Formas de Expressão;  IV - Livro dos Lugares.

A instrução dos processos é supervisionada pelo IPHAN, sob a responsa-
bilidade do Departamento de Patrimônio Imaterial (DPI). Para dar início a 
um processo de Registro, o mesmo deverá ser submetido ao exame inicial feito 
pelo Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural quanto à validade da indi-
cação. À decisão do Conselho é dada ampla divulgação.

A definição dos bens imateriais ainda sofre de alguns pontos de dú-
vida, pois se trata de um universo muito amplo de manifestações que 
podem se referir ora a processos – modos de viver, fazer e criar – ora 
a itens materiais, como objetos de culto, instrumentos musicais, indu-
mentárias, lugares, percursos e assim por diante.  Optou-se, então, pela 
definição desses bens de acordo com o texto do art. 216 da Constituição 
Federal de 1988:
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Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza 
material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, 
portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos dife-
rentes grupos formadores da sociedade brasileira.

O tema da Paisagem Cultural começou a ganhar força na Reunião de Paris 
de 1972, quando foi editado o documento Convenção sobre a Salvaguarda do 
Patrimônio Mundial, Cultural e Natural. Mas só em 1992 criou-se a categoria 
especí�ca de Paisagem Cultural como bem patrimonial, completando a Con-
venção da Unesco para o patrimônio mundial assinada em 1972, entendendo-
a como conceito fundamental para enfrentar os desa�os da preservação.

A Chancela da Paisagem Cultural Brasileira foi o�cializada pela Portaria nº 
127, de 30 de abril de 2009, do IPHAN, estabelecendo “a necessidade de ações e 
iniciativas administrativas e institucionais de preservação de contextos cultu-
rais complexos que abranjam porções do território e destaquem-se pela intera-
ção peculiar do homem com o meio natural”. De�ne a paisagem cultural como 
“uma porção do território nacional, representativa do processo de interação do 
homem com o meio natural, à qual a vida e a ciência imprimiram marcas ou 
atribuíram valores.”

Considerou-se para a edição dessa Portaria que o Tombamento e o Regis-
tro não contemplavam integralmente a complexidade dos elementos e fatores 
que as paisagens culturais abarcam, sendo necessário criar outros mecanismos 
para o “estabelecimento de pacto que pode envolver o poder público, a socie-
dade civil e a iniciativa privada, visando à gestão do território nacional assim 
reconhecida.”

A chancela da Paisagem Cultural, assim como o Tombamento de bens ma-
teriais e o Registro de bens imateriais, é um ato administrativo que pode ser 
iniciado por um processo requerido por qualquer pessoa física ou jurídica. O 
processo administrativo da chancela é de responsabilidade do Departamento 
do Patrimônio Material e Fiscalização (Depam) e a decisão �nal de conferi-
la cabe ao Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, com posterior ho-
mologação do ministro da Cultura. Assim como no Registro do patrimônio 
Imaterial, a porção do território chancelado como paisagem cultural deve ser 
monitorada e avaliada no prazo de 10 anos, sendo reapresentada ao Conselho 
Consultivo para manutenção ou revogação da Chancela.
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Apresentação

O presente livro é uma reedição comentada da obra de Rodrigo Melo Franco 
de Andrade, intitulada “Brasil: Monumentos Históricos e Arqueológicos”, pu-
blicada em 1952 pelo Instituto Pan-americano de Geogra�a e História (IPGH), 
situado no México. Nessa obra, o primeiro diretor do IPHAN relata a história 
da preservação no Brasil, em seus diversos aspectos: administrativo, legisla-
tivo, conservação e restauração dos monumentos, bibliogra�a especí�ca so-
bre o tema, intercâmbio com instituições do continente americano, educação 
popular, museus, incluindo entre os capítulos a primeira lista completa dos 
bens culturais que compunham o patrimônio histórico e artístico na época, 
situando-os em um mapa. 

Devemos lembrar que, com o passar dos anos, o papel da instituição sofreu 
mudanças, identi�cando e reconhecendo uma ampla gama de bens culturais. 
A ideia de um patrimônio compartilhado e apropriado socialmente passou a 
ser o elo fundamental da gestão desses bens culturais. Essa legitimidade que 
alcançamos no Brasil, e fora do país hoje, só foi possível pelo trabalho perse-
verante e contínuo de Rodrigo Melo Franco e de todo o grupo de técnicos que 
o acompanhou em uma atuação original e empreendedora para a época. Legi-
timamos com essa publicação a importância de ações formativas de estudos e 
pesquisas, com a celebração de parcerias estratégicas que visam à formação e 
integração.

O Centro Regional de Formação para a Gestão do Patrimônio, em fase de 
consolidação no Palácio Capanema, no Rio de Janeiro, com o apoio da UNES-
CO, busca o intercâmbio e a cooperação internacional para quali�cação regio-
nal. Com a reedição dessa obra valorizamos, mais uma vez, as ações voltadas à  
capacitação de técnicos e especialistas para a gestão do patrimônio. E seguindo 
os passos do primeiro diretor do órgão, também estabelecemos uma parceria 
com o Instituto Pan-americano de Geogra�a e História, detentor dos direitos 
autorais desta obra, e que nos concedeu a permissão de reeditá-la acompanha-
da de artigos inéditos, que a contextualizam e fornecem um panorama sobre a 
trajetória da preservação no Brasil, após 1952.

Luiz Fernando de Almeida – Presidente do IPHAN
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O livro escrito por Rodrigo, em 1952, é uma obra de referência sobre a criação 
e consolidação da instituição nacional de preservação no Brasil – o IPHAN. 
Descreve o processo de amadurecimento das ideias sobre o patrimônio cul-
tural brasileiro e sua preservação e as iniciativas de criação de uma legislação 
federal que levasse a cabo essa missão. O processo descrito é, ao mesmo tempo, 
comentado pelo autor, que fornece ao leitor uma visão crítica e elucidativa dos 
passos dados na direção da criação da lei, pelos representantes do governo (fe-
deral e estadual). Rodrigo quali�ca essas iniciativas de acordo com o papel que 
as mesmas desempenharam para as mudanças na Constituição de 1934, favo-
ráveis aos propósitos da Preservação e para a elaboração do Decreto lei nº 25 
de 1937, que instituiu o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 

Os capítulos se organizam de modo a narrar a trajetória brasileira de criação 
do instituto, anterior a 1937, até a criação da legislação federal que inaugurou a 
defesa ao patrimônio cultural brasileiro. Em seguida é apresentada a legislação 
vigente (o Decreto lei 25), de forma comentada, revelando sua exemplaridade e 
suas lacunas; também são fornecidas uma relação, até então, inédita dos bens 
tombados e a bibliogra�a referente ao tema do Patrimônio Cultural organi-
zada segundo divisões cronológicas e temáticas. Por �m, há um mapeamento 
que traz as localidades e cidades detentoras de bens tombados.

Toda essa organização em capítulos e anexos visou fornecer um panora-
ma o mais completo possível do patrimônio cultural e sua preservação no 
país. Hoje, evidentemente, muitos dos dados fornecidos estão desatualiza-
dos, o que em nada desmerece a obra do ponto de vista da sua representativi-
dade no contexto em que foi produzida. Se já não corresponde ao panorama 
que hoje possuímos sobre o campo da Preservação no Brasil, é justamente 
pelo seu valor como registro, o mais completo, de um determinado momen-
to – neste caso, de fundação e consolidação de ideias e de práticas – que se 
justi�ca a reedição desta obra.

Esta reedição do livro “Brasil – Monumentos históricos e arqueológicos” 
traz a versão na íntegra do texto original publicado no México, com todos 
os capítulos e anexos e em português, conforme as resoluções das Conferên-
cias Pan-americanas que reconheciam as diferentes línguas o�ciais faladas 
no Continente (espanhol, inglês, francês e português).   Mas está acrescida 

Introdução
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de importantes contribuições que aprofundam o sentido da obra como fonte 
fundamental para o campo da Preservação. O capítulo que introduz a obra 
original, apresentada em fac-símile, é de autoria da historiadora do IPHAN, 
Maria Tarcila Ferreira Guedes, mestre em sociologia (UFRJ) e doutora em ar-
quitetura (FAU-USP), que numa análise sensível e perspicaz localiza a obra 
no seu contexto de produção, especialmente em relação às Conferências Pan-
americanas, atribuindo-lhe novos sentidos que a valorizam ainda mais como 
fonte de conhecimento.

Os demais capítulos, elaborados com base em depoimentos e anota-
ções de Augusto C. da Silva Telles e com a colaboração de  Lia Motta, 
Sergio Abrahão e Francisco Teixeira da Silva Telles, fornecem uma visão 
panorâmica do que se seguiu ao esforço inaugural de criação da institui-
ção, tanto no campo das ideias, quanto no campo das práticas preserva-
cionistas. Augusto C. da Silva Telles, é arquiteto, professor aposentado 
da disciplina de Arquitetura no Brasil, na Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da UFRJ, e técnico por quase 40 anos do IPHAN, no qual 
exerceu, também, o cargo de Secretário e Presidente da Fundação Na-
cional Pró-Memória.  É com peculiar intimidade e humanidade de quem 
esteve à frente da trajetória institucional e manteve-se a ela engajado, até 
sua morte em abril de 2012, que o arquiteto relata os caminhos percorri-
dos pela instituição.

Sobre o trabalho de diagramação dessa reedição, a opção pela reprodu-
ção do texto original em fac-símile nos proporciona experimentar o con-
tato com a 1ª edição e suas características físicas, enriquecidas das marcas 
e pequenas anotações que particularizam o exemplar do livro, aqui repro-
duzido, revelando o manuseio e a leitura feitos por Augusto da Silva Telles. 
Tendo convivido com o amigo Rodrigo Melo Franco de Andrade, seus pe-
quenos comentários e sublinhados dão a esta reprodução contornos de uma 
leitura viva que de forma simbólica reforça a riqueza do seu testemunho. 

Por sua vez, as ilustrações selecionadas para os textos inéditos que emol-
duram a obra reeditada, cumprem um duplo papel: o de valorizar a pesquisa 
iconográ�ca voltada para a divulgação de fotos e imagens – verdadeiro tesouro 
dos nossos arquivos, pouquíssimo visto – e o de acrescentar ao texto verbal 
outros conteúdos a partir da linguagem visual. O diálogo proposto entre ima-
gem e texto evidencia a gestão intelectual do campo da preservação por meio 
da reprodução de documentos, marcas e símbolos que representam os grandes 
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fóruns de discussão e a consequente criação de organismos nacionais e inter-
nacionais de patrimônio. 

Esta publicação integra a Série Pesquisa e Documentação, editada pela Co-
ordenação Geral de Pesquisa e Documentação – Copedoc/DAF/IPHAN, que 
tem por objetivo a difusão de acervos documentais disponibilizados ao públi-
co a partir de pesquisas que os contextualizam e lhes aprofundam o sentido na 
trajetória institucional e na história da preservação no Brasil.

Maria Beatriz Setubal de Rezende Silva
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I
A Preservação do Patrimônio Cultural 
no Contexto Pan-americano

Maria Tarcila Ferreira Guedes
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1 Rodrigo M. F. de Andrade – Advogado, escritor e jornalista, tendo dedicado a maior 
parte de sua carreira pública na defesa do patrimônio histórico e artístico nacional. 
Exerceu, entre outros, os seguintes cargos: diretor da Revista do Brasil (1926), advo-
gado (anos 20), chefe do gabinete de Francisco Campos (1930), diretor do Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (1937-1967). In: BIBLIOTECA VIRTUAL 
DO IPHAN. Disponível em: <www3.iphan.gov.br/bibliotecavirtual>. Acesso em: 24 
mar. 2011.

2 A ideia inicial de reunir os países latino-americanos para a formação de uma confederação 
foi de Simon Bolívar em 1826, mas seu projeto não teve continuidade após várias tentativas que 
não deram os resultados esperados. A ideia de reunião das nações foi apropriada pelos Estados 
Unidos com objetivos ligados às questões políticas, comerciais e de preparar um mercado con-
sumidor para seus produtos.

3 União Pan-americana – órgão central e administrativo das Conferências Pan-americanas.

Com o objetivo de contextualizar a obra de Rodrigo Melo Franco de An-
drade1 Brasil: Monumentos Históricos e Arqueológicos, consideramos im-
portante abordar as Conferências Internacionais Americanas, também de-
nominadas Pan-americanas, hoje pouco divulgadas no Brasil, sendo esta 
obra um dos poucos vestígios evidentes da participação brasileira encon-
trada nos arquivos e bibliotecas do IPHAN. Nesse sentido, agradecemos 
a colaboração do Arquivo Histórico do Itamaraty, Seção Rio de Janeiro, 
por ter nos permitido o acesso e a utilização de documentos e imagens de 
seu acervo imprescindíveis para a análise do tema. As Conferências foram 
criadas em 1889 com o projeto inicial de reunir os países da América do 
Sul e do Norte, frente às diversas questões políticas e comerciais da época.2 
O tópico preservação passou a ser um ponto importante de interação e 
discussão entre seus membros nas Conferências Pan-americanas a partir 
da Conferência de 1923, realizada no Chile. Dentro desse contexto, o livro 
de Rodrigo Melo Franco de Andrade, agora reapresentado, é resultado dos 
desdobramentos das Conferências, e faz parte da série Monumentos Histó-
ricos e Arqueológicos da América, publicado no ano de 1952 em sua primei-
ra edição pelo Instituto Pan-americano de Geografia e História (IPGH), 
organismo vinculado à União Pan-americana,3 atual Organização dos Es-
tados Americanos (OEA).

Podemos de�nir as Conferências Pan-americanas como grandes fóruns 
de discussões dos representantes diplomáticos, delegados, funcionários do 
governo, ministros e presidentes dos vários países associados com o objetivo 
principal de debater questões políticas, econômicas, sociais e culturais entre os 
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A rodovia pan-americana é uma 
rede de estradas que conecta o 
norte do continente americano 
ao sul, projeto que se estendeu 
por vários anos até ser finalizado 
em 1967. A sua maior brecha está 
localizada entre a Colômbia e o 
Panamá, trecho que só pode ser 
percorrido pela via marítima. (Ar-
quivo Central do IPHAN, Seção 
Rio de Janeiro.)

países da América.4 Das sessões preparatórias até a elaboração e deliberação sobre os 
tratados e convenções, eram discutidos os mais diversos assuntos que iriam in�uenciar 
a realidade de cada país por meio de legislações ou acordos diplomáticos. Os temas 
gerais poderiam ser divididos em diversos subtemas, que podemos exempli�car com 
os seguintes: as questões de limites e fronteiras; as estradas com especial atenção para a 
rodovia pan-americana a ser construída entre os países da América, questões migrató-
rias, padronização dos serviços aduaneiros, direitos dos imigrantes, direitos da mulher, 
saúde da criança, higiene, bibliotecas e arquivos, debate sobre o ensino das mais di-
versas disciplinas, assuntos mercantis, construção de escolas e campos universitários, 
entre outros direcionados ao conjunto de questões comuns entre os países.5 

4 Definição apoiada na leitura do livro escrito por Joseph Gilbert M. Joseph, Catherine 
C. Legrand e Ricardo D. Salvatore, Close Encounters of Empire: Writing the Cultural 
History of U.S-Latin American, publicado pela Duke University Press, 2002 e do livro 
de Manuel Canyes, A Organização dos Estados Americanos e as Nações Unidas. Wa-
shington, União Pan-americana, 1949.

5 Subitens levantados durante a leitura dos Relatórios das Conferências Pan-americanas de 
1923 até 1933.
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A União Pan-americana tornou-se, nas palavras de Ricardo Salvatore, 
uma “enterprise of Knowledge” de onde seria incentivado, produzido e 
divulgado o conhecimento sobre os países-membros.6 O conhecimento 
sobre as diversas nações fazia parte do acordo de interação, de recipro-
cidade e de amizade entre aqueles que visavam nesse intercâmbio uma 
melhoria das relações. Os diversos interesses individuais das nações esta-
vam presentes em cada uma das reuniões, principalmente no que tange às 
questões estratégicas relacionadas ao período entre guerras, armamento e 
desarmamento navais, aéreos e terrestres, transações comerciais, discus-
são sobre as fronteiras e limites territoriais. Os temas tratados, indepen-
dentemente das polêmicas e das resoluções tomadas, geraram uma pro-
dução de inquestionável importância para a interlocução entre as nações 
do norte e do sul da América.

Foram realizadas e organizadas ao todo dez grandes Conferências Pan-
americanas, entre 1889 e 1954, tendo-se desdobrado em inúmeros congressos 
internacionais, reuniões de consulta e preparatórias para os grandes fóruns 
de discussão e debate que uniram ou divergiram os seus participantes ame-
ricanos. Eram associadas à União Pan-americana as 21 nações do continente 
americano – com exceção do Canadá, que se �liou apenas em 1971. Nesses 
encontros internacionais, realizados com intervalos que variavam entre um, 
cinco e até mais de dez anos, houve a motivação da presença de inúmeras 
delegações dos países do sul e do norte que participaram com signi�cati-
vo número de representantes nos seguintes grandes fóruns: a I Conferência 
Internacional Americana realizada em Washington (1889-1890); a II Confe-
rência realizada na cidade do México (1901); a III Conferência realizada no 
Rio de Janeiro (1906); a IV Conferência realizada em Buenos Aires (1910); a 
V Conferência em Santiago (1923); a VI Conferência em Havana (1928); a VII 
Conferência em Montevidéu (1933); a VIII Conferência em Lima (1938); a IX 
Conferência Interamericana em Bogotá (1948) e a X Conferência Interame-
ricana em Caracas (1954).

Durante a Conferência de Bogotá, em 1948, decidiu-se por uma mudan-
ça de rumos, quando foi assinado o Tratado Americano de Soluções Pací�cas 
(Pacto de Bogotá), instrumento que estabeleceu as “bases permanentes de co-

6 SALVATORE, Ricardo D. The Enterprise of Knowledge Representational Machines 
of Informal Empire. In: Close Encounters of Empire: writing the cultural history of U. S. 
Latin American Relations. U.S.: Duke University Press, 2002, p. 92.
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O Palácio Monroe foi reinaugurado em 1906 
para sediar a III Conferência Internacional 
Americana, também denominada Pan-ame-
ricana, realizada no Rio de Janeiro. Em 1972, 
o prédio teve seu pedido de tombamento 
encaminhado junto com outros da Avenida 
Rio Branco com o apoio do IAB e do Clube 
de Engenharia.  Em relação ao Monroe, o pe-
dido foi indeferido pelo IPHAN por ter sido 
considerada a edificação muito “descarac-
terizada”. Sua demolição foi autorizada pelo 
Presidente Geisel em meio à controvérsia 
pública a favor e contra a demolição do edi-
fício. (Arquivo Central do IPHAN - Seção Rio 
de Janeiro)

Foto de Marc Ferrez de 1906 – Escadaria 
central do Palácio Monroe com a assinatura 
dos delegados dos vários países do conti-
nente americano.

operação econômica, �nanceira e social”.7 Além desse acordo de caráter diplo-
mático, os países-membros assinaram 42 outras resoluções.8 Essas mudanças 
implicaram a modi�cação da União Pan-americana, que �cou substituída pelo 
que eles chamaram de Sistema Interamericano.9 As Conferências Internacio-
nais Americanas passaram, então, a denominar-se Conferências Interameri-
canas, órgão máximo da Organização dos Estados Americanos (OEA), criado 
nessa Conferência. A OEA herdou as funções das Conferências Internacionais 

7 CANYES, Manuel. A Organização dos Estados Americanos e as Nações Unidas. Wa-
shington: União Pan-americana, 1949. p. 3.

8 Idem, p. 4.

9 Ibidem, p. 5.
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Americanas com as modi�cações elaboradas pelos tratados e resoluções discu-
tidas pela organização durante a Conferência de Bogotá.

O recorte temporal deste texto abrange as Conferências de 1923, 1928 e 1933, 
por serem as mais relevantes para contextualizar o livro de Rodrigo Melo Franco 
de Andrade, publicado pelo Instituto Pan-americano de Geogra�a e História. 
Consideramos que a questão cultural e especi�camente a área da preservação 
tiveram nessas três Conferências as resoluções que mais in�uenciaram a insti-
tucionalização da questão da preservação no Brasil e nos países participantes. A 
partir da experiência da Primeira Guerra Mundial, passa a haver uma preocu-
pação maior com o entendimento das diferenças e do inter-relacionamento das 
nações do continente, o que gerou um aumento signi�cativo dos temas culturais 
para as pautas elaboradas para as Conferências de 1923, 1928 e 1933. Nessa dire-
ção, com o objetivo de somar e desenvolver o conhecimento entre os países ame-
ricanos, a VI Conferência, realizada em 1928, estabeleceu a criação do Instituto 
Pan-americano de Geogra�a e História (IPGH), com sede no México.  Com essa 
decisão, a maioria dos tópicos discutidos na área da cultura, no âmbito das Con-
ferências, ganha então no IPGH um aprofundamento por meio do incentivo, da 
elaboração e da divulgação de suas publicações culturais. E entre esses tópicos 
estavam os relacionados à preservação, que teve sua inserção mais efetiva du-
rante a Conferência no Chile, em 1923. Coube ao IPGH, como parte integrante 
da União Pan-americana, coordenar, distribuir e divulgar trabalhos na área de 
história e geogra�a entre os 21 países do continente americano.

É importante assinalar a signi�cativa participação brasileira, desde o iní-
cio, no Instituto Pan-americano de Geogra�a e História, criado em 1928, no 
qual era comum uma rotatividade em seu quadro de coordenação e direção. 
Esse tipo de administração fazia parte das decisões tomadas durante a própria 
VI Conferência de 1928, para que houvesse uma participação efetiva de seus 
integrantes no quadro do Instituto. Membros de vários países do continente 
americano participaram em cargos de presidência, direção ou coordenação. O 
Brasil esteve representado na vice-presidência e presidência do Instituto Pan-
americano, com certa constância, por: Conde de A�onso Celso10 (vice-presi-

10 Afonso Celso de Assis Figueiredo – Advogado, jornalista, político e professor. Exer-
ceu, entre outros, os seguintes cargos: presidente perpétuo do IHGB (1912-1938), pre-
sidente da ABL (1925-1935), vice-presidente do IPGH (1932-1938). In: GUIMARÃES, 
Argel. (Ed.). Dicionário Biobibliográfico Brasileiro de Diplomacia, Política Externa e 
Direito Internacional. Rio de Janeiro, 1938.
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dente) de 1932-1938, Oswaldo Aranha11 (vice-presidente) de 1938-1946 e José 
Carlos de Macedo Soares12 (presidente) de 1946-1950. Na organização admi-
nistrativa do Instituto, três comissões coordenavam suas principais atividades, 
sendo responsáveis pelas publicações: História, Geogra�a e Cartogra�a.13

As publicações do IPGH em seus primeiros anos abrangiam, segundo 
estatuto elaborado logo após a sua criação, os seguintes tópicos: topo-
grafia, cartografia, geologia, geomorfologia, pré-história, história pré-
colombiana, arqueologia, historia colonial, história da época da inde-
pendência, além de temas relacionados à biblioteconomia e arquivo. No 
início da década de 40 há uma reformulação do IPGH, sendo mantidas as 
mesmas temáticas na área de história e geografia, mas subdivididas em 
outros subtítulos, que passaram a priorizar as publicações em séries, em 
vez de publicações avulsas.

O trabalho do Instituto será mais efetivo se este é organizado de 
maneira que cubra algumas das questões fundamentais relacio-
nadas com os países americanos, as que requerem uma investi-
gação intensa e a cooperação de investigadores e instituições de 
vários países. Tal método contribuiria ao progresso da ciência e o 
bom entendimento, bem melhor que um número considerável de 
estudos isolados.14

11 Oswaldo Aranha – Advogado, diplomata e político. Exerceu, entre outros, os seguintes 
cargos: ministro da Justiça e Fazenda (1931-1933), embaixador em Washington (1934-1937), 
ministro das Relações Exteriores (1938-1944), ministro da Fazenda (1953-1954), chefe da dele-
gação brasileira na Assembleia Nacional dos Estados Americanos.  In: ABREU, Alzira Alves et 
al. Dicionário Histórico Biográ�co Pós 1930. Rio de Janeiro, FGV, 2001. Disponível em: <http://
www.cpdoc.fgv/produção>. Acesso em: 21 fev. 2011.

12 José Carlos de Macedo Soares – Advogado, diplomata e político. Exerceu, entre outros, os 
seguintes cargos: chefe da Delegação Brasileira de Desarmamento (1932), ministro das Rela-
ções Exteriores (1934-1937) e (1955-1958), ministro da Justiça (1945-1946), presidente do IBGE 
(1942-1944). In: ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS. Disponível em: <http://www.acade-
mia.org.br>. Acesso em: 11 fev. 2011.

13 O Brasil, hoje, está representado na Comissão de História pela Dra. Maria Cristina Mineiro 
Scatamacchia, arqueóloga e professora do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade 
de São Paulo.

14 Discurso do presidente do Comitê Executivo Dr. John C. Mirriam na Assembleia de 1941 do 
Instituto Pan-americano de Geogra�a e História. In: ZAVALA, Silvio. El Instituto Panamerica-
no de Geografía e Historia. México: IPGH, 1952. p. 14. (Tradução livre da autora).



20

Livros da série Monumentos Históricos e Arqueológicos da América, publicados pelo Instituto 
Pan-americano de Geografia e História.

Na IV assembleia do Instituto Pan-americano realizada em Caracas, em 
1946, foi criada uma Comissão de História que teve, entre outras, as funções 
de fomentar e divulgar trabalhos referentes à preservação, além de promover 
a aproximação de academias e instituições da área de História. A Comissão 
de História, na época sob a direção do Dr. Silvio Zavala15 e do Dr. Daniel F. 
Rubin de La Borbolla,16 organizou as seguintes coleções: Série Administrativa 
(resoluções relacionadas à história e ciências a�ns adotadas pelas diversas as-
sembleias do IPGH), tendo início em 1947; Série de Instrumentos e Manuais 
“guias de organização na área de arquivologia e biblioteconomia, manuais de 
conservação e guias bibliográ�cos para historiadores”, em 1948; Série Ensi-
no da História, em 1948; Série de Vários Estudos de História da América, 
em 1948; Série Historiadores da América, em 1949; Série Missões America-
nas em Arquivos Europeus, em 1949; Série de Publicações do Movimento 

15 Silvio Zavala – Historiador mexicano, tendo publicado mais de 100 livros na área. Ocu-
pou, entre outros, os seguintes cargos: vice-diretor e diretor do IPGH, delegado do México 
na Unesco (1956-1975), embaixador do México na França (1966-1975). In: UNIVERSIDADE 
AUTÔNOMA DE MÉXICO. Disponível em <http://www.unam.mx>. Acesso em: 12 dez. 2010.

16 Daniel Fernando Rubin de la Borbolla Cedillo – Antropólogo mexicano com formação 
multidisciplinar nas áreas de arqueologia, etnogra�a, museologia e história, tendo colabora-
do com a fundação de várias instituições culturais no México. Exerceu, entre outros cargos, 
os seguintes: diretor da Escola Nacional de Antropologia do México (1942-1947), diretor do 
Centro Interamericano de Artesanato e Artes Populares (1975-1979), entre muitos outros. In: 
Centro Daniel Rubin de la Borbolla. Disponível em <http://centrodanielrubindelaborbolla.
org/home_quienera.html>. Acesso em: 21 fev. 2011.
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Emancipador, em 1949; Série de Publicações do Comitê de Arquivos, Série 
Monumentos Históricos e Arqueológicos da América, em 1950.17

A série denominada Monumentos Históricos e Arqueológicos da América, 
da qual faz parte o Brasil, contemplou os seguintes títulos, publicados em sua 
maioria na década de 50 e que seguem em ordem cronológica: 

Panamá: Monumentos Históricos e Arqueológicos por Angel 
Rubio, México, Instituto Panamericano, 1950.
Estados Unidos: Monumentos Históricos e Arqueológicos por 
Ronald F. Lee, Instituto Panamericano, 1951.
Brasil: Monumentos Históricos e Arqueológicos por Rodrigo 
Melo Franco de Andrade, México, Instituto Panamericano, 1952.
Chile: Monumentos Históricos e Arqueológicos por Roberto 
Montandón, México, Instituto Panamericano, 1952.
Haiti: Monumentos Históricos e Arqueológicos por Catts Pres-
soir, Instituto Panamericano, 1952.
Ecuador: Monumentos Históricos e Arqueológicos por Fr. Jose 
Maria Vargas, Instituto Panamericano, 1953, 144 pp.
Guatemala: Monumentos Históricos e Arqueológicos por Da-
niel F. Rubin de La Borbolla e Hugo Cerezo, Instituto Panameri-
cano, 1953.
Honduras: Monumentos Históricos e Arqueológicos por Pedro 
Rivas, México, Instituto Panamericano, 1953
México: Monumentos Históricos e Arqueológicos por Daniel F. 
Rubin de La Borbolla, México, Instituto Panamericano, 1953. 2vol.
Argentina: Monumentos Históricos e Arqueológicos por Mário 
José Buschiazzo, México, Editora Fournier, 1959.
Costa Rica: Monumentos Históricos e Arqueológicos por Jorge 
A. Lines y Maria Molina de Lines, México, Instituto Panameri-
cano, 1974.
Peru: Monumentos Históricos e Arqueológicos por Emilio Har-
th-Terre, México, Instituto Panamericano, 1974.
Uruguai: Monumentos Históricos e Arqueológicos por Alfredo 
Castellanos, México, Instituto Panamericano,1974.

17 ZAVALA, Silvio. El Instituto Panamericano de Geografía e Historia. México: IPGH, 1952. p. 16.
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Vários desses livros com o título em comum Monumentos Históricos e Ar-
queológicos, ainda que publicados nas décadas seguintes, formam o resultado 
das preocupações colocadas nas V, VI e VII Conferências Pan-americanas, 
também denominadas Conferências Internacionais Americanas, que reco-
mendavam o estudo de problemas históricos e geográ�cos para tentar suprir as 
lacunas de conhecimento, entre várias outras áreas, do campo do patrimônio 
histórico e arqueológico dos países aliados. 

A V Conferência Internacional Americana 
de 1923 – Santiago, Chile

Na leitura que �zemos sobre o tema, e principalmente na documentação encontra-
da na Biblioteca Nacional, Arquivo Histórico do Itamaraty (RJ), Instituto Históri-
co e Geográ�co (RJ) e na Biblioteca Noronha Santos (RJ), podemos a�rmar que os 
debates e recomendações realizados durante as Conferências dos Estados Ameri-
canos estabeleceram marcos importantes para o conhecimento e a divulgação dos 
mais variados temas. O enfoque deste estudo está no papel que as Conferências 
de 1923, 1928 e 1933 tiveram na preservação do patrimônio cultural na América. 

A questão cultural passa a ter importância nas Conferências Internacionais 
Americanas a partir da V Conferência realizada no Chile em 1923. A docu-
mentação mais consultada para este estudo foram os relatórios das delegações 
enviados ao Itamaraty, pesquisados no próprio Arquivo Histórico do Itama-

Livros da série Monumentos Históricos e Arqueológicos da América, publicados pelo Instituto 
Pan-americano de Geografia e História.
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Foto do Índice do Relatório da V Con-
ferência Pan-americana de 1923, onde 
podemos visualizar a quantidade de as-
suntos tratados nas grandes assembleias. 
(Arquivo Histórico do Itamaraty-RJ)

raty (RJ). No relatório da delegação brasileira daquele ano encontramos a lis-
tagem que traz as resoluções dos itens que foram acordados e debatidos pelos 
países-membros.18 Representados por suas delegações, diversos tópicos direta-
mente relacionados à cultura foram debatidos, votados e deliberados, por meio 
de recomendações ou tratados, pelos 18 países que participaram desse fórum: 
Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Equador, 
Estados Unidos, Guatemala, Haiti, Honduras, Nicarágua, Panamá, Paraguai, 
República Dominicana, Uruguai e Venezuela. Participaram da delegação bra-
sileira de 1923 ao Chile os seguintes membros: Afrânio de Mello Franco19 

18 RIO DE JANEIRO. Relatório da V Conferência Americana de 1923. Arquivo Histórico do Ita-
maraty. Apenas 18 países participaram desse fórum, uma vez que a Bolívia, o Peru e o México não 
compareceram com seus delegados.

19 Afrânio de Mello Franco – Advogado, diplomata e político, tendo dedicado toda a sua carreira 
pública à diplomacia. Exerceu, entre outros, os seguintes cargos: chefe da Delegação Brasileira nas 
Conferências Pan-americanas de 1923 e 1933, Embaixador brasileiro na Liga das Nações (1924-
1926), ministro das Relações Exteriores (1930-1933) In: Relatórios das Conferências Pan-america-
nas de 1933 e GUIMARÃES, Argeu, op. cit, p. 287.
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(presidente), Sylvino Gurgel Amaral20 (vice-presidente), James Darcy,21 José 
de Paula Rodrigues Alves,22 Helio Lobo,23 general Augusto Tasso Fragoso24 
(chefe militar da Delegação) e o contra-almirante Augusto Carlos de Souza e 
Silva25 (chefe naval).

As questões que foram mais debatidas nessa Conferência estavam relacionadas à 
paz, reforçadas pela iminência de con�itos internacionais, principalmente por ter sido 
realizada entre as duas grandes guerras mundiais. O tema da paz é lembrado constan-
temente pelo receio de novos con�itos, inclusive entre os países vizinhos. Nessa Confe-
rência realizada no Chile, a discussão da limitação dos armamentos para os países do 
continente americano foi o ponto mais difícil, do qual o Brasil discordava, opondo-se 
a outros países. À frente da missão brasileira, Afrânio de Mello Franco sofreu pressões 
para a assinatura de acordos com o objetivo de limitar a tonelagem e o número de na-
vios de guerra, que, segundo ele, não levavam em conta o tamanho da costa brasileira, 
a qual necessitava de mais embarcações para a efetiva defesa de suas fronteiras.26 

Essa V Conferência, de 1923, havia sido antecipada por reuniões extraordi-
nárias para a tomada de resoluções comuns frente aos grandes con�itos arma-
dos, o que fomentou ações e posicionamentos coletivos na Conferência, com 
um número recorde de tópicos políticos para serem debatidos e votados pelas 

20 Sylvino Gurgel Amaral – Diplomata. Embaixador em várias capitais do mundo: Santiago (1922), 
Washington (1924), Tóquio (1931). Membro da delegação brasileira à V Conferência de Santiago 
(1923), delegado à conferência de Conciliação e Arbitragem de Washington (1928) In: GUIMA-
RÃES, Argeu, op. cit, p. 29.

21 James Darcy – Advogado e político. Delegado na Conferência de 1923, atuou também em outras 
missões internacionais. In: GUIMARÃES, Argeu, op. cit, p. 156.

22 José de Paula Rodrigues Alves – Diplomata. Filho do conselheiro Rodrigues Alves, ingressou na 
carreira em 1906. Embaixador que presidiu em 1935 e 1936 a Conferência de Paz no Chaco, con�ito 
entre a Bolívia e o Paraguai. In: GUIMARÃES, Argeu, op. cit, p. 27.

23 Hélio Lobo – Diplomata e historiador. Iniciou sua carreira diplomática como auxiliar à IV Con-
ferência Internacional de Buenos Aires, delegado à V Conferência de 1923, cônsul-geral do Brasil 
em Londres e Nova York (1926). In: GUIMARÃES, Argeu, op. cit, p. 268.

24 Augusto Tasso Fragoso – General dedicado ao estudo da História Militar Brasileira.  In: GUI-
MARÃES, Argeu, op. cit, p. 182.

25 Augusto Carlos de Souza e Silva – Contra-almirante, chefe da Missão Naval da V Conferência 
Pan-americana, chefe do gabinete do Comando da Marinha. In: MARINHA DO BRASIL. Dispo-
nível em: <http://www.mar.mil.br/menu_v/gabinete_do_cm/galeria.htm>. Acesso em: 21 fev. 2011.

26 RIO DE JANEIRO. Relatório da V Conferência Americana do Chile. Rio de Janeiro: Arquivo 
Histórico do Itamaraty, 1923.
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assembleias. E dentro desse arcabouço de interlocução dos estados-membros, 
entendia-se que a compreensão da realidade e da trajetória histórica de cada 
um dos associados poderia colaborar para um melhor relacionamento e acei-
tação das diferenças, contribuindo para evitar possíveis con�itos que levassem 
novamente à guerra. Igualmente, tentava-se estabelecer foros de discussão de 
assuntos comuns aos países americanos, buscando a integração e a solução de 
possíveis controvérsias. Cada país contribuía com um voto, cujo resultado era 
proferido durante a realização das Conferências, onde era possível deliberar 
sobre qualquer assunto de interesse para a assembleia. A possibilidade de re-
formulação de qualquer decisão após o resultado das Conferências dependeria 
da execução de um protocolo burocrático, além da convocação de novas reu-
niões extraordinárias.

A área cultural, assunto sobre o qual o Brasil melhor se entendeu com as 
vizinhas repúblicas, teve tranquilidade no seu andamento e conclusão. À gui-
sa de exemplo, podemos observar o telegrama enviado por Afrânio de Mello 
Franco, dois dias depois do �nal dos debates da V Conferência de 1923, reali-
zada no Chile, datado de cinco de maio de 1923, em que ele ressaltava o avan-
ço das discussões, tendo em foco a cooperação intelectual entre as nações e a 
participação da delegação brasileira nas questões relacionadas à preservação:

A Conferência votou varias proposições que signi�caram um 
grande adiantamento no sentido da mais estreita vinculação in-
telectual cientí�ca e literária entre os diversos povos da América. 
A Comissão aceitou igualmente o projeto apresentado pelo dou-
tor Pontes de Miranda27 determinando regras de procedimento 
para o cuidado da preservação e restauração dos monumentos e 
documentos e tudo quanto possa servir de base para o estudo da 
história americana.28

27 Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda – Advogado, jurista, professor e diplomata. Escreveu 
29 livros em sua maioria na área de estudos jurídicos. In: INSTITUTO PONTES DE MIRANDA. 
Disponível em: <www.ipm.al.org.br/historico.htm>. Acesso em: 25 fev. 2011.

28 Não pudemos localizar o projeto elaborado pelo jurista Pontes de Miranda, que acom-
panhava a delegação brasileira como consultor jurídico por indicação de Arthur Bernardes. 
Esta citação é parte de um telegrama detalhado, enviado por Afrânio de Mello Franco do 
Chile para o Brasil durante a V Conferência, e endereçado ao Ministério das Relações Exte-
riores, em 5 de maio de 1923.
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Outros temas da área cultural também geraram a atenção e a assinatura 
de resoluções em comum: proteção dos documentos arqueológicos, proteção 
da propriedade literária e artística, bibliotecas americanas, conferências ame-
ricanas, educação prática para as artes, monumentos a �guras ilustres, União 
Pan-americana e feiras periódicas interamericanas de amostras cientí�cas.29

Na documentação consultada dentro do Itamaraty, encontramos também o 
resumo do programa debatido para o tópico Proteção dos Documentos Arque-
ológicos, assinado por todos os membros das Conferências Pan-americanas: 

O estudo de um plano por meio do qual e com aprovação dos 
eruditos e investigadores dos diversos países que se possa chegar a 
estabelecer por parte dos governos da Américas um sistema mais 
uniforme para a proteção de documentos arqueológicos e outros 
necessários para a formação de uma boa história americana.30

E mais adiante, transcrevemos a resolução desse debate sobre proteção, to-
mada em 13 de abril de 1923, na quinta sessão realizada:

Propõe a fundação de dois institutos arqueológicos nos centros con-
siderados de mais alta cultura pré-colombiana, um na região do Mé-
xico e da América Central e outro na região do Equador e do Peru. 
Recomenda-se a formação de um mapa antropogeográ�co de cada 
país. Aconselha aos governos a designarem peritos que examinem o 
valor e a procedência dos documentos arqueológicos, zelando pela 
conservação dos ditos documentos e de interesse histórico.31

A preocupação com o intercâmbio de conhecimento também pode ser conferida na 
resolução �nal de 26 de abril de 1923,32 aprovada na oitava sessão da citada Conferência:

29 RIO DE JANEIRO. Resoluções das Conferências citadas no Relatório da V Conferência Interna-
cional Americana do Chile., Rio de Janeiro: Arquivo Histórico do Itamaraty, 1923.

30 RIO DE JANEIRO. Relatório da V Conferência Internacional Americana do Chile. Rio de 
Janeiro: Arquivo Histórico do Itamaraty, 1923. Trecho do documento que demonstra a preo-
cupação com a formulação de um sistema “mais uniforme” de patrimônio para os países do 
continente americano durante as discussões das assembleias gerais.

31 Idem, ibidem.

32 Reunida em Santiago do Chile, a Conferência foi de 25 de março a 3 de maio de 1923.
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Resolve recomendar ao Conselho Diretor da União Pan-americana 
que inclua no Programa das futuras Conferências, o estudo relativo 
à criação de bibliotecas pan-americanas, ou ao menos seções desti-
nadas a tal objeto nas atuais bibliotecas, submetendo à apreciação 
dos governos as propostas dos delegados da Nicarágua e Guatema-
la. Recomendo a troca de publicações produzidas em seu território 
ou fora dele, pelos seus respectivos nacionais e, outrossim, o inter-
câmbio de cartas geográ�cas gerais ou particulares, planos topo-
grá�cos, etc. Recomendo, �nalmente, a formação de um departa-
mento nas bibliotecas para [fomentar] a produção do continente. 33

Podemos dizer que a V Conferência representou para a área da preservação 
um avanço decisivo pela “formulação de um plano mediante o qual os governos 
pudessem tomar medidas apropriadas para a proteção dos documentos que fos-
sem julgados necessários para a formulação de uma história americana adequa-
da”.34 E como desdobramentos desse plano foram aprovadas as seguintes reso-
luções, que signi�caram um incentivo para a formulação de legislações na área: 

Recomendar aos governos da América a consignação nos orça-
mentos anuais (...) para a desapropriação dos que seja necessário 
desapropriar, como também dos documentos históricos que con-
venha adquirir, e para o fomento dos museus e bibliotecas, que se 
tenha de conservar, para serem utilizados.
(...)
Igualmente recomendar que sejam expedidas leis, facultando aos 
governos desapropriar, por utilidade pública, os restos arqueoló-
gicos, os documentos, as construções e objetos móveis de interes-
se histórico, cuja destruição e exportação, em qualquer hipótese, 
devem ser proibidas.

33 RIO DE JANEIRO. Relatório da V Conferência Internacional Americana. Rio de Janeiro: 
Arquivo Histórico do Itamaraty, 1923.

34 Parte integrante do histórico realizado pelo México no relatório do Programa Conserva-
ção e Preservação das Regiões Naturais e dos Lugares Históricos apresentado pelo México 
na VIII Conferência, seguindo a sugestão da delegação chilena, de que cada país se respon-
sabilizasse pela apresentação de um tópico, com o objetivo de agilizar os andamentos das 
atividades da Conferência (Arquivo Histórico do Itamaraty/RJ, tradução livre da autora).
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Recomendar aos aludidos governos a designação de peritos que 
decidam quando deve ter lugar a desapropriação e disponham so-
bre a preservação de tais restos, documentos, construções e obje-
tos móveis de interesse histórico. Além disso, os governos devem 
reconhecer as características dos prédios e conservá-los.35

A maioria dessas recomendações foi adotada pelos países-membros. O Chi-
le e a Colômbia citam em suas legislações a importância dessas resoluções para 
os seus países.36 No caso do México, observamos sua participação decisiva 
para a formulação das recomendações relacionadas à preservação nas Confe-
rências de 1923 até 1938, tendo como base a sua própria experiência legislativa 
na área. Dessa forma, nós observamos um papel de liderança do México para 
a condução das discussões implementadas dentro das Conferências. Esses tra-
balhos se desdobraram não só na criação das instituições de preservação nos 
países do continente, como contribuíram para que outros países assim o �zes-
sem. Os livros da série Monumentos Históricos e Arqueológicos da América for-
mam importante desdobramento dessas primeiras recomendações, que incen-
tivavam as publicações na área de arqueologia, geogra�a e da história. Eram 
distribuídas resenhas da área de preservação entre os países-membros desde a 
resolução de 1923, visando ao intercâmbio e ao desenvolvimento das “condi-
ções históricas e arqueológicas, a �m de estabelecer uma estreita cooperação 
entre os organismos e associações similares dos países pertencentes à União”.37 
Com base nesse conjunto de informações podemos a�rmar que as discussões 
sobre a proposta de um sistema do patrimônio (ver nota 30) nos países latino-

35 O tema da “propriedade privada” era uma das questões presentes como pode ser obser-
vado na transcrição anterior de parte do relatório do Programa Conservação e Preservação 
das Regiões Naturais e dos Lugares Históricos apresentado pelo México na VIII Conferência, 
seguindo a sugestão da delegação chilena de que cada país se responsabilizasse pela apresen-
tação de um tópico, com o objetivo de agilizar os andamentos das atividades da Conferência 
(Arquivo Histórico do Itamaraty/RJ, tradução livre da autora).

36 Decreto do Chile nº 264, de fevereiro de 1963, “pelo qual se regulamenta a lei sobre a de-
fesa e conservação do patrimônio histórico, artístico e monumentos públicos da nação”. Dis-
ponível em: <www.notinet.com.co/server�les/servicios/archivos/na4/d264-63.doc>. Acesso 
em: 26 nov. 2010. Decreto da Colômbia no 164, de 1963, “pelo qual se regulamenta a lei sobre 
a defesa e conservação do patrimônio histórico, artístico e monumentos públicos da nação”. 
Disponível em: < http://www.icanh.gov.co/?idcategoria=2097>. Acesso em: 26 nov. 2010.

37 RIO DE JANEIRO. Relatório da V Conferência Internacional Americana. Rio de Janeiro: 
Arquivo Histórico do Itamaraty, 1923.
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americanos buscaram não só a implementação da prática da preservação em 
suas regiões, como a preocupação em formular uma identidade comum entre 
os países do continente ao tecer critérios para o que preservar nas delimitações 
temporais indicadas nas atas das assembleias gerais de 1923 até 1933.

A VI Conferência Internacional Americana 
de 1928 – Havana, Cuba

A próxima Conferência Internacional Americana, também denominada VI Con-
ferência Pan-americana, foi realizada em Havana, em 1928. A delegação brasileira 
contava com a presença de Raul Fernandes38 (presidente da delegação brasileira), 
Lindolfo Collor,39 Placido da Silveira Sampaio,40 José de Mattoso de Sampaio Cor-
rea41 e Eduardo Spinola.42 Nesse encontro houve a participação do conjunto de 
seus membros, os 21 países signatários: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, 
Costa Rica, Cuba, El Salvador, Equador, Estados Unidos da América, Guatemala, 
Haiti, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Domini-
cana, Uruguai e Venezuela. Havia um clima de tensão pelos Estados Unidos terem 
invadido a Nicarágua, um país que era membro efetivo da União Pan-americana. 
O tom de inquietação dos países participantes foi descrito por Raphael Nunes Ni-
noletti Sebran, em seu artigo Pan-americanismo e Imperialismo: a VI Conferência 
Pan-americana e o debate sobre a intervenção norte-americana na Nicarágua:

38 Raul Fernandes – Político, jurisconsulto e diplomata. Delegado brasileiro na Conferência 
de Paz de Versalhes (1919), embaixador em Bruxelas (1926-1927), chefe da delegação brasi-
leira em Havana (1928). In: GUIMARÃES, Argeu, op. cit, p. 174.

39 Lindolfo Collor – Político e jornalista. Representou o Brasil na VII Conferência Pan-ame-
ricana e exerceu o cargo de ministro do Trabalho (1930-1932). In: ABREU, Alzira Alves et 
al.. Dicionário Histórico Biográ�co Brasileiro Pós 1930. Rio de Janeiro: FGV, 2001. Disponível 
em: <www.cpdoc.fgv.br.>. Acesso em: 21 fev. 2011.

40 Plácido da Silveira Sampaio – Representante brasileiro na Conferência de 1928. In: AR-
QUIVO HISTÓRICO DO ITAMARATY. Relatório da VI Conferência Internacional Ame-
ricana, 1928.

41 José Mattoso de Sampaio Correa – Engenheiro, deputado federal (1918-1920 e 1933-1937), 
senador (1921-1923). In: SENADO FEDERAL. Disponível em: <www.senado.gov.br>. Acesso 
em: 22 fev. 2011.

42 Eduardo Spinola – Advogado, professor de Direito, representante brasileiro na Confe-
rência de 1928. In: ARQUIVO HISTÓRICO DO ITAMRATY. Relatório da VI Conferência 
Internacional Americana de Havana, 1928.
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Ainda que tenha havido momentos de estrema instabilidade na reu-
nião de Havana, demonstrando que os Estados Unidos não sairiam 
incólumes da assembléia, no término da Conferência permanecia 
nos defensores da soberania das nações uma espécie de sentimento 
de frustração, pois nenhuma medida efetiva pode ser tomada contra 
os Estados Unidos, em prol da desocupação da Nicarágua.43

A contradição entre os discursos de união e paz em prol do pan-americanismo 
e a defesa da prática de intervenção nas repúblicas independentes por parte dos 
norte-americanos teve nessa Conferência seu ponto alto de tensão.44 Somente na 
Conferência seguinte é que se chegaria a um princípio consensual de não interven-
ção entre as nações do continente.

Foto do Relatório da VI Conferência Pan-
americana de 1928, contendo  a relação 
dos países participantes, a delegação bra-
sileira e o programa da assembleia. (Ar-
quivo Histórico do Itamaraty-RJ)

43 SEBRIAN, Raphael Nunes Nindetti. Pan-americanismo e imperialismo: a VI Conferência Pan-
americana e o debate sobre a interferência norte-americana na Nicarágua. In: ENCONTRO IN-
TERNACIONAL DA ANPHLAC, 7.,  2006, Campinas. Anais. Campinas, 2006. p. 8. Disponível em: 
<http://www.anphlac.org/periodicos/anais/encontro6/raphael_sebrian.pdf>. Acesso em: 4 mar. 2011.

44 Idem, ibidem.
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Na última sessão pública, depois de haver o Secretário de Estado 
Charles Hugues45 reivindicado o direito para os Estados Unidos de 
proteger por todos os meios apropriados a vida e os bens de seus na-
cionais, onde quer que eles se achem, foi adiada a decisão �nal do 
problema, a �m de ser submetido ao exame da próxima Conferência. 
Assim foi com a recordação dos apaixonados debates da Conferên-
cia anterior, em que a quase unanimidade da América condenou o 
intervencionismo – que fora uma prática tradicional da política dos 
Estados Unidos da América até a presidência Wilson46 – que o as-
sunto voltava à discussão, para ser resolvido na VII Conferência.47

Mesmo com esse clima tenso, segundo o Relatório dos Trabalhos da Delega-
ção do Brasil à VI Conferência, os trabalhos foram repartidos por oito comis-
sões, as quais se distribuíram pelos seguintes assuntos:

União Pan-americana; Direito Internacional Público e Política 
de Fronteiras; Direito Internacional Privado e Uniformização 
Legislativa; Problemas de Comunicação, Cooperação Intelectual; 
Problemas Econômicos; Problemas Sociais e Informação sobre 
tratados, convenções e resoluções.48

Debateram-se, mais uma vez, temas diretamente relacionados à cultura e 
à preservação, tendo como foco a cooperação intelectual, decidindo-se pela 
criação de dois institutos, em 1928: o Instituto Pan-americano de Geogra�a 

45 Charles Hugues – Advogado republicano, secretário de Estado dos Estados Unidos (1921-
1923), chefe da Suprema Corte Americana (1930-1941) In: SENADO FEDERAL. Disponível 
em: <www.senado.org>. Acesso em: 22 fev. 2011.

46 Woodrow Wilson – Advogado, presidente da Universidade de Princeton (1902-1910), go-
vernador de Nova Jersey (1911-1913), presidente dos Estados Unidos da América (1913-1921). 
In: WHITE HOUSE. Disponível em: < http://www.whitehouse.gov/about/presidents/woo-
drowwilson>. Acesso em: 22 fev. 2011.

47 FRANCO, Afrânio de Mello. Relatório dos trabalhos da delegação do Brasil à VII Confe-
rência Internacional Americana ao presidente da República Getúlio Vargas. Rio de Janeiro: 
Imprensa Nacional, 1939. p. 6. 

48 RIO DE JANEIRO. Arquivo Histórico do Itamaraty. Relatório da delegação brasileira 
a VI Conferência Internacional Americana, realizada em Havana, de 16 de janeiro a 20 de 
fevereiro de 1928. 
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e História e o Instituto Americano de Cooperação Intelectual. O assunto re-
lacionado à cooperação intelectual, presente direta ou indiretamente desde 
os primeiros anos, necessitava, segundo opinião geral, de um fórum próprio. 
Dessa forma, o Instituto Americano de Cooperação Intelectual, cuja sede seria 
em Cuba, foi pensado com o objetivo de coordenar e sistematizar atividades 
relacionadas ao continente, abrangendo as “ciências, as artes e as letras”.49 Para 
sua programação inicial foram planejadas as seguintes atividades:

1. Ativar e sistematizar o intercâmbio de professores e estudantes, 
tanto universitários, secundários e primários, entre os diversos 
países americanos.
2. Fomentar nas escolas secundárias e superiores de todos os paí-
ses americanos a criação de cadeiras especiais de história, geogra-
�a, literatura, sociologia, higiene e direito principalmente consti-
tucional e comercial, de todos os estados signatários.
3. Prestigiar a criação de cidades Universitárias ou casa de estu-
dantes nos países da America.50

A princípio o Instituto de Cooperação Intelectual teria um conselho em cada 
país, somado às instituições já existentes em cada região que se reportariam ao 
Conselho Geral Interamericano das Conferências Internacionais Americanas. 
Essa ideia da organização continental não foi levada avante, tampouco o Ins-
tituto chegou a ser criado em Cuba. Realizou-se apenas o primeiro Congresso 
Interamericano de Reitores, Decanos e Educadores, em 1930, que seria a primei-
ra grande atividade importante do Instituto em Cuba. As atividades da Divisão 
de Cooperação Intelectual continuaram com sua sede em Washington, junto ao 
escritório central da União Pan-americana. A Divisão, ou Departamento de Co-
operação Intelectual, como também �cou conhecido, concentrou suas atividades 
na sistematização das atividades relacionadas à cooperação intelectual entre as 
nações do continente no que tange “às ciências, às artes e às letras”.51

49 Idem, ibidem.

50 Idem, ibidem.

51 PRADO, Abelardo Bueno do Prado. Meios de fomentar a cooperação intelectual e técnica 
interamericana e o espírito do desarmamento moral. In: CONFERÊNCIA INTERNACIO-
NAL AMERICANA, 8., 1938, Rio de Janeiro. Anais. Rio de Janeiro: 30 set. 1938. p. 13. (Es-
tudos preparatórios).
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Foto do Instituto Pan-ameri-
cano de Geografia e História 
com faixa comemorativa 
dos 80 anos da instituição, 
celebrado em 24 de Junho 
de 2008.

Foto com Afrânio Mello 
Franco ao centro, no Palácio 
do Itamaraty-RJ, acompa-
nhado de congressistas de 
vários países da América do 
Sul e do Norte que vieram ao 
Brasil participar do Primeiro 
Congresso e da Assembleia 
inaugural do Instituto Pan-
americano de Geografia e 
História, órgão das Confe-
rências Pan-americanas, em 
1932. (Arquivo Histórico do 
Itamaraty-RJ)

Quanto ao Instituto Pan-americano de Geografia e História, sua apro-
vação na Conferência Internacional Americana de 1928 foi muito bem 
aceita por todos os membros. O governo do México, que havia feito a pro-
posta, doou na mesma sessão um edifício na capital do México para a sede 
do Instituto. O IPGH, como descrito no início deste texto, foi responsável 
pela coordenação de inúmeros trabalhos referentes às áreas de geografia e 
história, abarcando direta ou indiretamente outras áreas temáticas de es-
tudo, tendo sempre à frente de sua direção o engajamento de vários países 
do continente, inclusive o Brasil. Foram organizados diversos congressos, 
sendo que o primeiro foi realizado no Rio de Janeiro, em 1932. Abrindo a 
sessão do primeiro Congresso, com a presença de delegados brasileiros e 
estrangeiros, o ministro de Relações Exteriores Afrânio Mello Franco de 
Andrade, que havia representado o Brasil em várias ocasiões nas Conferên-
cias Pan-americanas. 
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Esse primeiro Congresso, em 1932, foi importante pelo debate, entre outros 
temas, de questões relacionadas à preservação do patrimônio cultural. Entre 
as resoluções e recomendações aprovadas pelo primeiro Congresso Pan-ame-
ricano de Geogra�a e História, foi decidido na sessão do dia 31 de dezembro:

Que o Instituto Pan-americano de Geogra�a e História promova 
a possibilidade de uniformização das leis de defesa e proteção do 
patrimônio histórico e artístico das nações americanas e o enten-
dimento das dependências administrativas, as que incubam essa 
defesa, especialmente para que se consiga um catálogo de inven-
tário do patrimônio em toda a América.52

Após as sessões de palestras e discussões, os participantes do Congresso 
�zeram uma visita à cidade de Ouro Preto, tendo sido debatida, no percurso 
da viagem, a possibilidade de sua proteção como monumento nacional, o que 
acabou ocorrendo um pouco depois.

A proposta do doutor Gastão Penalva53  foi aprovada por unanimi-
dade. Ficou decidido que se telegrafasse para o chefe do governo pro-
visório para lhe pedir que se decretasse a partir daquela data a cidade 
de Ouro Preto em Monumento Nacional, e também que considera-
ram como sócios honorários do Instituto Histórico de Ouro Preto, a 
todos os representantes das nações americanas ali presentes.54

Recebidos em sua volta da excursão de Ouro Preto por representantes do 
governo do estado de Minas Gerais e pelo representante do ministro da Edu-

52 ACTA DE LA 2ª SESION PLENA. Resoluções e recomendações aprovadas no primei-
ro congresso pan-americano de geogra�a e história. In: REVISTA DO INSTITUTO PAN-
AMERICANO DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA. Informe dos Trabalhos realizados desde sua 
fundação, México, Imprensa da Secretaria de Relações Exteriores, 1933, seção do dia 31, p. 
111. (tradução da autora).

53 Sebastião Fernandes de Sousa (vulgo Gastão de Penalva) – Militar e escritor. Um dos fun-
dadores do Instituto de Geogra�a e História Militar do Brasil e do Instituto de História de 
Ouro Preto. In: ENCICLOPÉDIA DELTA LARROUSE, Rio de Janeiro, 1972.

54 BUSTAMANTE, Octavio. Resoluções y recomendaciones aprobadas em el primer con-
gresso Panamericano de Geogra�a e Historia. In: REVISTA DO INSTITUTO PAN-AMERI-
CANO DE GEOGRAFIA E HISTÓRIA.  Assembleia Inaugural do Instituto Pan-americano 
de Geogra�a e História. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 27 dez. 1932/1º jan. 1933, p. 118. 
(Volume especial, tradução livre da autora).
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Foto da capa da Revista do Instituto Histó-
rico Geográfico Brasileiro, volume especial 
da Assembleia Inaugural do Instituto 
Pan-americano de Geografia e História, 
realizada em 27 de dezembro de 1932-1 
de janeiro de 1933. (Arquivo Histórico do 
Itamaraty-RJ)

cação e Saúde Pública, o senhor Noraldino Lima,55 como foi relatado pelo se-
cretário do Comitê Executivo do Instituto Pan-americano de Geogra�a e His-
tória, Octavio Bustamante,56 em seu relatório de janeiro de 1933.57

A proposição de dar a Ouro Preto o título de Monumento Nacional foi encaminha-
da ao Congresso Nacional e aprovada no mesmo ano, tornando-se um marco decisivo 
para o desenvolvimento das questões relacionadas à proteção e conservação dos bens 
culturais. O ato de transformação em cidade monumento foi ressaltado no livro do 
Rodrigo Melo Franco de Andrade como a primeira lei federal sobre a matéria.58

55 Noraldino Lima – Político e pedagogo. Secretário de Educação em Minas Gerais (1931-1935) e 
interventor federal em Minas Gerais (1946) In: LOPES, Ana A. B. Magalhães. A expansão/conten-
são do Ensino em Minas Gerais (1931-1934): um jogo político. Disponível em: <http://www.sbhe.
org.br/novo/congressos/cbhe1/anais/008_ana_amelia_borges.pdf>. Acesso em: 23 fev. 2011.

56 Octavio Bustamante – Engenheiro. Exerceu os cargos de secretário do Comitê Executivo e de 
diretor do IPGH. In: IPGH. Organic Statutes, Rules of Procedure and Agreements 2009-2013. Dis-
ponível em: <http://www.ipgh.org/Documents/SG-IPGH/PO-0544.pdf>. Acesso em: 23 fev. 2011.

57 INSTITUTO PAN-AMERICANO DE GEOGRAFIA E HISTÓRIA. Informe dos trabalhos 
realizados desde sua fundação, México, Imprensa da Secretaria de Relações Exteriores, 1933, 
p. 118. (Volume especial, tradução livre da autora).

58 Em 1934, o governo federal criou a Inspetoria dos Monumentos Nacionais, e teve sua atuação voltada 
principalmente para a “restauração e preservação de monumentos da cidade de Ouro Preto (...), restauran-
do e preservando igrejas, pontes, chafarizes e um prédio público civil, a Casa dos Contos”. In: MUSEU HIS-
TÓRICO NACIONAL. Salvando o Passado: a Inspetoria de Monumentos do Museu Histórico Nacional. 
Disponível em: <www.museuhistoriconacional.com.br/mh-e-602.htm>. Acesso em: 23 mar. 2011.
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A VII Conferência Internacional Americana 
de 1933 – Montevidéu, Uruguai

A VII Conferência Internacional 
Americana foi realizada em Montevi-
déu, Uruguai, de 3 a 26 de dezembro 
de 1933. Os resultados da Conferên-
cia estão expressos em seis conven-
ções, um protocolo adicional e 95 
resoluções como foi detalhado por 
Afrânio de Mello Franco, ministro 
das Relações Exteriores, em seu rela-

tório enviado ao presidente da República, Getúlio Vargas.59 Os representantes 
brasileiros que acompanharam o presidente da delegação brasileira, Afrânio 
de Mello Franco, foram:

 Lucillo A. de Cunha Bueno,60 Francisco Luis da Silva Campos,61 Gilber-
to Amado,62 Carlos Chagas,63 Samuel Ribeiro;64 Assessores Técnicos: Berta 

Símbolo da União Panamericana

59 Getúlio Vargas – Presidente do Brasil (1930-1945) e (1950-1954). Promulgou a Constituição de 
1934, fechou o Congresso Nacional (1937), criou a Justiça do Trabalho (1939), instituiu o salário 
mínimo (1939) e a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), criou várias instituições governa-
mentais, entre outros atos.

60 Lucillo A. de Cunha Bueno – Diplomata. Embaixador em comissão de Montevidéu (1918), embai-
xador em Montevidéu (1933) e delegado à VII Conferência. In: GUIMARÃES, Argeu, op. cit, p. 87.

61 Francisco Luis da Silva Campos – Advogado, catedrático da Universidade do Brasil/RJ, 
ministro da Educação e Saúde (1931), ministro da Justiça (1937-1942). In: ABREU, Alzira Al-
ves de et al. Dicionário Histórico Biográ�co Brasileiro Pós 1930. Rio de Janeiro: FGV, 2001. 
Disponível em <www.cpdoc.fgv.br. >. Acesso em: 21 fev. 2011.

62 Gilberto Amado – Senador (1915), consultor jurídico do MRE. In: INFOPÉDIA. Porto Edi-
tora, 2003-2010. Disponível em:<www.infopedia.amado>. Acesso em: 16 dez. 2010.

63 Carlos Chagas – Médico sanitarista, cientista e bacteriologista, atuante na saúde pública, 
representou o Brasil em várias reuniões, congressos e na Conferência de 1933. In: FIOCRUZ. 
Biblioteca Virtual. Disponível em: <http://www.bvschagas.coc.�ocruz.br/php/>. Acesso em: 22 
fev. 2011.

64 Samuel Ribeiro – Engenheiro, mecenas, participou da criação da Sociedade Pró-Arte Mo-
derna com Mário de Andrade e outros colaboradores (SPAM), primeiro presidente do Museu 
de Arte de São Paulo. In: AMARAL, Aracy. Tarsila sua obra e seu tempo. São Paulo: Edusp, 
2003. p. 357. MASP. Disponível em:<http://www.masp.art.br/sobreomasp/historico.php>. 
Acesso em: 22 fev. 2011.
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Lutz,65 Arno Konder,66 Aluízio F. Lima Campos,67 João Lourenço68 e Arthur 
Filho;69 assessor naval: capitão de fragata Alfredo Carlos Soares Dutra;70 as-
sessor militar: major Raul Silveira de Mello;71 secretários: Abelardo Bretanha 
Bueno do Prado72 e Afrânio de Mello Franco Filho; adidos: Joaquim de Souza 
Leão Filho,73 Oswaldo Tavares74 e Mario Santos.75

65 Berta Lutz – Formada em Zoologia e Direito, representou o Brasil em vários seminários e 
congressos, destacando-se na Conferência Internacional da Mulher realizada em Berlim e na 
Pan-americana de 1933. In: ABREU, Alzira Alves de et al. Dicionário Histórico Biográ�co Bra-
sileiro Pós 1930. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2001.  Disponível em <www.cpdoc.fgv.br.>. Acesso 
em: 21 fev. 2011.

66 Arno Konder – funcionário do MRE. In: GUIMARÃES, Argeu, op. cit, p. 45.

67 Aluízio F. Lima Campos – Economista, assessor de economia da Embaixada do Brasil 
em Washington. In: CORSI, Francisco Luiz. Primeiro Congresso de Economia Brasileira. 
Disponível em: <http://www.ipgh.org/Documents/SG-IPGH/PO-0544.pdf>. Acesso em: 
23 fev. 2011.

68 João Lourenço – Arquiteto que contribuiu na organização do Primeiro Salão de Arquitetu-
ra Tropical em conjunto com vários outros arquitetos, entre eles: Alcides da Rocha Miranda, 
Warchavchik e Alexandre Altberg. Participou também do 4º Congresso Pan-americano de Ar-
quitetos em 1949. In: ENCICLOPÉDIA ITAÚ CULTURAL DE ARTES VISUAIS. Disponível 
em: <http://www.itaucultural.org.br>. Acesso em: 23 fev. 2011.

69 Arthur Filho – Delegado na VII Conferência Pan-americana, realizada no Uruguai.

70 Alfredo Carlos Soares Dutra – Almirante brasileiro que atuou durante a 1ª e a 2ª Guerra 
Mundial. Disponível em: <http://www.naviosdeguerrabrasileiros.hpg.ig.com.br>. Acesso em: 
24 fev. 2011.

71 Major Raul Silveira de Mello – Participou como assessor militar. FRANCO, Afrânio 
de Mello Franco. Relatório dos Trabalhos da Delegação do Brasil à VII Conferência 
Internacional Americana ao Presidente Getúlio Vargas. Rio de Janeiro: Imprensa Na-
cional, 1933.

72 Abelardo Bretanha Bueno Prado – Diplomata, admitido na carreira em 1921. Foi encarre-
gado de negócios pelo Itamaraty em Caracas (1923-1926) e em Lisboa (1935), chefe do Depar-
tamento Econômico do Ministério das Relações Exteriores. In: BRASIL. Decreto-lei nº 9.202, 
26 de abril de 1946. Disponível em: <www.jusbrasil.com.br>. Acesso em: 24 fev. 2011 e em 
Relatórios das Conferências Pan-americanas.

73 Joaquim de Souza Leão Filho – Diplomata de carreira, doou em 1980 para Fundação Joa-
quim Nabuco documentos referentes à diplomacia e à história da arte. In: FUNDAÇÃO JO-
AQUIM NABUCO. Disponível em: <http://www.fundaj.gov.br/docs/indoc/icono/jsl.html>. 
Acesso em: 24 fev. 2011.

74 Oswaldo Tavares – Diplomata e embaixador. In: DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. Disponível 
em: <www.jurisbrasil.com.br>. Acesso em: 24 fev. 2011.

75 Mário Santos – Participou da delegação brasileira de 1933.
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Foram organizadas as seguintes comissões para o andamento dos tra-
balhos: Comissão de Iniciativas, Organização da Paz, Problemas de Direito 
Internacional, Direitos Políticos e Civis da Mulher, Problemas Econômicos 
e Financeiros, Problemas Sociais, Cooperação Intelectual, Comunicações e 
Conferências Internacionais Americanas, novos assuntos econômicos e coor-
denação e redação.76

Nesta Conferência, a temática cultural adquiriu a maior atenção até então 
atribuída ao assunto pelas Américas em reunião coletiva, sendo reconhecida 
como um dos polos de conexão e de maior in�uência para o conjunto dos 
trabalhos das Conferências Internacionais Americanas. Os temas relaciona-
dos às questões culturais �caram concentrados no tópico denominado “Co-
operação Intelectual”, que exercia um papel de vinculação e entrelaçamento 
com os outros itens debatidos.  No texto do diplomata brasileiro Abelardo 
Bueno do Prado, que antecede a Conferência seguinte de 1938, e que servi-
ria de apoio aos trabalhos preparatórios dos diplomatas, foi enfatizado por 
ele que “à medida que foram sendo criadas nos países americanos, institui-
ções culturais, institutos, academias, sociedades, agremiações, publicações, 
caravanas universitárias”, maior peso a questão cultural foi alcançando nas 
discussões dos países do continente.77

Durante a VII Conferência de Montevidéu de 1933 foram assinadas nu-
merosas resoluções e recomendações sobre o “intercâmbio de obras de arte, 
bibliogra�a americana, civilizações pré-colombianas e a proteção de monu-
mentos”, descritas pelo diplomata Bueno do Prado em seu citado relatório 
analítico-informativo.78 Igualmente, foram deliberados indicativos para que 
fossem criados nos países-membros cursos que fomentassem a “fraternidade 
continental, a proteção dos monumentos arqueológicos, direitos literários e 
artísticos e a criação de bibliotecas pan-americanas”.79 A troca e a distribuição 
de publicações, dando conta das investigações desenvolvidas na área da cul-

76 FRANCO, Afrânio de Mello Franco, op. cit., p. 6.

77 PRADO, Abelardo Bueno do Prado. Meios de fomentar a cooperação intelectual e técnica 
interamericana e o espírito do desarmamento moral. In: CONFERÊNCIA INTERNACIONAL 
AMERICANA, 8., Rio de Janeiro. Anais. Rio de Janeiro, 30 set. 1938. p. 12. Estudos preparató-
rios. (Arquivo Histórico do Itamaraty).

78 Idem, p. 16.

79 LOBO, Helio. O Pan-americanismo e o Brasil. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 
1939. p.118.
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tura e educação entre os países-membros, fez parte da rotina desses últimos 
encontros, principalmente depois da criação do Instituto Pan-americano de 
Geogra�a e História, que passou a coordenar os trabalhos de distribuição e fo-
mento de publicações para os temas mais debatidos nas Conferências, quando 
no âmbito dessas áreas.

O Programa do item Cooperação Intelectual foi citado por Afrânio de 
Mello Franco em seu Relatório ao presidente da República Getúlio Vargas, e 
mais detalhadamente pelo informe da delegação peruana:

Item 22: Bibliogra�a americana;
a) Intercâmbio de informação;
b) Fomento de bibliogra�as nacionais e da bibliogra�a continental;
Item 23: Relatório sobre os resultados do Congresso de Reitores, 
Decanos e Educadores celebrado em Havana, em fevereiro de 1930.
Item 24: Cooperação internacional para tornar efetivo o respeito 
e a conservação da propriedade nacional sobre os monumentos 
históricos e restos arqueológicos.80

Para a discussão do item 24, transcrito no parágrafo anterior, as delegações 
dos diversos países trouxeram documentos com a intenção de contribuir para 
a discussão sobre a proteção e preservação dos bens culturais. Essa documen-
tação apresentada durante as Conferências era rica de experiências travadas 
em outros países e contribuiu para o debate e o desenvolvimento do tema. 
Segundo um dos delegados do Peru, Luis Fernando Cisneiros,81 foram arrola-
dos os seguintes documentos: um folheto da delegação do México narrando a 
experiência mexicana no campo da preservação; um projeto do México, para a 
proteção e conservação dos monumentos pré-coloniais e coloniais dos países-
membros; um projeto de resolução apresentado pela Guatemala no campo da 
arqueologia; um projeto da delegada brasileira Berta Lutz, que apontava a im-

80 RIO DE JANEIRO. Arquivo Histórico do Itamaraty. Informe da delegação peruana sobre 
a VII Conferência Internacional Americana sobre o tema 24 Cooperação Intelectual: Coope-
ración Internacional para hacer práticos el respeto y la conservación de la propriedad nacional 
sobre los monumnetos históricos y las piezas arqueológicas, elaborado  por Luis Fernando 
Cisneiros, p. 4.

81 Luis Fernando Cisneiros – Diplomata, representante do Peru na Conferência de 1933. In: 
ARQUIVO HISTÓRICO DO ITAMARATY.



40

portância de implementar os monumentos e riquezas naturais como objetos 
a serem preservados; uma coleção de documentos informativos da institui-
ção denominada “Museu Roerich”, que expressavam a ideia de se criar uma 
bandeira para proteção dos monumentos de todos os países, entre outros do-
cumentos como telegramas e recomendações apresentados pela delegação do 
Chile;82 diversos documentos sob iniciativa do México com sugestões sobre a 
questão da propriedade dos monumentos imóveis; um projeto da delegação do 
Peru para que fosse ampliado “o conceito de monumento americano, que hoje 
só tem um caráter pré-colombiano e colonial, para que fosse atribuído também 
aos tesouros históricos móveis e imóveis vinculados à guerra da Independên-
cia Americana”, entre outros.83

Transcrevemos a seguir, pelo seu ineditismo, o projeto apresentado por 
Berta Lutz, zoóloga e advogada, primeira mulher a integrar a delegação brasi-
leira, e que colaborou com o seguinte projeto de sua autoria:

Propõe-se:
Incluir os monumentos e riquezas naturais na proteção aos mo-
numentos colombianos e arqueológicos.
Considerando que em alguns países, como no Brasil, há monumen-
tos e riquezas naturais, de grande interesse cientí�co e artístico;
Considerando que sua conservação é necessária para o estudo 
da f lora, fauna e geologia, isto é, da fisiografia e história natu-
ral do país;
Considerando que estas riquezas e monumentos estão continu-
amente ameaçados de destruição, exportação ou exploração co-
mercial;
Considerando que todos os anos se destroem espécimes zoológi-
cos, ameaçando de exterminar algumas espécimes lindas e raras 

82 Pacto de Roerich, ainda em vigor, que foi assinado inicialmente pelos 21 países da União 
Panamericana em 1935, Washington. A íntegra do tratado pode ser encontrada no Portal do 
Instituto Röerich da Paz e Cultura do Brasil . Disponível em: <www.roerich.org.br>. Acesso 
em: 30 mar. 2011.0

83 RIO DE JANEIRO. Arquivo Histórico do Itamaraty. Informe da delegação peruana sobre a 
VII Conferência Internacional Americana sobre o tema 24 Cooperação Intelectual: Cooperación 
Internacional para hacer práticos el respeto y la conservación de la propriedad nacional sobre los 
monumentos históricos y las piezas arqueológicas, elaborado  por Luis Fernando Cisneiros, p. 6.
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com a do lepidóptero - por exemplo - para fazer objetos sem ne-
nhum valor, destinados ao turismo;
Propõe-se que sejam incluídos:
Os monumentos e riquezas naturais no Tratado de proteção e 
conservação dos monumentos pré-colombianos e coloniais (...);
Para os efeitos desse Tratado, serão considerados monumentos 
além dos especi�cados no referido projeto, as riquezas naturais e 
os monumentos (pontos panorâmicos) de grande interesse cien-
tí�co, geológico e biológico (...) e serão incluídos entre os móveis, 
os espécimes zoológicos e botânicos (...).84

A proposta de Berta Lutz foi baseada na experiência mexicana para a 
conservação e preservação de suas regiões naturais e lugares históricos. A 
delegação mexicana preparou e coordenou as discussões sobre esse tópico, 
tendo apresentado em forma de relatórios as legislações em vigor em seu 
país. Havia a orientação de intercâmbio de informações entre os membros 
de vários países, como forma de preparar os membros das delegações desig-
nadas para as discussões referentes aos tópicos sugeridos para as próximas 
Conferências.

Segundo o presidente da delegação em seu relatório, a proposta brasileira 
contribuiu diretamente para a seguinte recomendação, que foi encaminhada 
mais tarde como resolução:

Resolução XIII – recomendando aos Governos estender a prote-
ção internacional também aos monumentos imóveis relacionados 
com as campanhas pela independência dos povos americanos e as 
obras da natureza de grande interesse do ponto de vista cientí�co 
e artístico.85

A proposição seguinte foi encaminhada pela 4ª Subcomissão que tratou 
da delimitação temporal e do objeto a ser protegido como patrimônio de�-
nido em discussão da plenária pelo conjunto dos países americanos para a 
questão da preservação:

84 FRANCO, Afrânio de Mello, op. cit., p. 98.

85 Idem, ibidem, p. 94.



42

Resolução XIV – recomendando aos governos americanos que 
subscreveram o projeto do tratado de proteção aos monumentos 
móveis das eras pré-colombiana, colonial, emancipação e repu-
blicana.86

As outras resoluções que foram mencionadas no mesmo documento ela-
borado pelo presidente da delegação brasileira em relação a esse item foram as 
seguintes:

Resolução XII - dispondo que a União Pan-americana prossiga 
nas suas publicações anuais relativas à arqueologia americana.
(…)
Resolução XV – Recomendando aos governos o estudo das con-
dições sociais e econômicas dos trabalhadores intelectuais das 
diversas pro�ssões cientí�ca, artística e literária.
(…)
Resolução XVII – recomendando aos governos a concessão de 
isenção de direitos aduaneiros para as obras de pintores e escultores 
americanos e a celebração de exposições de artistas nacionais dos 
países onde se reuniram as futuras Conferências Americanas.87 

Segundo o autor do relatório, todas as iniciativas apresentadas se encami-
nharam para quatro pontos:

1. Utilidade de fomentar os estudos arqueológicos;
2. Utilidade de ampliar o conceito de monumento em relação à 
proteção;
3. Utilidade de ampliar o conceito de monumento em relação à 
proteção solidária que todos os governos da América devem dis-
pensar aos tesouros dessa índole que possuam;
4. Conveniência de somarmos ao movimento universal já inicia-
do em favor do Pacto de Roerich e de sua bandeira.88

86 Idem, ibidem, p. 94.

87 FRANCO, Afrânio de Mello, op. cit., p. 94-95.

88 Idem, ibidem, p. 94-95.
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Desses pontos assinalados pela comissão Cooperação e Intelectual, ob-
servamos que as discussões levaram a algumas importantes recomendações, 
entre as quais: a que consta do primeiro item para “estimular os trabalhos 
de investigação e exploração arqueológica no tocante à adoção de medidas 
de caráter geral para a conservação e preservação dos monumentos históri-
cos e arqueológicos”.89 Os itens três e quatro envolveram o próprio Pacto de 
Roerich, que foi encaminhado à VII Conferência pela delegação do Chile. O 
Pacto de Roerich vinha sendo discutido na Bélgica desde 1929, e depois de 
aprovado pela assembleia da Conferência Pan-americana, no caso pelos 21 
países-membros, seguiu para a terceira rodada de debates, tendo sua assi-
natura realizada na sede das Conferências Pan-americanas em Washington 
(1935), não só pelos países-membros como por outros países que acordaram 
com esse tratado. Mais uma vez Bueno do Prado ressaltou em seu relatório, 
com relação a esse tópico:

A União Pan-americana, dando cumprimento à recomenda-
ção da VII Conferência, elaborou o projeto do tratado, mais 
tarde conhecido com o nome de Pacto de Roerich, o qual visa 
assegurar, em qualquer época de perigo, proteção a todos os 
monumentos históricos, museus e instituições dedicadas à ci-
ência, arte, educação e cultura que “constituem o tesouro cul-
tural dos povos”. A adesão a este ato internacional está aberta 
a todas as nações.90

No artigo IV do referido tratado cabia o comprometimento dos países sig-
natários de apresentar uma lista dos bens que deveriam ser protegidos em caso 
de bombardeios sublinhados no parágrafo anterior. Lista que poderia ser en-
caminhada mais tarde, depois de adesão ao tratado de Roerich, pois muitos 
países ainda não estavam preparados para apresentá-la imediatamente à assi-
natura do tratado. Mais tarde, o mesmo foi rati�cado no Brasil pelo Decreto 
Legislativo nº 2, de 24 de agosto de 1935, e publicado no Diário O�cial de 27 de 

89 Idem, ibidem, p. 94-95.

90 RIO DE JANEIRO. Arquivo Histórico do Itamaraty. Relatório Preparatório para a VIII 
Conferência Internacional Americana de 1938, referente ao tema Conservação e preservação 
das regiões naturais e lugares históricos, elaborado por Abelardo Bueno do Prado (Arquivo 
Histórico do Itamaraty).
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agosto de 1935, para o conhecimento do público. Promulgado pelo Decreto nº 
1087, de 8 de setembro de 1936, e �nalmente republicado no Diário O�cial de 
16 de setembro de 1936.

Observa-se também, na Constituição Federal de 1934, itens que ha-
viam sido discutidos na Conferência de 1933: as condições do trabalhador 
intelectual, a proteção dos objetos de interesse histórico e artístico, além 
do apoio necessário ao incremento da cultura nos países do continen-
te. Paralelamente, outros países vizinhos também se viram estimulados, 
como o Brasil, a implementar as recomendações das Conferências Pan-
americanas. Na fala presidencial de 1970 do presidente do Chile, Eduardo 
Frei Montalva, há referência às Conferências de 1933 e de 1938, bem como 
a outras instituições:

Na América, estas preocupações {proteção e restauração} têm 
sido também objeto de consideração por parte de numerosas 
conferências, congressos e reuniões técnicas, entre as que cabe 
citar:
A Sétima Conferência Internacional Americana (Resoluções 
XII e XIV); Oitava Conferência (Resolução XXXVII); Terceiro 
Congresso Cientí�co Pan-americano II, IV,V, y VII; Congressos 
Pan-americanos de Arquitetos (temas 2, 4, 6 e 7, respectivamen-
te); II Congresso Internacional de História; Primeiro Congresso 
Interamericano de Municípios; Primeiro Congresso Histórico 
Municipal; Conferência de Ministros e Diretores das Repúblicas 
Americanas (Resolução IX). O Instituto Pan-americano de Ge-
ogra�a e História, entre outros organismos, tem tido também 
uma valiosa participação na tarefa de defesa e proteção do pa-
trimônio histórico e artístico do continente.91

Igualmente para o caso da Colômbia, encontramos referência direta sobre 
as Conferências na própria Lei nº 163, de 1959, publicada pelo Diário O�cial do 
país, “pela qual se ditam medidas sobre a defesa e conservação do Patrimônio 
Histórico, Artístico e Monumentos Públicos da Nação”:

91 CHILE. Biblioteca de la Ley no 17.288. Disponível em:<http://www.bcn.cl/histley/lfs/hdl-
17288/HL17288.pdf>. Acesso em: 24 mar. 2011.
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Artigo Segundo
Em razão do acordo da Sétima Conferência Internacional Ame-
ricana, reunida em Montevidéu no ano de 1933, se consolidaram 
como monumentos imóveis, além dos de origem colonial e pré-
histórico, os seguintes:
a) os que estejam intimamente vinculados com a luta pela inde-
pendência e com o período inicial da organização da República
b) as obras da natureza de grande interesse cientí�co indispensá-
veis para o estudo da �ora e da geologia.92

E nesse sentido, nos chamou a atenção a constante preocupação em endere-
çar a determinados períodos da história a questão da preservação, delimitação 
que está presente, direta ou indiretamente, em todas as publicações da série 
Monumentos Históricos da América. Os bens culturais eram genericamente 
demarcados na época como arqueológicos e históricos, mesmo que se referis-
sem aos objetos das mais diferentes disciplinas. Estes abrangiam os períodos 
históricos demarcados como pré-colonial, colonial e os relacionados aos acon-
tecimentos da Independência e da República dos países do continente.93

Exempli�cando essa periodização adotada pelos países americanos, a “Re-
senha inédita dos bens culturais que constituem o patrimônio histórico, ar-
queológico e de arte tradicional no Brasil, sob a proteção especial instituída 
na legislação do país”, apresentada por Rodrigo Melo Franco de Andrade, ca-
pítulo IV do livro Brasil: Monumentos Históricos e Arqueológicos, nos mostra 
uma preocupação em indicar os inúmeros bens listados segundo um recorte 
temporal adotado pelas discussões das Conferências Internacionais Ameri-
canas, ainda que não seja feita qualquer menção pelo autor da obra em rela-
ção às Conferências ou ao Instituto Pan-americano de Geogra�a e História, 
responsável pela edição do livro. Periodização essa que pode ser encontrada 
nas inúmeras publicações de outros países citadas no início deste texto, sob 
o mesmo título de Monumentos Históricos e Arqueológicos, publicados pelo 
Instituto Pan-americano de Geogra�a e História. A escolha desse recorte tem-
poral, publicado como resolução pelos países participantes das Conferências, 

92 COLÔMBIA. Decreto no 264 de 1963. Disponível em: <http://www.infolizer.com/notin5e-
ta13coma13co/Decreto-numero-264-de-1963.html>. Acesso em: 24 mar. 2011.

93 Idem, ibidem.
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nos surpreende por nos acrescentar mais uma percepção crítica para as futuras 
análises a serem realizadas sobre a obra de Rodrigo Melo Franco de Andrade. 
Ele também elegeu o colonial como um dos períodos que deveria ser selecio-
nado para narrar a trajetória da cultura brasileira, além de outros vinculados 
aos acontecimentos políticos do período da Independência e da República, de-
nominados como “fatos memoráveis”. O período pré-colonial brasileiro apre-
senta características diferenciadas em relação aos países hispânicos que eram 
representados por outros grupos e civilizações, tais como: os maias, os incas, 
mixtecas, astecas, entre outras. Rodrigo faz a ressalva de que a quase totalida-
de dos bens arqueológicos permaneceu a cargo do Museu Nacional até aquela 
data, “não tendo podido, por enquanto, a Diretoria do Patrimônio Histórico e 
Artístico assumir a responsabilidade de sucedê-lo nessa tarefa”.94

Inúmeros outros traços em comum podem ser encontrados nas tomadas de 
decisão dos países do continente, mas para isso são necessárias novas leituras 
sobre a documentação do Arquivo Histórico do Itamaraty, do Instituto His-
tórico e Geográ�co Brasileiro e da Biblioteca Nacional, especialmente estudos 
comparativos entre os países latino-americanos. O passo a passo da discus-
são em que se deu a eleição do colonial, e dos períodos da Independência e 
da República restritos “aos fatos memoráveis”, como aqueles que deveriam ser 
eleitos para narrar a história do continente americano, ainda merecem maior 
atenção por parte dos estudiosos sobre o tema, uma vez que não foram encon-
tradas pesquisas que relacionassem a preservação às decisões das assembleias 
pan-americanas nos levantamentos bibliográ�cos realizados por nós. As Con-
ferências e os seus inúmeros debates são de inquestionável riqueza para se en-
tender o papel do Brasil nesse amplo processo de discussão da questão cultural 
ocorrido nas reuniões, discussões, acordos e resoluções assinadas, rati�cadas 

94 ANDRADE, Rodrigo Melo Franco. Brasil: monumentos históricos e arqueológicos. México: 
Instituto Panamericano de Geogra�a e História, 1952. p. 108.

Esta bandeira foi apresen-
tada na Conferência de 
1933 como representativa 
da “hispanidad”, simboliza 
a “justicia, unión y frater-
nidad”.
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e divulgadas pela imprensa do nosso continente e dos países-membros. São 
assuntos que poderão valorizar a trajetória da preservação no Brasil em com-
paração com o contexto latino-americano, até agora pouco explorados nas ins-
tituições culturais e acadêmicas. E para �nalizar, mais uma vez agradecemos 
ao Arquivo Histórico do Itamaraty, que permitiu o acesso dos servidores do 
IPHAN ao acervo documental e bibliográ�co, proporcionando trazer à tona 
um tema até agora original no Brasil para o campo do patrimônio cultural, 
principalmente quando relacionamos as Conferências Internacionais Ameri-
canas como um dos locais de discussão para a formulação de uma política de 
preservação para os países do continente americano. E também ao Instituto 
Pan-americano de Geogra�a e História (IPGH), detentor dos direitos autorais 
da série Monumentos Históricos da América, que permitiu a reedição do livro 
de autoria de Rodrigo Melo Franco de Andrade, responsável por escrever o 
volume referente ao Brasil.
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II
Brasil: Monumentos 
Históricos e Arqueológicos.
Rodrigo Melo Franco de Andrade

Fac-símile do livro originalmente publicado pelo Instituto 

Pan-americano de Geografia e História - Comissão de 

História, México, 1952
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III
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Augusto C. da Silva Telles



284



285

Introdução 

O livro Brasil: monumentos históricos e arqueológicos, de autoria de Ro-
drigo Melo Franco de Andrade, foi editado no México, em 1952, pelo 
Instituto Pan-americano de Geografia e História e nunca foi reeditado, 
a despeito de estar sua edição esgotada há anos e de possuir predicados 
que  lhe conferem  importância marcante na bibliografia especializada no 
campo da cultura e, principalmente, no das obras voltadas para a preser-
vação dos bens culturais.

O exemplar que estou utilizando para colaborar na reedição do livro foi por 
mim adquirido há uns 40 anos na antiga Livraria J. Leite e, em 1966, mostran-
do-o ao Dr. Rodrigo, em sua sala no IPHAN, no Edifício Gustavo Capanema, 
escreveu ele, em uma página da introdução do Livro, a dedicatória:

Confesso a autoria deste Livro (pelo menos do texto de alguns dos 
capítulos constantes do volume), alinhavado em Ouro Preto. Se o 
querido amigo Augusto C. da Silva Telles, se deu ao trabalho e à 
despesa de adquirir este exemplar, e por não me ser possível lhe 
oferecer algum, de que eu dispusesse, não deverá faltar aqui um 
abraço afetuoso do autor. (Rodrigo M. F. de Andrade, 1966).

Esse querido autor e amigo foi o fundador e diretor por 30 anos (1937 -1967) 
do IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.1 Órgão 
destinado à preservação do Patrimônio, desde sua fundação em 1937 até os 
dias correntes. Mandato extenso, porquanto havia necessidade de ser criada 

1 Desde sua fundação, em 1937, até os dias correntes a instituição manteve em seu nome PHAN 
(Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), com exceção de um curto período, de 1990 a 1994, 
quando foi denominado de Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural (IBPC). Conservou-se, 
portanto, na maior parte do tempo a marca PHAN, alterando-se apenas a primeira letra do 
título toda vez que surgia uma mudança relacionada à quali�cação funcional do órgão. Assim, 
no começo era SPHAN, de Serviço (1937 – 1946), nessa última data passou a Departamento, 
DPHAN, órgão de execução do Ministério da Educação e Saúde (1946- 1970).  Em seguida, 
transformou-se em Secretaria e, em 1976, em Instituto até 1979, quando retornou à Secretaria, 
mas no período de 1979 até 1985 foi uma Subsecretaria. Em 1985 voltou a ser uma Secretaria e 
em 1994, novamente, Instituto, assim permanecendo até os dias atuais.
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e implantada uma legislação especí�ca, além de uma metodologia de traba-
lho para essa matéria, até então, inédita. Dentre as primeiras grandes tarefas 
a que se dedicou Rodrigo, ressalta a do preparo de uma minuta, anteproje-
to, para essa legislação especí�ca de proteção. A elaboração dessa legislação 
com os textos das sucessivas proposições apresentadas por deputados e por 
demais interessados, e das discussões, assim como toda a tramitação do pro-
jeto, sua aceitação pelo ministro da Educação e Saúde, Gustavo Capanema2 e 
seu encaminhamento ao presidente da República, para ser aprovado e homo-
logado, após ter passado pelo Congresso, nos é desvendada meticulosamente 
por Rodrigo, ao longo do seu texto. O livro abrange, portanto, um período de 
aproximadamente 30 anos, a partir da década de 1920, quando as primeiras 
proposições visando ao projeto de lei foram apresentadas, dentre as quais, des-
tacam-se as elaboradas por Jair Lins3 e Wanderley Pinho,4 que representaram 

2 Gustavo Capanema – político mineiro e interventor em Minas, em 1933. Ministro da Educa-
ção e Saúde, de 1934 a 1945, criou em 1938 o Inep; na UFMG, criou as Faculdades de Arquite-
tura e de Economia; em 1937 criou o INL e o IPHAN. Apesar do regime totalitário vigente, ad-
mitiu, protegeu e manteve a equipe proposta por Rodrigo, de pro�ssionais ligados à esquerda.

3 Jair Lins – jurista, fez parte da Comissão criada pelo governador Melo Viana, em 1925, para 
propor medidas de  preservação dos bens históricos de Minas Gerais.

4 José Wanderley de Araújo Pinho – deputado baiano, apresentou, em agosto de 1930, projeto 
de lei federal que regulamentava a preservação dos bens.

Rodrigo Melo Franco de Andrade. Arquivo 
Central do IPHAN, Seção Rio de Janeiro.
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contribuição das mais importantes para a concepção e o início da implantação 
da legislação especí�ca e da criação o�cial  do IPHAN, em 1937.

Agora, passados mais de 50 anos da sua publicação, o atual presidente do 
IPHAN, colega e amigo Luiz Fernando de Almeida, incumbiu-me de contribuir 
com a segunda edição dessa obra, acrescentando-lhe a minha visão sobre a traje-
tória que se seguiu a esse meritoso esforço inicial, determinado a criar e consolidar 
uma ação governamental pioneira em defesa do patrimônio cultural brasileiro.

Aceitei o desa�o, disposto a contribuir com as memórias da minha vivência 
como técnico do IPHAN desde 1957, quando �z o meu primeiro trabalho na insti-
tuição da qual, mesmo aposentado, nunca me desliguei. Mas, para oferecer ao leitor 
um panorama sobre a trajetória de alguns tópicos abordados pelo Rodrigo em seu 
livro, procurei a colaboração de técnicos especializados, para, por exemplo, descrever 
a evolução do direito de propriedade, da legislação da preservação dos bens culturais, 
da organização administrativa do IPHAN, desde a data de publicação do referido li-
vro até agora. Para isso, contribuíram com textos de referência o bacharel, advogado 
Francisco Teixeira da Silva Telles5 e o administrador Sergio Abrahão,6 �cando, no 
entanto, sob minha responsabilidade, a garantia da qualidade, o acerto e a abrangên-
cia dessas contribuições, que compõem os dois capítulos �nais.

Os primeiros tempos: A fase heroica do IPHAN

O período dos primeiros 42 anos do IPHAN correspondente às administra-
ções de Rodrigo, (30 anos) e de Soeiro7 (12 anos), foi denominado pelo saudoso 

5 Francisco Teixeira da Silva Telles é bacharel em Direito e advogado, assessor jurídico da equi-
pe que elaborou a proposta do Projeto de Estruturação Urbana do Méier, Rio de Janeiro – PEU-
Méier (1995); assessor jurídico do vereador Eliomar Coelho, na discussão e na avaliação do 
Projeto de Estruturação Urbana de São Cristóvão, Rio de Janeiro – PEU-São Cristóvão (2002).

6 Sérgio Abrahão é bacharel em Administração e em Direito, especialista em Orçamento Go-
vernamental pela Fundação Getúlio Vargas – FGV/Brasília e especialista em Gestão Pública 
pela Escola Nacional de Administração Pública – Enap/Brasília. É funcionário de carreira do 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – desde 1982, ocupando os seguintes 
cargos: assessor da Presidência da Fundação Nacional PróMemória; coordenador de Infor-
mática e Modernização Administrativa do IPHAN/PróMemória; superintendente regional da 
13ª SR do IPHAN – - Minas Gerais; diretor de Planejamento e Administração do IPHAN; e 
presidente interino do IPHAN.

7 José Wanderley de Araújo Pinho – deputado baiano, apresentou, em agosto de 1930, projeto 
de lei federal que regulamentava a preservação dos bens.
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amigo Luis Saia,8 – chefe, desde os primeiros anos, do escritório técnico com 
sede em São Paulo e responsável pelos bens culturais desse estado e, mais, os 
do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul – “fase heróica”, porquanto o 
órgão era apenas um Serviço, sem contar com uma estrutura adequada, com 
poucos funcionários estatutários, sem orçamento e, além disso, com verbas 
minguadíssimas e recebidas, sempre, como se fossem um favor da administra-
ção superior. Por outro lado, os compromissos eram enormes: todo um acer-
vo de arquitetura das velhas cidades ou dos trechos antigos de muitas outras 
que ainda sobreviviam, e que importava salvar da destruição pelo abandono, 
o mau uso, o destrato total. Para atender a essas necessidades, inicialmente, 
era preciso conhecer com detalhes a situação em que se encontravam esses 
acervos a serem protegidos. Os bens, urbanos ou rurais, estavam espalhados 
por toda a imensidão do território brasileiro, sendo que, grande parte deles, 
por ventura alguns dos mais importantes, herdados de ciclos econômicos que 
se tinham extinguido ou que se encontravam em decadência, localizavam-se 
em sítios que, naquela época – décadas de 1930 a 1960 – eram de difícil acesso; 
encontravam-se com estradas em péssima situação, ou mesmo inexistentes, o 
que não favorecia em nada e mesmo impedia a visita por vários meses do ano.

Mas Rodrigo havia-se cercado de um grupo de amigos, pro�ssionais que, na 
maioria, estavam relacionados com a modernização da arquitetura e das artes, 
entre os quais, podemos citar: Carlos Leão, Luís Jardim, Manoel Bandeira, Ma-
rio de Andrade, Carlos Drummond de Andrade, Renato Soeiro, Alcides Rocha 
Miranda, Prudente de Morais Neto, Afonso Arinos de Melo Franco, José de Sou-
sa Reis, Joaquim Cardoso, no Rio de Janeiro; Luis Saia, em São Paulo; Godofredo 
Filho, na Bahia; Ayrton de Carvalho e Diógenes Rebouças, no Recife; Sylvio de 
Vasconcellos e Antônio Joaquim de Almeida, nas Minas Gerais; Dom Clemente 
Nigra, na Bahia e nos mosteiros beneditinos. Todos se apaixonaram por esse 
tema trazido por ele e, imediatamente, puseram-se em campo, com tal inten-
sidade que, mesmo antes de o Serviço ser aprovado e, em seguida, o�cializado, 
muita coisa havia sido realizada, tanto a partir da sede, no Rio de Janeiro, quanto 
de outros locais.  Em seguida, os bens arrolados foram listados por esses pro�s-
sionais e depois analisados por grupos informais, quanto à importância relativa, 

8 Luis Saia – arquiteto brasileiro, foi por muitos anos responsável pela política de preservação 
do IPHAN, nas áreas dos estados do Sul. Nesta função, sucedeu a Mário de Andrade, que era 
seu amigo e colega.
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e ao estado de conservação, ou melhor, de deterioração, que constituía base para 
a posterior de�nição de como e quando poderiam ser tomadas medidas de pre-
servação, através da �gura do tombamento. Muitas dessas listas encontram-se 
no Arquivo do IPHAN, no Rio de Janeiro.

A paixão por esse tema possibilitou, então, a ação enérgica, e�ciente e que 
ainda permanece nos dias de hoje, quando comemoramos 70 anos da criação 
do IPHAN, demonstra que o termo criado por Gilberto Freyre,9 “rodriguis-
mo”, expressava “uma verdade”, ou de outro modo, representava bem a mística 
que, discretamente, dava garantia à permanência da política do órgão. Marcos 
Villaça,10 em texto de 1987, comentando esse fato, observou que mesmo pes-
soas das gerações atuais, que sequer conheceram Rodrigo, ao se dedicarem ao 
estudo e à prática da preservação dos bens culturais, �cam inconscientemente 
possuídas por essa mesma mística.

As correntes teóricas

Embora o trabalho do IPHAN tenha-se iniciado em bases intelectuais das 
mais sólidas, com um pensamento estruturado sobre quais seriam as referên-
cias de uma identidade nacional, tudo estava por ser aprendido sobre teorias 
de conservação e restauração.

Em alguns países europeus, a preocupação com os monumentos históricos 
já vinha ocorrendo desde meados do século XIX, notadamente nos períodos 
de pós-guerras, ou pós-revoluções, e diante do advento da Revolução Indus-
trial, para atender aos graves danos causados nos respectivos acervos arquite-
tônicos, considerando, especialmente, que muitos desses con�itos tinham co-
mumente por campo de batalha os próprios espaços urbanos e, mesmo, os de 
seus centros históricos, bem como os leitos das estradas de acesso. O resultado 
disso para os conjuntos arquitetônicos aí existentes – tanto para as edi�ca-
ções nobres, quanto para as mais modestas, pertencentes ao acervo vernacular 
– eram danos que se mostravam irreparáveis, ou exigindo reparos demasia-

9 Gilberto Freyre – escritor, historiador e sociólogo brasileiro. Autor de livros básicos para 
o conhecimento da história social da civilização brasileira. De sua obra, destacam-se: Casa 
Grande e Senzala, Sobrado e Mocambo, Nordeste.

10 Marcos Villaça – político cultural brasileiro, pernambucano. Ministro do Tribunal de Con-
tas da União, foi secretário do IPHAN, e presidente da Academia Brasileira de Letras (ABL).
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damente custosos, só sendo possível, em um primeiro tempo, a realização de 
obras de emergência apenas de consolidação  dos trechos arruinados. Nesse 
contexto, surgiram as primeiras teorias, e havia, até a década de 1930, duas 
correntes teóricas predominantes, com posicionamentos extremados e opos-
tos. Uma, julgando que de nenhuma forma deveriam ser realizadas obras de 
restauração, mas tão somente ações de manutenção e conservação. Essa cor-
rente teve origem na Inglaterra, a partir dos fundamentos teóricos propostos 
para as políticas de restauração por John Ruskin11 e por William Morris.12

A�rmava Ruskin, que “a restauração signi�ca a destruição, a mais comple-
ta que possa sofrer um edifício, destruição de onde não se poderá salvar a me-
nor parcela, destruição acompanhada de uma falsa descrição do monumento 
destruído.” Seguindo esses mesmos princípios, William Morris, seu discípulo, 
foi autor do manifesto Anti-Restauration Movement.

Na França, o problema era algo diferente, porquanto se, para Prosper 
Mérimée, inspetor geral dos monumentos, era inadmissível a inclusão de 
obras de reconstrução na restauração, era exatamente isso o que aí vinha 
sendo feito, pela atuação de vários arquitetos, especialmente por Viollet 
Le Duc. O qual, em seu Dictionnaire Raisonné de l’Architecture Française 
du XI au XVI siècles  assim se expressou, ao redigir o verbete “Restaura-
tion: restaurar um edifício, não é só manter, reparar, ou refazê-lo, é sim, 
restabelecê-lo em um estado completo que pode não ter jamais existido em 
um momento dado.” Assim, ele próprio, Viollet Le Duc, reconstruiu uma 
f lecha assente sobre o cruzeiro da Catedral de Notre Dame de Paris,13 com 
o fim de substituir uma primitiva que, na época, já não mais existia. Na 
sequência, ele chegou a projetar campanários para a complementação das 
torres sineiras, que nunca haviam sido terminadas. Outras edificações me-

11 John Ruskin (1814-1900) – Literato e artista inglês, autor de �e Stones of Venice, 1853; �e 
Seven Lamps of Architecture, 1856. As obras de arte de sua autoria, especialmente desenhos 
e gravuras, enquadram-se na escola dos pré-rafaelistas. Suas ideias socialistas levaram-no a 
fundar a Guild of St George, 1871.

12 William Morris (1834-1896) – discípulo e companheiro de Ruskin, criador da Ante Restau-
ration Movement, 1877.

13 Catedral de Notre Dame de Paris – Catedral gótica, construída a partir do século XII. Essa 
catedral foi elemento importante, por sua presença na formação e no desenvolvimento de Pa-
ris, assim como elemento focal da vida cultural da cidade e da França. (ver BOTTINEAU, Y. 
Notre Dame de Paris, et la Sainte Chapelle. Paris: Arthaud, 1966).
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dievais, como a Igreja de Santa Madalena no antigo mosteiro de Vézelay,14 
e o castelo-fortaleza de Carcassonne15 foram por ele igualmente restaura-
dos, com obras que seguiram esses parâmetros.

Ao tempo dessas duas correntes extremadas, agiam outros técnicos como, 
na Itália, o arquiteto Camillo Boito,16 responsável principal pelos princípios 
em que se baseou bem mais tarde a Carta de Restauro (Di Stefano-La tutela) e 
(Rocchi - Camillo Boito, 1974). Atitude de entendimento análogo foi, na Áus-
tria, a de Aloïs Riegel (1903).17 Nesse mesmo período, da segunda metade do 
século XIX e na primeira do século XX, discutia-se ainda a necessidade de a 
preservação dos monumentos visar sua valorização, a partir de seu destaque 
na paisagem urbana e/ou rural, o que foi muita vez praticado, com a elimina-
ção de construções ou de �guras de seus entornos, resultando, por vezes, em 
situações de desvalorização do próprio bem cultural.

O Congresso de Atenas (1931)18 foi a primeira reunião de caráter interna-
cional (na época, apenas com países europeus), que visava à discussão de prin-
cípios e métodos, assim como de objetivos para a política de preservação e de 
valorização dos bens culturais.  Apresentava, como principal objeto de interes-
se, o “monumento” estrito, cujo signi�cado não foi explicitado, por haver na 
época um único entendimento para o termo: o edifício maior, obra-prima da 
arquitetura, ou de valor arqueológico ou histórico excepcional.

14 Igreja de Madalena, no antigo Mosteiro de Vézelay – restaurada por Viollet le Duc, entre 
1840 e 1859. Foi a primeira obra de restauração por ele executada.

15 Cidade-Castelo – Fortaleza de Carcassonne – obras de restauração executadas entre 1853 
e 1879. A cidade de Carcassonne tem duas linhas de muralhas, sendo a interna, datável dos 
séculos XII e XIII.  A cidade foi construída ao longo do século XIII. Na restauração, as obras 
seguiram a mesma cronologia da construção inicial.

16 Carta de Restauro e C. Boito – Camillo Boito e le prime proposte normative del restauro - 
G. Rocchi - Restauro 15, em 1974. A partir de 1851, Cattaneo aparece no interesse do restauro, 
in�uenciado por Viollet le Duc., e, nas artes plásticas, por Durer, por Delacroix, e do início do 
Cubismo, por Picasso. p. 70 e seguintes. Em 1972, o Consiglio Superiori di Belle Arti foi autor 
do documento Carta Del Restauro de 1972. p. 44 e seguintes.

17 Aloïs Riegel – arquiteto e professor austríaco, foi o fundador, iniciador do ensino da Histó-
ria da Arte como disciplina.

18 O livro organizado por Paul Léon, La conservation des Monuments d’Art et d’Histoire (1933), 
contém o resumo das atas e das resoluções desse Congresso e transcreve também textos re-
ferentes às diversas políticas preservacionistas, então vigentes, em vários países europeus – 
França, Inglaterra, Itália, Bélgica etc. – em que se podem conhecer e identi�car as dúvidas e as 
preocupações existentes na época, nesse campo da preservação cultural.
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Pouco depois, a Carta de Atenas de 
1933,19 resultado do 4º Congresso In-
ternacional de Arquitetura Moderna 
(Ciam), fazia referência ao tratamento 
de áreas históricas das cidades, conside-
rando dois aspectos principais: a impor-
tância da preservação de áreas históricas 
e monumentos, mas sem o sacrifício das 
populações ou desde que se observasse, 
por exemplo, a necessidade de se zelar 
pela salubridade, entre outros aspectos 
da vida contemporânea. Prezava a con-
vivência entre a modernidade e antigui-
dade e, nesse aspecto, foi usada como 
referência no eloquente debate sobre a 
construção do Grande Hotel em Ouro 
Preto, sendo citada por Lucio Costa em 

correspondência a Rodrigo, para legitimar e embasar a decisão de se construir ali um 
hotel moderno, no lugar de um prédio de feição colonial – um �ngimento.

Cópia do Arquivo Central do IPHAN/RJ

19 A carta de Atenas aborda generalidades, diagnósticos e conclusões sobre os problemas ur-
banísticos das principais e grandes cidades do mundo, apurados pelo Congresso Internacio-
nal de Arquitetura Moderna, em Atenas, novembro de 1933. In: BIBLIOTECA VIRTUAL DO 
IPHAN. Disponível em: <www3.iphan.gov.br/bibliotecavirtual>
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A partir da década de 60 – o IPHAN de Rodrigo e Soeiro:
Documentos internacionais de referência pós 1952

Pesquisas e discussões sobre o patri-
mônio cultural motivaram a progra-
mação de reuniões e congressos, que 
se realizaram nas décadas de 1950 
em diante. As mais importantes, de-
dicadas a esse mesmo objetivo, foram 
realizadas no âmbito do Conselho da 
Europa,20 mas, também, no da Or-
ganização das Nações Unidas para 
a Educação, a Ciência e Cultura – 
Unesco21 ou do International Council 
of  Monuments and Sites – Icomos.22

Dentre essas reuniões, a mais im-
portante, com in�uência que se espa-
lhou por todo o mundo de então, foi a que ocorreu em Veneza, em 1964, e da 
qual resultou a celebrada Carta de Veneza.  Uma das consequências dessa reunião 
foi a criação, ainda em 1964, do Icomos, fruto da conjugação das percepções dos 
problemas que a�oravam das ciências culturais naquele pós-guerra e que muito 
a�igiam pro�ssionais de várias correntes de pensamento, assim como os arquite-
tos, professores e pesquisadores. Entre eles, Piero Gazzola,23 italiano, da Universi-

20 Conselho da Europa – Organismo intergovernamental que coordena e presta uma série de 
serviços aos países da Europa que a ele se ligaram, a partir de um período de experiência. O 
Conselho da Europa é formado por representantes dos diferentes países �liados.

21 – Órgão da ONU voltado para a educação, a ciência e a cultura.

22 Icomos – em atenção ao Congresso de Veneza, foi fundado em 1964 pelos arquitetos e pro-
fessores Piero Gazzola, italiano, e Raymond Lemaire, francês – uma ONG voltada para a pre-
servação de bens culturais e sítios históricos ou paisagísticos, em nível mundial. Ver: ACST. 
Icomos 40 Anos. publicação do Icomos Brasil, 2005.

23 Piero Gazzola e Raymond Lemaire – ambos arquitetos, Gazzola, italiano, professor em  Na-
poli, e Lemaire, belga, professor na Universidade de Louvain. No Congresso de Amsterdam, 
estiveram juntos, Gazzola como presidente de uma sessão e Lemaire, como secretário. Ao fun-
darem o Icomos, assumiram posições idênticas como presidente e secretário-geral da ONG. 
Com o falecimento de Gazzola, Lemaire assumiu a presidência.

ICOMOS

UNESCO
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dade de Nápoles, e Raymond Lemaire, 
belga da Universidade de Louvain, que, 
na Reunião de Veneza, haviam sido, 
respectivamente, presidente e relator 
do setor de restauração e coordenaram 
a criação de uma associação cultural, 
sem �m lucrativo, voltada para a pre-
servação de bens culturais.

Assumiram eles, então, a presidên-
cia e a secretaria geral do Icomos. Ob-
jetivavam a promoção, em nível inter-
nacional, da conservação, da proteção, 
da reutilização e da valoração dos bens, 
dos conjuntos e dos sítios de valor cul-
tural.  Para poder atingir tais objetivos, 
esse novo órgão propôs-se a reunir as 

instituições técnicas, políticas ou cientí�cas, assim como os pro�ssionais e demais 
pessoas interessadas na preservação e valoração desses bens, Organizou e patro-
cinou o relacionamento entre os órgãos dos diferentes países e entre esses órgãos 
e os regionais e internacionais.  Outro objetivo principal foi e é a colaboração dos 
países-membros, na organização de cursos ou de seminários para a formação ou 
o treinamento de especialistas na matéria, assim como, juntamente com a Unesco, 
a criação de centros de documentação e de laboratórios para pesquisas e para tra-
balhos, visando à salvação ou à restauração desses bens, em complemento às obras 
feitas pelos países membros. Além disso, o Icomos passou a recolher, aprofundar e 
difundir informações referentes aos princípios, às técnicas e às políticas de preser-
vação, de utilização e de valoração dos bens, conjuntos e sítios de valor cultural; co-
laborando nos planos nacional e internacional para a criação e desenvolvimento de 
centros de documentação referentes à proteção e valoração desses bens, conjuntos 
e sítios, assim como ao estudo e à prática das técnicas patrimoniais; incentivando e 
organizando programas para a formação de especialistas, o que �nalmente foi es-
tabelecido e assim continua, pela estreita colaboração com a Unesco e o ICCROM 
(International Council of Conservation and Restoration of Monument),24  por meio 

24 O ICCROM (Centro Internacional para o Estudo da Preservação e Restauração do Patrimô-
nio Cultural) foi fundado em Roma, em 1959.
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II Congresso Internacional de Restauro
- Veneza, 1964
Arquivo Central do IPHAN/RJ

III Assembleia Geral do Icomos
- Hungary, 1972
Arquivo Central do IPHAN/RJ

IV Assembleia Geral do Icomos –Rothenburg ob der Tauber, 1975
Arquivo Central do IPHAN/RJ
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dos centros regionais de conservação patrocinados pela Unesco, e das demais or-
ganizações nacionais e as internacionais que têm objetivos análogos.

O Comitê Brasileiro do Icomos só foi fundado em 1978,25 a partir de suges-
tão, em correspondência a Rodrigo, de Mr. Ernest Connally, na época diretor 
do Secretariado do Icomos. Embora eu não tenha encontrado essa carta no 
arquivo do Comitê Brasileiro, foi a partir dela que Rodrigo me solicitou que 
assumisse a tarefa, tomando as devidas providências. Esses trâmites necessá-
rios para a criação de um órgão �liado ao Icomos internacional, e de caráter 
brasileiro, obrigaram-me a me corresponder com o Secretariado em Paris, e 
discutir vários pontos do estatuto do Icomos, que tiveram de ser readaptados 
às características do Brasil. Nosso país é o mais extenso dos �liados ao Icomos 
e os problemas dos deslocamentos, das distâncias entre os núcleos mais impor-
tantes não eram levados em conta, por serem desconhecidos. Assim, levamos 
mais tempo do que imaginávamos, e só em 1978 foi possível instalar o Comitê 
Brasileiro do Icomos.26

Voltando ao momento histórico da reunião de Veneza, cujas recomenda-
ções in�uenciaram fortemente a política de preservação, como já dissemos, foi 
nesse período que ocorreram as reconstruções, modernizações e readaptações 
das cidades e de seus núcleos históricos às inovações propostas e criadas pela 
Revolução Industrial. Igualmente, os novos meios de transporte e de serviços 
em geral obrigavam a uma revisão nos planos urbanísticos do �nal do XIX. 

25 Lembramos que houve a existência de um comitê nacional provisório do Icomos no Brasil 
na década de 1960, sendo retomadas as atividades em 1978, em caráter de�nitivo.

26 Na época, três brasileiros estavam inscritos no Icomos diretamente em Paris, além de outro, 
o saudoso amigo Miran de Barros Latif (engenheiro brasileiro, dotado de grande sensibilidade 
artística. Interessado no estudo de problemas urbanos notadamente, os relativos ao Rio de 
Janeiro, para o que ele produziu vários livros descritivos e de análise das de�ciências e qua-
lidades), que pretendera anos antes organizar o comitê, mas que falecera sem ter realizado o 
intento. Nessa data, tendo recebido de Paris os textos explicativos de nossas consultas, convidei 
vários colegas que sabia estarem interessados, além dos já inscritos em Paris e, depois de com 
eles acertarmos o texto do projeto para o estatuto, enviamo-lo a Paris a �m de ser aprovado. 
Isso feito, foi convocada a Assembleia do Comitê Provisório, que se realizou no Rio de Janeiro/
RJ, no atual Palácio Gustavo Capanema, em 16 de agosto de 1978, com a presença de 18 dos 
19 membros que participaram dessas primeiras reuniões. Discutidos e aprovados os estatutos, 
foi eleita a sua primeira diretoria, assumindo eu a presidência; Henrique Oswaldo de Andrade 
(técnico em administração brasileiro, pertencente à equipe de Reis Veloso, no Ministério do 
Planejamento, dedicou-se desde o início à organização e à de�nição das funções do IPHAN, da 
direção do qual foi integrante, em seguida, com Aloísio Magalhães), a vice-presidência; Rachel 
Proschnik, a secretaria geral; e Alex Nicolae�, a tesouraria.
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Muitos desses planos haviam sido elaborados seguindo a estrutura do Plano 
Hausmann de Paris27 e haviam resolvido os problemas trazidos pela primeira 
fase da Revolução Industrial (Hausmann, 1890/1893). A partir das reuniões 
realizadas e da Carta de Veneza, uma das propostas a ser atendida prioritaria-
mente e apontada como de necessidade básica foi a elaboração dos inventários 
dos bens culturais, imóveis e móveis, pertencentes aos espaços públicos, inclu-
sive aos parques e jardins que se localizassem incorporados ou anexos aos nú-
cleos urbanos. O conhecimento detalhado de todos esses elementos mostrou e 
mostra-se importante, indispensável mesmo, para a de�nição das caracterís-
ticas da política de preservação, porquanto, só a partir do conhecimento dos 
bens e de seu valor é que a comunidade passa a respeitá-los e, assim, interessar-
se por sua preservação. Quem pode preservar melhor um bem é quem o utiliza 
– é o vizinho do bem.  Outra constatação importante foi a da necessidade de 
serem conhecidas e estudadas as funções históricas exercidas por esses bens 
ou apenas as relacionadas a eles, a cada unidade em particular, o que deveria 
ser seguido por uma análise ampla e profunda de como foram ou de como 
poderiam ter sido as inserções desses bens e de seus programas no contexto 
em que ocorreram. A conservação de uma edi�cação, de um bem cultural, é 
sempre favorecida quando existe uma clara vinculação dele com a sociedade, 
mas para que essa relação se concretize é preciso haver total compatibilidade 
entre as características constitutivas do bem, seu aspecto físico, suas dimen-
sões, seu programa arquitetônico e seu caráter estético, com os ideais e os usos 
da sociedade respectiva. O imóvel ou o sítio que perde sua função na sociedade 
degrada-se, não sendo mais possível sua proteção.

A Carta de Veneza (1964) já dizia que “a conservação dos monumentos é 
sempre propiciada por sua destinação a uma função útil à sociedade”. Com a 

27 Plano Hausmann de Paris – O Barão Hausmann foi nomeado Prefeito do Sena, que  tem 
por centro a cidade de Paris, pelo Imperador Napoléon III, em1859. A despeito de todas as 
di�culdades, inclusive a �nanceira, Hausmann remodelou �sicamente Paris, com a abertura 
de avenidas, de passeios arborizados e dos extensos parques, tais como o Bois de Boulogne e o 
de Vincenne, em substituição à trama irregular e meândrica, aí existente até então. Mas, talvez, 
o mais importante de sua obra tenha sido a construção de dois aquedutos, a �m de abastecer a 
cidade de água, e a construção de uma rede de canais subterrâneos de esgoto, que passaram a 
permitir a circulação de pessoas a serviço, para inspeção e limpeza. O próprio Hausmann, nas 
suas Memoires, louva a e�ciência de um seu auxiliar, M. Belgrand, que projetou essa rede e se 
responsabilizou pela execução. Ver Memoires du Baron Hausmann – Grands Travaux de Paris. 
Paris: Gay Durier Éditeur, 1979. 2 v.
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degradação dos centros urbanos históricos, suas edi�cações – que de uma for-
ma geral já se encontravam em péssimo estado de conservação, conforme nos 
referimos acima, principalmente, com as instalações de eletricidade, água e sa-
neamento envelhecidos – foram sendo  transformadas em “casas de cômodos”, 
servindo de abrigo a um número de habitantes muito superior ao que compor-
tariam e sem que tivessem sido feitas  quaisquer obras de consolidação ou de 
restauro e adaptação a esse novo uso residencial, resultando esses conjuntos 
em verdadeiras favelas. Nos programas de revitalização desses núcleos históri-
cos, um dos primeiros desa�os para a reutilização do acervo arquitetônico – a 
par de atender ao comércio local, a programas sociais, como escolas, postos de 
saúde, mercado, sedes de atividades locais etc. – foi a restauração e o reajuste 
das edi�cações, a �m de que pudessem  abrigar condignamente a população 
que nelas habitava e a que nelas iria morar. Para isso, seria indispensável que, 
ao ser elaborado um plano urbanístico, o primeiro olhar de análise fosse de-
dicado ao próprio núcleo, seguido de um estudo voltado para o conhecimento 
das condições e das características e competências da população que iria nele 
viver, trabalhar, visando, assim, a um tempo, atender ao problema habitacional 
da região e dos futuros moradores.

Esse problema foi discutido e analisado em vários encontros, mas foi na 
reunião realizada em Bolonha, na Itália (1974), que melhores soluções teóricas 
e práticas foram encontradas para a reabilitação dos núcleos históricos, sua 
valorização e sua destinação, buscando abrigar condignamente a população 
que nele iria habitar. Foi estudado e veri�cado que o custo da instalação de um 
habitante em imóvel a ser restaurado e readaptado à função de moradia digna 
é menor do que o custo de uma nova edi�cação em bairro periférico.

Dois documentos produzidos em reuniões que aconteceram nos anos 1970 
do século XX objetivaram o aumento da ação intervencionista dessa política, de 
forma a atingir todos os sítios onde existissem ou pudesse haver bens culturais 
a serem preservados, ou que merecessem sê-lo. Cronologicamente, o primeiro 
foi a Declaração de Amsterdam (1975),28 resultado de uma reunião convocada 
pelo Conselho da Europa – coroamento do Ano Europeu do Patrimônio Cultu-
ral, (Congrés,1975) – e o segundo, a Recomendação referente à salvaguarda dos 

28 Congresso de Amsterdam – Reunião convocada pelo Conselho da Europa, visando dina-
mizar a atuação dos órgãos de preservação do patrimônio, que, na ocasião, estavam muito 
amortecidos. Desse Congresso, resultou a Declaração de Amsterdam, que serviu de orientação 
para o IPHAN, a partir de 1975.
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conjuntos históricos ou tradicionais e 
sua função na vida contemporânea, 
promulgada pela Assembleia Geral da 
Unesco, reunida em Nairobi (1976),29 
no Quênia, África Oriental (Conven-
tions de l’Unesco – 1987).

Esses dois documentos, a par de, 
mais uma vez, enfatizarem a impor-
tância e a necessidade de serem pre-
servados os sítios e núcleos históricos, 
no sentido de garantirem o habitat do 
homem diante da descaracterização 
das cidades e do território, indicaram 
a necessidade de essa política de pre-
servação e conservação ser acoplada 
aos programas de desenvolvimento 
regional, de uso do solo urbano e de 
urbanização. Em Amsterdam, chegou-se mesmo a uma proposta de política 
inovadora, que foi denominada de conservação integrada.  Essa proposta re-
comendava que o trato do bem cultural ou natural deveria ser atendido pelos 
diferentes níveis do poder público – nacional, regional e municipal – e, igual-
mente, as ações nos núcleos urbanos tombados deveriam resultar da articula-
ção entre o plano diretor, o planejamento regional e o plano de urbanização, 
integrados aos planos de preservação dos núcleos e sítios urbanos.

Conviviam, então, duas posições teóricas diante do núcleo urbano:

a) a dos planejadores, com a visão voltada, principalmente, por vezes mesmo 
exclusivamente, para o futuro do núcleo e

b) a dos interessados na preservação do núcleo, com a visão historicista – pra-
ticamente só focada na evolução histórico-cronológica do núcleo.

E a proposta contida nos dois documentos citados acabou por recomendar 
a fusão, a integração dessas duas visões, no sentido de o núcleo histórico ser 

29 Assembleia da Unesco em Nairobi. Essa Assembleia foi, na verdade, uma ocasião de exten-
sos tratos e acordos entre os países-membros, representando uma paralela ao Congresso de 
Amsterdam.
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preservado como um todo, mas de essa preservação do núcleo conviver com a 
cidade dinâmica. O sítio, ao ser preservado, deveria merecer atenção especial 
para as características, os condicionantes da população que nele habitava, ou 
da que nele iria habitar, ou dele se utilizar para trabalho, lazer, descanso, ativi-
dades culturais etc. A preservação deveria também atentar para o acervo cons-
truído como um todo, ou seja, todas as unidades, tanto os bens de maior valor 
artístico, arquitetônico ou histórico, quanto os de menor expressão, de caráter 
vernacular ou, ainda, os mais recentes, a serem tratados como arquitetura de 
acompanhamento, para manter a composição, a ambiência do núcleo. Impor-
tante, também, se considerou a análise das disposições e a das características 
dos espaços urbanos, do parcelamento do solo e das tramas viárias, estradas, 
ruas, praças, jardins e parques. Além disso, a preservação deveria abranger a 
paisagem urbana do núcleo e sua moldura construída ou natural.

Esses múltiplos aspectos da cidade, vistos como um valor a ser preservado, apa-
recem na Carta de Washington de 1986, cujo nome completo é Carta Internacional 
para a Salvaguarda das Cidades Históricas, do Icomos, considerada como a revisão 
da Carta de Veneza. Nela, rea�rma-se a necessidade de se considerarem os centros 
históricos como parte integrante do desenvolvimento econômico e social das ci-
dades, incluindo os elementos materiais e simbólicos que expressam sua imagem.

Outros documentos internacionais importantes na trajetória das práticas de 
preservação foram editados nas décadas de 1990 e de 2000, com discussões que 
demonstram a importância que alguns temas ganharam ao longo do tempo. 
A conferência de Nara, no Japão, em 1994, patrocinada pela Unesco, Icomos e 
ICCROM,30 abordou o tema da autenticidade, levando em conta a diversidade 
intrínseca aos processos culturais, os diferentes modos de fazer de uma mesma 
cultura, não sendo por acaso que essa reunião tenha-se realizado no Japão, onde 
o constante refazer das casas é parte da cultura local. A Convenção de Xi’an, de 
2005, dedicou-se especi�camente à discussão do entorno dos bens, apontando 
para a importância da ambiência ou espaço geográ�co, histórico, paisagístico, 

30 O Centro Internacional de Estudos de Conservação e Restauração dos Bens Culturais (IC-
CROM) é uma organização intergovernamental, fundada em 1956, por decisão da 9ª Confe-
rência Geral da Unesco, em Nova Delhi, e estabelecida, em Roma, em 1959, com a atribuição 
de preservar o patrimônio cultural mundial por meio do treinamento, da informação, da pes-
quisa, da cooperação e da conscientização. Colabora com a Unesco, particularmente com seu 
Comitê do Patrimônio Mundial, como um órgão de assessoria. O Brasil é um de seus estados-
membros desde 1964.



301

social e cultural com o qual o bem se contextualiza para a compreensão da sua 
autenticidade, dos signi�cados, valores e diversidade do patrimônio cultural.

Importantes foram ainda documentos regionais e nacionais, como a Carta 
de Cabo Frio, resultante do Encontro de Civilizações nas Américas, em outu-
bro de 1989, que enfatizou a defesa da identidade cultural latino-americana no 
sentido do respeito aos contextos locais e à diversidade do patrimônio natural 
e cultural da América Latina em suas diversas manifestações. A Carta de Bra-
sília – Documento Regional do Cone Sul sobre autenticidade, de 1995, também 
apresenta o ponto de vista da diversidade cultural e da convivência entre várias 
identidades, que caracterizam os povos do Cone Sul. Ambos os documentos 
seguem a tendência mundial de considerar o patrimônio como fator de desen-
volvimento social e como parte do planejamento global das políticas públicas, 
para a melhoria da qualidade de vida.

As missões internacionais

Já na década de 1960, o IPHAN começou a trabalhar diretamente com a Unes-
co, por iniciativa do Rodrigo, que cedo observou a importância de associar as 
ações de preservação do patrimônio às políticas econômicas e, assim, estabe-
lecer condições para fortalecer os trabalhos institucionais. A partir de convê-
nios, foram organizadas missões de técnicos, participantes em sua maioria de 
órgãos de preservação, dos países em que já havia ocorrido maior experiência 
na lida com o patrimônio cultural e os desa�os para sua salvaguarda. Esses 
técnicos que para cá vieram, muito �zeram para desenvolver no Brasil a área 
da preservação dos bens culturais e, ao mesmo tempo, contribuíram para ajus-
tar essa ação aos problemas socioculturais da época.

A primeira missão da Unesco, atendendo a nosso pedido, foi em março de 
1964, com a vinda de Paul Coremans,31 para avaliar os meios de que o Laborató-
rio da Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (DPHAN) dispu-
nha para empreender a restauração de bens móveis e integrados e para apoiar o 
estabelecimento de um programa de trabalho, fazendo propostas para a conser-
vação de edi�cações antigas em Ouro Preto. A segunda, mais abrangente, tinha 
como técnico responsável o inspetor geral dos Monumentos de França, Michel 

31 Paul Coremans – Era belga e doutor em Química Analítica, foi diretor do Royal Institute for 
the Study and Conservation of Belgium’s Artistic Heritage, em Bruxelas.
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Parent,32 que permaneceu aqui por seis meses (1966/1967), 
visitando a maior parte dos sítios onde se encontravam bens 
culturais, mantendo contatos com os técnicos integrantes 
do IPHAN e dos principais órgãos estaduais, e também com 
as universidades. Como resultado, ele elaborou um docu-
mento, cuja abordagem inteligente, sensível e com apurada 
compreensão sobre os problemas gerais que nos a�igiam, 
além de se deter no exame de cada um dos centros históricos 
brasileiros, foi fundamental para todas as decisões tomadas 
a partir daí. Discutiu, entre outros temas, a importância e, 
ao mesmo tempo, os riscos da exploração turística do patri-
mônio cultural, bem como a necessidade do planejamento 
urbano para a preservação das cidades.

Ainda ao tempo de Rodrigo, em 1968, uma segunda mis-
são da Unesco nos atendeu, com a vinda do arquiteto português Alfredo E. Viana 
de Lima33 – professor da Escola de Arquitetura da Universidade do Porto e con-
sultor da Fundação Calouste Gulbenkian –, convocado para estudar os problemas 
do crescimento físico e populacional de Ouro Preto. Elaborou ele um documento 
que ultrapassou em muito o caráter de um simples relatório, transformando-se na 
verdade em um anteprojeto da renovação e valoração do núcleo urbano.

Em 1970, uma nova missão importante ocorreu com a vinda do ar-
quiteto francês Jean Bernard Perrin.34 Ele elaborou um relatório, o qual 
analisou como um todo os conjuntos históricos brasileiros, propondo, ao 
final, uma série de medidas administrativas e financeiras para o bom tra-
to desses acervos culturais.

32 Michel Parent – arquiteto francês, vinculado à Caísse National des Monuments Histori-
ques.  Como inspecteur general des Monuments Historiques, ele veio ao Brasil por duas vezes, 
em missões da Unesco, a convite do governo brasileiro. Seus relatórios, principalmente o pri-
meiro, continuam a ser fundamentais para a política de preservação dos bens culturais.

33 Alfredo Viana de Lima – arquiteto português, participou do movimento da renovação da 
arquitetura, tendo pertencido aos Ciam. Veio ao Brasil a convite e preparou o Plano de Ouro 
Preto. Depois, participou de mais duas missões, em São Luís e Alcântara, e nos núcleos urba-
nos de Penedo e Marechal Deodoro, em Alagoas, e São Cristóvão e Laranjeiras, em Sergipe.  
Por �m, houve mais uma missão, quando estudou a proteção do Forte Príncipe da Beira.

34 Jean Bernard Perrin – arquiteto francês, veio ao Brasil, em missão destinada ao estudo dos 
centros históricos e, em seu relatório, analisou-os e fez uma série de proposições administra-
tivas e �nanceiras.
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Duas outras missões de menores dimensões e, igualmente, com resultados 
menos importantes, ocorreram nessa mesma época: a primeira, do arquiteto 
franco-belga Frédéric Limburg Stirum e a outra, do inglês Shankland, que se 
dedicaram, respectivamente, a Paraty e ao Pelourinho.

Em 1971, voltou o arquiteto Viana de Lima em nova missão, assumindo o 
estudo e a elaboração de relatório sobre a conservação, a recuperação e a ex-
pansão das cidades de São Luís e Alcântara e, pouco depois, encampou mais 
outra, de análise de um grupo de cidades históricas com características até 
certo ponto semelhantes: os núcleos de Laranjeiras e São Cristóvão, no estado 
de Sergipe, e os de Penedo e de Marechal Deodoro, em Alagoas.

Notadamente, esse acesso do IPHAN aos programas da Unesco foi fundamental para 
o conhecimento recíproco e a troca de experiências com os órgãos de preservação dos bens 
culturais dos demais países, notadamente daqueles que se encontravam mais adiantados 
na política de preservação, por estarem há mais tempo vivendo os problemas que surgiram 
com o advento da Revolução Industrial e em consequência das guerras e revoluções.

No Brasil, os problemas decorriam principalmente do paulatino crescimento da 
população urbana e a rarefação da rural. Os centros históricos, núcleos formadores 
das cidades, foram sendo afogados por novas edi�cações – muitas das quais, mais vo-
lumosas e mais altas do que as originais, devido à pressão da especulação imobiliária. 
Ao mesmo tempo, as redes viárias para circulação e transporte foram sendo alteradas, 
pela abertura de novas vias e/ou o alargamento das existentes, a �m de atender à in-
tensi�cação do tráfego, causando alterações na escala urbana, nos espaços das cidades.

Com o impacto desenvolvimentista dos anos 1950/1960, as cidades históricas 
e os núcleos formadores das cidades maiores, assim como os imóveis de caráter 
monumental, inclusive os tombados, começaram a ser agredidos, atingidos pela 
pressão demográ�ca, pela metropolização das áreas contíguas, pela implanta-
ção de indústrias em suas imediações, pela inserção dos mesmos em roteiros 
turísticos, pela abertura de eixos rodoviários em suas proximidades. Ao mesmo 
tempo, a função residencial, até então dominante nessas áreas, foi sendo redu-
zida e substituída por atividades comerciais, de serviços etc., o que, por sua vez, 
também exigia a já mencionada ampliação das vias de acesso e de circulação.

A parceria do IPHAN com a Unesco, por meio das diversas missões téc-
nicas e do intercâmbio de experiências e conhecimento decorrentes disso, foi 
uma estratégia usada por Rodrigo e seu sucessor, Soeiro, para o fortalecimento 
e a quali�cação da ação institucional, ainda com um quadro de pessoal e de 
recursos muito aquém dos desa�os inerentes ao trabalho de preservação.
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A década de 70 – Soeiro e a implantação de novas políticas:
a construção de parcerias com estados e municípios

Com a aposentadoria de Rodrigo, em 1968, assumiu a direção do IPHAN o ar-
quiteto Renato Soeiro, que havia mais de vinte anos era seu auxiliar e substituto. 
Ao assumir, ele constatou a forte centralização da política do órgão, que havia 
sido necessária em um primeiro momento de sua estruturação, mas, passado 
esse início, urgia buscar-se uma forma de descentralizá-lo, para enfrentar os 
novos problemas do impacto desenvolvimentista já instalado.  Para isso, des-
de logo, ainda em 1970, Soeiro programou, a partir de uma convocação a ser 
feita pelo ministro da Educação e Cultura, Jarbas Passarinho,35 a realização de 
uma reunião com os governadores dos estados para uma troca de informações 
quanto aos problemas, mas também sobre as iniciativas válidas, já tomadas por 
alguns nesse campo da preservação. Porquanto, se nesses casos, cabe à União o 
ônus da preservação, da mesma forma essa responsabilidade é da competência 
dos estados, possuidores desses bens. O encontro realizou-se em Brasília, em 
abril de 1970, com o comparecimento de todos os governadores, alguns dos 
quais acompanhados de seus auxiliares, administrativos ou técnicos. Desse en-
contro resultou um documento, o Compromisso de Brasília,36  que de�niu, entre 
outras, a necessidade de os estados assumirem algumas obrigações e arrolou ou-
tras a serem cumpridas pelo IPHAN. Após essa reunião, durante o �nal do ano 
de 1970 e do início de 1971, ocorreram seguidas consultas ao IPHAN, a �m de 
serem resolvidas dúvidas e atendidos questionamentos. 

Para melhor compreensão do problema, foi programado então um segundo 
encontro, que se realizou em Salvador, de 25 a 29 de outubro de 1971, e do qual 
resultou um segundo documento, o Compromisso de Salvador.37  O documento 
reforçou as propostas ditadas pelo anterior, de Brasília, e dele resultou a inicia-
tiva, adotada por quase todos os governadores, da criação em nível estadual de 

35 Jarbas Passarinho – militar e político brasileiro, foi ministro da Educação e Cultura.

36 Compromisso de Brasília e Compromisso de Salvador – Documentos produzidos pelos par-
ticipantes de duas reuniões convocadas pelo IPHAN, pelo ministro da Educação e Cultura, 
visando o congraçamento entre os dirigentes das áreas centrais da Cultura e das áreas parale-
las às administrações estaduais. Dessas reuniões, várias medidas importantes foram tomadas, 
sendo de destaque a criação de órgãos de preservação, pelos estados.

37 Ver nota 36.
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repartições destinadas à preservação dos bens culturais. Em nível federal, tam-
bém já haviam sido criadas medidas para o favorecimento dessa preservação, 
entre as quais, uma das mais e�cientes foi a adotada pelo Tribunal de Contas 
da União, com a de�nição da possibilidade de utilização de 5% do Fundo de 
Participação dos Estados e Municípios na preservação do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional.  Outras medidas foram adotadas nesse mesmo sentido, logo 
após essas reuniões e como consequência delas, tais como a assinatura de con-
vênios da União com os estados e municípios que se mostraram interessados. 
Nessa mesma época, ocorreu uma colaboração com a Finep,38 do Ministério do 
Planejamento, para a realização de estudos e a elaboração e o �nanciamento do 
plano integrado de Paraty.39

Renato Soeiro. Arquivo Central do IPHAN, 
Seção Rio de Janeiro.

38 Finep – Órgão de �nanciamento do Ministério do Planejamento.

39 A mais importante consequência dessas iniciativas de construção de parcerias 
com os estados e os municípios pode ser observada em tempos recentes, com a estru-
turação do Sistema Nacional de Patrimônio conduzida pelo IPHAN. Entre os levan-
tamentos realizados constata-se que hoje todos os estados brasileiros contam com 
instituições de patrimônio e são muitos os municípios que organizaram e implan-
taram secretarias ou departamentos voltados para a proteção do patrimônio local, 
principalmente os que são responsáveis por conjuntos históricos protegidos ou por 
serem capitais dos estados.
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Sítios históricos e planejamento

Em função dos problemas que atingiram, com maior ou menor intensidade, 
quase todos os países, com o súbito incremento da população nos núcleos ur-
banos – decorrente da migração de uma enorme massa populacional oriunda 
das áreas rurais – as di�culdades para a preservação do patrimônio histórico 
se agravaram. Entre nós era difícil, principalmente, pelo fato de essa popula-
ção não estar preparada para a vida nas cidades por não ter nenhuma forma-
ção pro�ssional e, em sua grande maioria, ser analfabeta. Era difícil ainda a 
obtenção de qualquer forma de emprego, muito mais ainda de emprego que 
fosse compensatório, capaz de garantir a sobrevivência com dignidade, envol-
vendo novas necessidades habitacionais e de infraestrutura.

A participação da municipalidade e governos estaduais era, então, absoluta-
mente necessária para o desenvolvimento de planos integrados, que deveriam 
considerar os problemas das cidades e regiões metropolitanas como um todo 
e, ao mesmo tempo, focar as especi�cidades do núcleo histórico, em particular.

Essa necessidade e a urgência da elaboração de planos urbanos ou regionais 
que incorporassem a preservação de sítios históricos, artísticos e paisagísticos 
foram cedo compreendidas e, com o apoio da direção técnica do IPHAN, já na 
década de 1970, esses planos foram sendo contratados com diferentes entida-
des especializadas, pertencentes às áreas de planejamento, nos âmbitos estadual, 
universitário ou particular. Entidades quase sempre resultantes de convênios das 
administrações estaduais e municipais com os órgãos federais de planejamento 
urbano ou regional, como o CNDU, ou de turismo, Embratur, os quais con-
taram, muita vez, com consultores estrangeiros enviados pela Unesco ou pelo 
ICCROM. Tais planos, no entanto, nem sempre resultaram em medidas obje-
tivas ou em legislação municipal. Os casos bem-sucedidos mais importantes, 
nos quais a legislação municipal seguiu fundamentalmente as conclusões dos 
planos, foram Olinda e Paraty.

No Brasil, a relação do solo urbano com as municipalidades apresenta 
os seguintes fatores de auxílio ou de di�culdade: por um lado, cabe exclusi-
vamente ao poder municipal a competência de legislar sobre o uso do solo 
urbano (a única exceção existente é a competência do IPHAN, de�nida pelo 
Decreto-Lei nº 25, diante da função social da propriedade constitucional-
mente garantida aos brasileiros); por outro lado, os nossos municípios, em 
sua grande maioria, são extremamente fracos, política e, principalmente, 
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economicamente, dependentes que são dos governos estaduais, assim como 
do federal. Eles são frágeis, portanto, frente aos reclamos e aos interesses da 
especulação imobiliária.

Mas, apesar das fragilidades, foi implantada uma política que visava à ampliação 
da preservação no Brasil, envolvendo estados e municípios, que passou a contar com 
instrumentos como o planejamento urbano e regional e também o �nanciamento de 
obras em prédios e sítios históricos, independentemente de seu tombamento.

O programa das cidades históricas – PCH

Em 1973, os ministros João Paulo dos Reis Veloso,40 do Planejamento, e Jarbas 
Passarinho41 da Educação e Cultura, de�niram a criação de um Grupo Intermi-
nisterial de Trabalho, composto por representantes dos ministérios do Planeja-
mento, da Educação e Cultura (IPHAN), da Indústria e Comércio (Embratur) 
e do Interior (Sudene), que redigiriam a Exposição Interministerial de Motivos 
nº 076-B de 31 de maio de 1973, a qual, uma vez aprovada pelo Executivo, foi 
editada pela Seplan – Portaria no 50 – que regulamentou o programa integra-
do e seu Fundo de Desenvolvimento. Em todo o transcurso das discussões e 
das articulações para acertos e posterior aprovação dessa legislação, e para o 
acompanhamento do Programa, representou papel dos mais importantes, e foi, 
mesmo, o responsável por uma ação insubstituível, o colega Henrique Oswaldo 
de Andrade,42 então assessor do ministro Reis Veloso, conhecendo o caminho 
percorrido pelo IPHAN e seus objetivos, pelos mesmos se apaixonou, com uma 
dedicação plena.

Assim, foi criado o Programa de Reconstrução de Cidades Históricas do 
Nordeste. Objetivava esse programa a “restauração de monumentos culturais, 
condicionada à sua utilização como forma de garantir sua preservação”, e ti-
nha como período de duração os anos de 1973 a 1977. O programa visava, en-
tre outras ações: 1) à prospecção arqueológica, arquitetônica e documental; 2) 
à aquisição de equipamentos necessários à utilização da edi�cação, inclusive 

40 João Paulo dos Reis Veloso – político pernambucano, economista, foi ministro do Plane-
jamento.

41 Jarbas Passarinho – militar e político brasileiro, foi ministro da Educação e Cultura.

42 Henrique Oswaldo de Andrade – técnico em Administração. Pertencente à equipe de Reis 
Veloso, no Ministério do Planejamento, dedicou-se desde o início à organização e à de�nição das 
atribuições do IPHAN, passando a fazer parte da direção, com Aloísio Magalhães.
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os de proteção contra incêndio; 3) à publicação de documentos ou monogra�as 
sobre o bem e/ou sobre as obras de consolidação e restauração.

Em 1977, pela Portaria nº 019, de 4 de março, o Programa teve seu prazo 
ampliado até 1979 e foi estendido para atender também aos estados do Espí-
rito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Sua denominação passou a Progra-
ma de Cidades Históricas. Para o primeiro programa, havia sido destinado 
um montante de US$ 24 milhões, sendo que US$14 milhões diretamente ao 
IPHAN, para sua modernização. Para o segundo, a verba destinada foi de 
um total de US$ 8 milhões sendo, diretamente ao IPHAN, US$ 2,5 milhões. 
Os projetos destinados às obras de restauração dos bens, assim como os pro-
jetos de pesquisas, de publicações etc. deviam ser submetidos inicialmente 
à análise e aprovação da Comissão de Coordenação e Acompanhamento do 
Programa, composta por técnicos representantes do IPHAN, da Embratur, 
da Comissão Nacional de Política Urbana e da Seplan, que se reunia em 
Brasília, em uma sala do Ministério do Planejamento. Com a ampliação do 
Programa, foi criada no Recife uma segunda Comissão de Coordenação e 
Acompanhamento, a qual, até certo ponto, era vinculada à primeira, e que aí 
se reunia, também em dependência da Seplan.

Capa do Manual do PCH - Arquivo Central 
do IPHAN, Seção Rio de Janeiro.
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Ao oferecer neste artigo a minha visão sobre a trajetória que se seguiu ao esforço 
inicial do IPHAN, descrito por Rodrigo, arrisco a dizer que as trocas de experiên-
cia e de questionamentos acerca do patrimônio cultural proporcionadas pelo PCH 
e a produção neste campo de atuação, decorrente desse processo, representaram 
uma das ações mais importantes na promoção do patrimônio cultural, abrindo 
novas frentes de trabalho e dando condições para a valorização de um patrimônio 
mais amplo do que aquele que o IPHAN havia sido capaz de preservar até então.

A década de 80: os tempos de Aloísio Magalhães

Em 1979, com a nomeação de Aloísio Magalhães43 para a direção do IPHAN, 
algumas modi�cações foram realizadas, sob a orientação de Irapoam Caval-
canti de Lira,44 doutor em administração, convocado para assessoramento do 

Aloísio Magalhães. Arquivo Central do 
IPHAN, Seção Rio de Janeiro

43 Aloísio Sergio Magalhães – artista plástico brasileiro, contribuiu muito com o desenvolvi-
mento do estudo e da prática do desenho industrial e da geometria descritiva. Assumindo a 
direção do IPHAN, com a verba que recebia do BNDES, contratou por meio de concurso um 
plano de ordenamento e desenvolvimento para o Instituto.

44 Irapoan Cavalcante de Lira – pro�ssional brasileiro, técnico em administração. Coordenou a 
restauração administrativa do IPHAN, depois da PróMemória. Com a direção de Aloísio Maga-
lhães, Irapoan assumiu a vice-direção do IPHAN.
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Instituto nesse período de renovação administrativa e organizacional, que se 
realizava mediante contrato com a Fundação Getúlio Vargas. Nesse contex-
to foi criada, junto ao IPHAN, uma fundação de direito público, a Fundação 
Nacional PróMemória. Essas alterações na política de proteção aos bens cultu-
rais, assim como no órgão responsável por essa política, foram, no entanto, re-
alizadas sem que tivesse ocorrido qualquer forma de ruptura em sua estrutura.

A PróMemória foi criada para proporcionar maior desembaraço, auto-
nomia, liberdade na atuação do órgão de proteção do Patrimônio Cultural, 
e representou a fusão logo ocorrida das três vertentes culturais, definidas 
por Aloísio: o Centro Nacional de Referência Cultural (CNRC),45 para os 
trabalhos dedicados à valorização das referências culturais, o PCH e a 
PróMemória, com o financiamento de obras e de ações de preservação. O 
IPHAN era o portador do múnus legal capaz de definir a política de pre-
servação, até nos tribunais de justiça.

Sendo a PróMemória órgão da administração indireta, podia, entre 
outras atribuições, contratar profissionais para viabilizar com eficácia 
a execução das ações de preservação do patrimônio cultural brasileiro, 
em conformidade com as políticas públicas estabelecidas pelo IPHAN, 
então Sphan. A sua criação e funcionamento conjugados ao IPHAN, 
portanto, representaram a primeira fase em que a instituição teve uma 
estrutura mais condizente com as suas exigências de trabalho, contando 
com equipes interdisciplinares. Estas, em grande parte, foram trazidas 
do CNRC e do PCH, que também contribuíram para implantar novas 
práticas e formas de atuar, considerando o patrimônio a partir de um 
universo mais amplo e diversificado, consequente da junção das três 
vertentes culturais.

Um programa inovador, dentre os que foram criados por Aloísio, 
que se destacou por sua importância e, ao mesmo tempo, simplicida-
de, foi o das reuniões absolutamente informais, que se realizaram com 
grupos de moradores ou de participantes interessados no seu cresci-
mento pessoal e no da comunidade da qual faziam parte. Elas visavam 
ao enriquecimento de todo um grupo a partir do conhecimento recí-

45 CNRC – Centro Nacional de Referência Cultural. Grupo de estudo e de ação oriundo da 
atuação de Aloísio Magalhães, e que se dedicava ao registro das manifestações e das atividades 
culturais, ligado ao Ministério da Indústria e Comércio.
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proco dos fundamentos e das várias formas de compreender a realida-
de. A troca e intercâmbio dos diferentes saberes e experiências faziam 
surgir para todos os interessados um conhecimento mais profundo e a 
disposição para uma participação efetiva na vida comum. Essas reuni-
ões, abertas a todos que quisessem comparecer, realizavam-se em dias 
e horas previamente programadas, com as pautas ajustadas também 
coletivamente. Após cada reunião era preparada uma ata, reproduzida 
em um folheto discreto e de pequeno custo, contendo dados básicos 
do local da reunião, relação dos presentes e conclusões ou proposições 
aprovadas ou apenas ditadas na hora. Foram realizadas reuniões em 
Salvador, Olinda, Recife, Penedo, Marechal Deodoro, São Cristóvão, 
Vitória, Duque de Caxias, Petrópolis, Juiz de Fora, Ouro Preto, Ma-
riana, São João Del Rei, Diamantina, Goiás, Pirenópolis, Cuiabá, Pa-
ranaguá, entre outras. Igualmente importantes foram outras decisões 
tomadas por Aloísio para a ampliação do campo de ação cultural do 
órgão, como sucedeu com a revitalização de conjuntos arquitetônicos 
e sua integração comunitária.

É importante lembrar que neste período – década de 1980 – a relação com 
as comunidades foi favorecida pela abertura política relativa à ditadura militar 
iniciada com o golpe de 1964. Nas grandes cidades, a atuação das associações 
de moradores, de amigos dos bairros e de áreas ambientais, assim como de 
outras organizações não governamentais que tenham �nalidades conexas, foi 
componente importante no apoio e na dinâmica da política de preservação. 
Essas associações, reunindo grupos cada vez mais amplos de moradores ou 
de amantes das regiões, dos bairros urbanos e rurais, tendiam a pressionar 
as autoridades locais e/ou regionais para a defesa do acervo urbano, de sua 
atmosfera e do meio ambiente.

Também foi marcante a Constituinte, ocasião em que foi possível am-
pla discussão sobre a cultura e a preservação do patrimônio cultural, 
consagrados nos artigos 215 e 216, na Seção II, do Capítulo III, do Título 
VIII da Carta Magna.

Com a morte repentina de Aloísio (1982), que se encontrava em Roma, 
participando de uma reunião importante para a defesa do IPHAN e da 
PróMemória, foi designado para substituí-lo Marcos Vinicius Villaça 
que, estranho à política de preservação cultural, teve o mérito de respei-
tar o IPHAN e dar continuidade aos trabalhos que se faziam no órgão. 
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Na segunda metade dos anos 1980 ocorreu um período de amorteci-
mento das ações, causado, entre outras razões, pelas sucessivas substi-
tuições de dirigentes, tanto da Sphan quanto da PróMemória, feitas, na 
maior parte, atropeladamente. Mas o fortalecimento ocorrido até 1982 
possibilitou a continuidade dos trabalhos, incorporando novas ações, 
métodos e objetos às rotinas da preservação do patrimônio cultural ao 
longo de toda a década. Por essa razão, a década de 1980 é considerada 
como sendo “a fase de Aloísio”.

A década de 90: um período difícil

Nesse período aconteceram alguns fatos negativos para a manutenção 
da política do órgão, como o que ocorreu em 1990/1992, quando algu-
mas medidas foram tomadas pelo governo Collor de Melo, que, além 
de liquidar a PróMemória, alteraram profundamente o regimento do 
IPHAN, inclusive com a mudança da designação do órgão para Insti-
tuto Brasileiro do Patrimônio Cultural. A mudança de sigla para IBPC 
– no lugar do nome (IPHAN) pelo qual a instituição era e é conhecida 
no Brasil e nos demais países com os quais o Brasil se relaciona, bem 
como pelos órgãos internacionais de cultura, de planejamento e de fi-
nanciamento – causou grandes transtornos, até mesmo junto a popula-
ções locais que chegaram a pensar que o IPHAN havia sido extinto e a 
preservação do patrimônio cultural suspensa.

A reforma administrativa iniciada em 1990, inspirada no modelo neolibe-
ral, ambicionava modernizar o Estado brasileiro. Como resultado, o governo 
federal reduziu pela metade o número de ministérios, demitiu funcionários 
públicos, vendeu imóveis, realizou privatizações e, ainda, promoveu a extinção 
e o desmonte de várias entidades públicas.

Felizmente, essa situação durou pouco. Após a cassação do presidente 
Collor de Melo, em 1992, os funcionários demitidos foram aos poucos sendo 
reintegrados aos quadros do IPHAN. E, graças à Medida Provisória nº 752, de 
16/12/1994, obtida pelo então diretor, arquiteto Glauco Campello, a instituição 
voltou a ter o seu nome de origem, assim permanecendo até os dias atuais.

No entanto, o período de tempo que compreende a década de 1990 até o 
�nal do segundo governo Fernando Henrique Cardoso foi muito difícil para 
o IPHAN, diante da política governamental neoliberal imposta aos órgãos pú-
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blicos. Essa política, adotada na década de 1990 e no início de 2000, acarretou 
uma redução da ordem de 60% do pessoal técnico, produzindo um grave es-
vaziamento e um preocupante risco para a salvaguarda dos conhecimentos 
acumulados pela instituição.

Cabe observar que mesmo tendo atravessado um longo período de sérias 
di�culdades com condições adversas de trabalho, que se vinham acumulando 
desde 1990, o IPHAN – seguindo o exemplo de Rodrigo – não deixou de pro-
duzir com qualidade as ações necessárias para a preservação do patrimônio 
cultural brasileiro.

Ainda na virada do século, foi criado, no âmbito do Ministério da Cultura, 
o Programa Monumenta (1995), a partir de um convênio entre o Ministério e 
o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), visando realizar projetos 
e obras capazes de restaurar, conservar, valorar o bem cultural e incorporá-lo 
a uma utilização de interesse para a sociedade. As áreas-objeto da ação desse 
Programa foram os sítios tombados, ou aqueles que englobassem bens tutela-
dos que, pela sua “inserção urbana venham a se con�gurar como conjuntos”. 
Assim, o Monumenta, conforme explicitado no documento Programa Monu-
menta – Informações para o Conselho Consultivo do IPHAN,1999, incorpora 
um elenco de componentes que têm por �nalidade criar as condições para 
o desenvolvimento de uma política pública para o Patrimônio, centrada no  
princípio da sustentabilidade.

O Programa pretendeu, também, adotar diversos mecanismos que, segun-
do a proposta, seriam destinados a “difundir práticas de ação compartilha-
da entre os três níveis do setor público, a comunidade e a iniciativa privada.” 
Dentre essas medidas, uma das mais importantes foi a criação de fundos mu-
nicipais destinados a administrar os recursos de conservação permanente dos 
investimentos do Programa, a ser dirigido por um conselho formado por re-
presentantes das três esferas do governo e por representantes da comunidade 
e da iniciativa privada local. Houve uma fase experimental, visando agilizar 
a implantação de algumas formas de agir inéditas no serviço público, assim 
como para o BID ou o Banco Mundial.

O Programa ao longo do tempo realizou projetos e obras em bens tomba-
dos pelo IPHAN, bem como obras de infraestrutura urbana complementares 
às da responsabilidade das municipalidades ou das administrações estaduais. 
Imóveis particulares, localizados nas áreas do programa, podem ser atendidos, 
dependendo da urgência da situação de seu estado físico, da possibilidade de 
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seu atendimento poder contar com verbas complementares de outras fontes, 
ou dos proprietários.

Outras áreas prioritárias para o atendimento do Programa são as de forma-
ção e especialização de mão de obra e de comunicação, de cunho informativo 
e de utilidade pública, além da programação de seminários para a captação de 
parcerias, assim como para análise de uso de novas técnicas ou de materiais 
pouco utilizados.

Igualmente enquadráveis são as atividades relacionadas ao turismo cultu-
ral, assim como as de criação de eventos e de espetáculos relacionados aos bens 
culturais.

Para o fortalecimento do Monumenta e do IPHAN, foram instaladas ini-
cialmente equipes de gerenciamento – Unidades Centrais de Gerenciamento 
(UCGs) – no Ministério da Cultura, e o Grupo Tarefa, no IPHAN. Em 2006 o 
Programa foi incorporado ao IPHAN.

Formação e Educação: uma preocupação sempre presente

Como já mencionamos em outros momentos do texto, desde o início, foram 
diversas as iniciativas que se relacionam com a formação e quali�cação de téc-
nicos ou que visam à sensibilização/educação de outros agentes institucionais, 
bem como das populações locais detentoras do patrimônio – algumas mais 
despretensiosas e espontâneas, outras baseadas na transmissão ou intercâmbio 
de conhecimentos e experiências em nível especializado.

Vou me limitar aqui a falar dos cursos de formação mais formais ou mais 
perenes ligados ao IPHAN, para não correr o risco de, ao tentar contemplar 
todas as iniciativas nessa área, deixar de fora propostas importantes, porém 
eventuais, organizadas para a capacitação pro�ssional no campo do patrimô-
nio ou de cursos dedicados às múltiplas áreas de formação para tratar da diver-
sidade cultural abrangida pelo patrimônio hoje. Sabemos que muitos têm sido 
os cursos organizados envolvendo universidades e ONGs, em diferentes níveis 
de graduação e sobre aspectos diversos da preservação do patrimônio cultural. 
Além da multiplicidade de temas, a formação ocorre de maneira descentrali-
zada nas instituições e no território brasileiro, o que exigiria um estudo apro-
fundado sobre o tema, não sendo meu objetivo neste artigo.

Em 1974, ocorreu em São Paulo o primeiro curso de restauração e conserva-
ção de monumentos e conjuntos históricos realizado no Brasil e organizado pelo 
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46 Mestrado pro�ssional, também conhecido por mestrado pro�ssionalizante, é a designação 
do mestrado que enfatiza estudos e técnicas diretamente voltadas ao desempenho de um alto 
nível de quali�cação pro�ssional.

IPHAN, sob a condução do arquiteto Luís Saia, contando com o apoio da Univer-
sidade de São Paulo (USP). Teve a duração de 25 semanas e formou 30 arquitetos, 
provenientes de 11 estados. Contou, também, com técnicos enviados pela Unesco, 
que muito contribuíram para a qualidade do ensino. Nos anos de 1976, 1978 e 
1981/1982, o curso teve outras edições, contando novamente com a parceria das 
universidades federais. O primeiro em Recife, Pernambuco; o segundo, em Belo 
Horizonte, Minas Gerais; e o terceiro em Salvador, Bahia. Eles tiveram duração 
variável, de 15 a 31 semanas, e deles participaram: 29 alunos de 11 países, no pri-
meiro; 22 alunos de 6 países, no segundo, e 25 alunos de 12 países, no terceiro. 
Desde a implantação do Programa das Cidades Históricas, os cursos passaram a 
fazer parte das atividades do IPHAN, recebendo verbas, tanto oriundas do BID 
quanto da Caixa Econômica, inclusive para o custeio das bolsas.

A partir de 1982, esses cursos passaram a ser sediados em Salvador, contando 
com o apoio de um convênio do IPHAN com a Universidade Federal da Bahia. 
O convênio com o ICCROM garantiu a indicação de professores estrangeiros e o 
apoio estrutural referente à didática.  Com a denominação geral de Cecre, esses 
cursos continuam a ser ministrados, a cada dois anos, em um imóvel perto da 
sede da Superintendência do IPHAN, em Salvador. Recentemente, seu formato 
foi adaptado às exigências do Ministério da Educação para se tornar um mestra-
do pro�ssional,46 aprovado em 2009, com duração de dois anos.

Outro curso que contou com a participação do IPHAN, desde o início, e que 
está integrado à estrutura da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 
hoje desmembrado em dois cursos – um de graduação e outro de pós-gradu-
ação – foi o Curso de Especialização em Conservação e Restauração de Bens 
Móveis e Integrados (Cecor). Ele teve início em 1987, com turmas consecutivas 
a cada ano e raras interrupções, desde então.

O caminho inverso foi seguido pelo Curso de Especialização em Conserva-
ção Integrada – (Ceci), de Pernambuco, que teve início na década de 1990, den-
tro da Universidade Federal daquele estado (UFPE), também contando com o 
apoio do IPHAN e que se transformou em uma ONG. São promovidos cursos 
com duração média de oito meses, sendo uma parte a distância. O Ceci forma 
pessoal principalmente para a gestão de sítios urbanos.
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Nos três casos, o corpo docente dos cursos conta com a participação de téc-
nicos do IPHAN e quase sempre teve a colaboração de recursos orçamentários 
para o seu desenvolvimento.

O tema da Educação, entre nós, reúne uma série de experiências muito va-
riadas, às vezes pontuais, às vezes sistemáticas e que construíram, ao longo do 
tempo, um caminho para o entendimento que se tem hoje do papel institucio-
nal nesse campo.

Aloísio, ao buscar a dinamização das ações do IPHAN, preocupou-se 
com a organização de cursos de formação, mas principalmente com pres-
tar informações a moradores e/ou frequentadores (fruidores) de sítios his-
tóricos, visando à formação e ao treinamento de lideranças comunitárias, 
que pudessem vir a agir em defesa do sítio e da comunidade de moradores. 
Agindo assim, pretendia interferir, o menos possível, na vida e nos hábitos 
dessa população e facilitar o conhecimento, a compreensão e a apropriação 
do acervo arquitetônico, estabelecendo também a interação deste com as 
manifestações culturais a ele relacionadas.

Essas ações desenvolvidas para os bens tombados e manifestações cultu-
rais, fora dos espaços museológicos – que foram os pioneiros em implantar 
ações pedagógicas regulares nas suas rotinas de trabalho, a partir da década de 
1980 – ganharam um espaço institucional em 1990, dentro da estrutura for-
mal do IBPC, com a criação do Departamento de Promoção, que, entre outras 
atribuições, deveria coordenar as ações de Educação. Passados 20 anos, foram 
muitas as atividades e iniciativas nessa área, embora ainda com grande grau de 
dispersão, ou seja, não chegando a caracterizar uma política institucional ou 
um programa de caráter nacional.
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No decorrer da organização desta reedição do livro de Rodrigo Melo Franco 
de Andrade, pude participar de alguns encontros com Silva Telles. Em função 
de nossas conversas sobre os temas recentes do IPHAN, acabei por assumir 
esta parte do relato da trajetória institucional. Trata-se de um panorama em 
linhas gerais sobre a década de 2000, período em que a ação do Instituto foi 
positivamente marcada pelo fortalecimento institucional e pela implantação 
de políticas públicas de preservação, que buscam compreender o patrimônio 
cultural em sua diversidade e abrangência territorial.

Em 2000 foi publicado o Decreto no 3.551, que institui o registro do pa-
trimônio de natureza imaterial, e foi criado o Programa Nacional de Patri-
mônio Imaterial, dando início a uma ação efetiva de proteção desse tipo de 
bem. Após estudos para a identi�cação dos bens, desenvolvidos pelas áreas 
técnicas do IPHAN ou por estas supervisionados, e encaminhamento pelo 
seu presidente para aprovação pelo Conselho Consultivo da Casa, os bens 
são incluídos em um dos quatro livros de registro: dos Saberes, para os co-
nhecimentos e modos de fazer enraizados no cotidiano das comunidades; 
das Celebrações, para os rituais e festas que marcam vivência coletiva, reli-
giosidade, entretenimento e outras práticas da vida social; das Formas de Ex-
pressão, para as manifestações artísticas em geral; e dos Lugares, para mer-

Reprodução da capa da publicação sobre 
Patrimônio Imaterial, 2000.



319

cados, feiras, santuários, praças, entre outros espaços, onde são concentradas 
ou reproduzidas práticas culturais coletivas.

Na primeira década do século foram inscritos 18 bens de natureza imaterial nos 
livros de registro, abrangendo diversos estados brasileiros, com predominância do 
Nordeste e Sudeste – regiões nas quais se veri�cou o maior número de inscrições nos 
livros dos Saberes e das Formas de Expressão, somando 15 dentre as 18 realizadas.

O primeiro registro foi o do Ofício das Paneleiras de Goiabeiras, no Livro dos 
Saberes, em 2000, valorizando-se a produção artesanal das panelas de barro em 
Goiabeiras Velha, em Vitória, no Espírito Santo. O Livro de Registro das Formas 
de Expressão foi inaugurado em 2002 com a inscrição da arte Kusiwa — siste-
ma de representação grá�co dos povos indígenas Wajãpi, do Amapá. O Círio de 
Nossa Senhora de Nazaré, celebração religiosa que ocorre em Belém do Pará, foi a 
primeira inscrição no Livro das Celebrações, em 2004, e a Cachoeira de Iauaretê, 
lugar sagrado de referência para os povos indígenas que habitam a região banhada 
pelos rios Uaupés e Papuri, foi a primeira inscrição no Livro dos Lugares.

Os estudos para a identi�cação dos bens de natureza imaterial vêm aplican-
do a metodologia do Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC) do 
IPHAN, que sistematiza os levantamentos e pesquisas sobre as referências cultu-
rais. O método, estruturado no �nal da década de 1990, usa a noção de referência 
cultural, adotada no IPHAN desde a década de 1980 e consagrada na Constitui-
ção Federal de 1988 que, no Artigo 216, de�ne o patrimônio como o conjunto 
dos bens materiais ou imateriais portadores de “referência à identidade, à ação, à 
memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira”.

Desse modo, o INRC sistematiza as informações necessárias à atribuição de sig-
ni�cados às coisas, levando em conta as referências de seus usuários e detentores. 
Além de propor a realização de pesquisas em fontes secundárias para o conhecimen-
to histórico e a delimitação dos territórios ou bens a serem inventariados, usa meto-
dologia da pesquisa de campo e etnográ�ca para o registro dos valores de referência 
dos grupos sociais. Muito embora esse Inventário seja aplicado na identi�cação do 
patrimônio imaterial, sendo poucos os INRCs que abordam os bens materiais, há 
trabalhos bem sucedidos, como o Inventário aplicado na Ilha de Marajó, no Pará.

Em 2003, na troca do comando no governo federal, o ministro da Cultura, 
Gilberto Gil, deu visibilidade ao Ministério, não só por sua biogra�a ligada à mú-
sica popular brasileira, mas, especialmente, em função de seus discursos que mar-
caram a transformação das políticas culturais, pelas quais o Estado voltou a ter 
um papel ativo. Tinha como objetivo o fortalecimento das instituições culturais, 
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o aporte de recursos �nanceiros e a ampliação do diálogo com a sociedade, para 
o desenvolvimento de um trabalho democrático, de abrangência territorial, de in-
clusão social e de atendimento à diversidade cultural. A economia da cultura e a 
cultura criativa também eram alvos de sua política. Essa determinação governa-
mental resultou em ações voltadas para áreas do território brasileiro historicamen-
te pouco atendidas pelo IPHAN. Adotou-se uma nova geopolítica do patrimônio 
cultural, alcançando principalmente o Norte e o Centro-Oeste, e foi ampliado o 
público-alvo, atingindo segmentos sociais não hegemônicos, tais como as popula-
ções indígenas e as afrodescendentes.

Para execução dos novos trabalhos, o IPHAN foi reestruturado em 2004. 
Além da manutenção das áreas de patrimônio material, promoção e educação 
patrimonial, a instituição passou a contar com o Departamento de Patrimô-
nio Imaterial (DPI), com a Coordenação Geral de Pesquisa, Documentação e 
Referência (Copedoc) e com o Departamento de Museus e Centros Culturais 
(Demu) para os acervos museológicos.

Com a nova estrutura foi possível formalizar ações sistemáticas e de âmbito 
nacional de aplicação do INRC, desenvolvidas em todas as superintendências do 
IPHAN, e ampliar as ações de Registro e de Salvaguarda do patrimônio imaterial. 
A Salvaguarda tem ênfase no apoio à melhoria das condições sociais e materiais de 
transmissão e reprodução dos bens e seus sentidos. Trata-se de um desa�o para a 
instituição, uma vez que o objeto da proteção é o processo social e as relações que 
constituem os modos de fazer, os conhecimentos, os costumes, a ocupação dos 
espaços e assim por diante. Os planos podem incluir ajuda �nanceira a detentores 
de saberes para garantir formas de transmissão, de organização comunitária e a 
facilitação do acesso às matérias-primas. Muitas vezes envolvem negociações com 
outras instituições públicas e a interface com outros programas do Ministério da 
Cultura (MinC). São exemplos a negociação com o Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) a �m de garantir o acesso 
à madeira para a produção artesanal da Viola-de-Cocho, registrada em 2005, e a 
criação de um Ponto de Cultura na cidade de Santo Amaro, no Recôncavo Baiano, 
com o apoio do MinC, para promoção de atividades de preservação e valorização 
do Samba de Roda da Bahia, registrado em 2004 como forma de expressão.

A criação da Copedoc na nova estrutura de 2004 atendeu à proposta antiga 
de alguns segmentos do IPHAN para estabelecer um espaço especí�co para 
as pesquisas sobre as práticas empreendidas no campo da preservação, asso-
ciadas à área de documentação. Reivindicava-se a produção de conhecimento 
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sobre as práticas de preservação, nos diferentes contextos históricos, para o 
entendimento dos acervos protegidos, seus diferentes sentidos e a pertinência 
das ações e políticas públicas na atualidade. Para isso, a Copedoc desenvolveu 
diretamente estudos sobre o campo do patrimônio e implantou uma política 
de fomento à pesquisa, por meio de o�cinas para a troca de conhecimentos 
entre os servidores do IPHAN e de editais públicos para o envolvimento de 
pesquisadores externos. Foram também criadas séries de publicações, espe-
ci�camente dedicadas à difusão das pesquisas e dos acervos documentais do 
IPHAN, de modo contextualizado, a exemplo da proposta deste livro.

Os trabalhos de conservação e tratamento dos acervos documentais já haviam 
sido fortalecidos com a criação da Coordenação de Registro e Documentação 
(CRD) na década de 1980, e depois, nos anos 1990, com a criação do Departamen-
to de Identi�cação e Documentação (DID). Esses avanços correspondiam às novas 
concepções de patrimônio como referência cultural e à luta pela redemocratização 
do país, quando a ampliação do acesso às informações passou a ser objetivo impor-
tante do IPHAN. A partir daí, a área de documentação foi considerada �nalística, 
com autonomia em relação às atividades de tombamento, conservação, restaura-
ção e �scalização. Os trabalhos de conservação e tratamento documental, além de 
apoiarem aquelas atividades, passaram a ser respeitados como ação de preservação 
do patrimônio cultural, na medida em que a documentação conserva, em outros 
suportes, as informações contidas nos bens, permitindo o acesso e a produção de 
conhecimento sobre eles, independentemente dos seus suportes originais.

Além da conservação dos documentos e seu tratamento arquivístico, a 
prioridade do IPHAN é dar acesso informatizado às informações resultantes 
das atividades de preservação do patrimônio cultural desde o início de suas 
atividades. Essas informações hoje compõem uma rede de arquivos sobre o 
patrimônio brasileiro e práticas de preservação descentralizadas nas unidades 
da instituição em todo o território nacional.

Ainda em 2004, como forma de fortalecer o campo da preservação, foi cria-
do o Programa de Especialização em Patrimônio do IPHAN (PEP)1, dentro da 

1 Em março de 2011, o PEP foi recomendado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pes-
soal de Nível Superior (Capes) como um Mestrado Pro�ssional. Trata-se da designação do 
mestrado que enfatiza estudos e técnicas diretamente voltadas ao desempenho de um alto ní-
vel de quali�cação pro�ssional, que pode �car abrigado na estrutura de instituições que têm 
conhecimento sobre determinado campo de atuação. A modi�cação signi�cativa do PEP para 
seu funcionamento como Mestrado Pro�ssional foi a introdução das bancas examinadoras do 
trabalho dissertativo de conclusão, mantendo-se o restante de seu projeto pedagógico.



322

estrutura da Copedoc, contando com a cooperação técnica e operacional da Or-
ganização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). 
A ideia era formar pro�ssionais de diversas áreas do conhecimento, de modo 
interdisciplinar, visando sua atuação no campo da preservação. A proposta pe-
dagógica do PEP associa as práticas de preservação nas unidades do IPHAN ao 
aprendizado teórico-metodológico e à pesquisa. Para isso o IPHAN oferece bal-
sas de estudos, pelo período de dois anos, para alunos selecionados por meio de 
edital público, a partir de temas e áreas pro�ssionais indicadas pelas unidades do 
IPHAN. A dimensão prática do curso ocorre pela integração supervisionada dos 
bolsistas às atividades de rotina nas unidades do IPHAN, distribuídas em todo o 
território brasileiro. A parte teórico-metodológica é organizada pela coordena-
ção do programa, de responsabilidade da Copedoc, no Rio de Janeiro.

Como parte da política cultural, um passo importante foi dado no sen-
tido de fortalecer o IPHAN em 2006 e 2009, com a realização de dois con-
cursos públicos para o ingresso na instituição. Há mais de 20 anos o seu 
quadro funcional regular não era renovado. Embora ainda muito aquém do 
necessário – sem repor as vagas e abranger o conjunto de necessidades –, o 
concurso proporcionou o ingresso de profissionais de diversas áreas, como 
antropologia, arqueologia, arquivologia, arquitetura, biblioteconomia, en-
genharia, história, pedagogia 2.

No que se refere aos tombamentos de bens culturais, foram inscritos 46 
bens nos livros de tombo do IPHAN, entre 2000 e 2009, alcançando diver-
sos estados e as regiões historicamente pouco atendidas, podendo ser citados 
como exemplos o Conjunto Histórico e Paisagístico de Parnaíba, no Piauí; o 
Centro Histórico de Porto Nacional, em Tocantins; o Complexo Histórico da 
Estrada de Ferro Noroeste do Brasil em Campo Grande, Mato Grosso do Sul; 
e a Casa de Chico Mendes e seu acervo, em Xapuri, no Acre; cinco terreiros de 
Candomblé; alguns conjuntos edi�cados do complexo ferroviário de São Paulo 
e os remanescentes do Quilombo de Ambrósio, em Minas Gerais.

Sobre os dois últimos exemplos (rede ferroviária e quilombo), há questões 
mais amplas, bastante complexas, que vêm sendo equacionadas pelo IPHAN. 
Como consequência da privatização e extinção da Rede Ferroviária Federal 

2 Foram os primeiros concursos públicos, já que os anteriores à Constituição Federal de 1988 
eram feitos para pessoal interno, visando à regularização de sua situação funcional. Na década 
de 2000, a maior parte dos quadros do IPHAN haviam sido admitidos pela PróMemória e 
passaram a servidores estatutários com a extinção da Fundação em 1990.
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(RFFSA), foi atribuído ao IPHAN, por meio da Lei 11.483 de 2007, diversas 
responsabilidades com relação aos acervos ferroviários. Segundo os termos da 
lei, cabe ao IPHAN receber e administrar os bens móveis e imóveis de valor 
artístico, histórico e cultural, não operacionais, oriundos da extinta RFFSA, 
bem como zelar pela sua guarda e manutenção. Ainda de acordo com a mesma 
lei, essa atribuição pode ser compartilhada com outros órgãos e entidades da 
administração pública federal e com entidades privadas, visando preservar a 
memória ferroviária e contribuir para o desenvolvimento da cultura e do tu-
rismo. Diante da quantidade de bens e da importância histórica e cultural da 
antiga RFFSA, assim como das referências imateriais imprescindíveis para a 
preservação e difusão da memória ferroviária, observa-se que há um desa�o 
de dimensões signi�cativas, além da perspectiva de um trabalho futuro de ár-
dua execução para o cumprimento desse novo dever institucional.

Outra nova atribuição do IPHAN se refere aos quilombos. Embora indi-
cado na Constituição de 1988 como bem a ser protegido – o parágrafo quinto 
do Artigo 216 determina que “�cam tombados todos os documentos e os sítios 
detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos” –, somente 
após o mencionado fortalecimento institucional o debate em torno do tema 
ganhou vulto. Desse modo, ao serem identi�cados como quilombos, os sítios 
�cam tombados, despertando inúmeros debates jurídicos e conceituais relati-
vos aos processos de identi�cação dos quilombos, à periodização da história 
quilombola, à necessidade da presença dos vestígios materiais para a efetivação 
do dispositivo constitucional e aos critérios de conservação dos sítios após o 
tombamento. Diante de tal complexidade, ainda estão em estudo as formas de 
normatização dos tombamentos para a aplicação desse dispositivo.

Mais recentemente, a di�culdade de viabilizar o tombamento de paisa-
gens que abrangem amplas áreas com a presença de bens de natureza ma-
terial e imaterial levou à publicação da Portaria no 127 do IPHAN, de 30 
de abril de 2009, que institui a Chancela da Paisagem Cultural. Segundo 
a Portaria, a paisagem deve ser valorizada como uma “porção peculiar do 
território nacional, representativa do processo de interação do homem com 
o meio natural, à qual a vida e a ciência humana imprimiram marcas ou 
atribuíram valores”. A Chancela pretende que sejam estabelecidos pactos en-
tre o poder público, a sociedade civil e a iniciativa privada para a proteção 
dos elementos e relações que compõem a paisagem, podendo ser cancelada, 
caso os compromissos assumidos no pacto sejam quebrados, com a perda 
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da qualidade do sítio. Desse modo, o IPHAN também buscou alternativa 
para atender aos compromissos do Brasil como signatário da Convenção da 
Unesco de 1972, para o patrimônio mundial, complementada em 1992, que 
tem como um de seus objetivos a preservação das paisagens, empregando o 
conceito de paisagem cultural.

A última reestruturação do IPHAN foi de�nida no Decreto n° 6.844, de 
7 de maio de 2009, e concretizou um desejo antigo de se ter representações 
em todos os estados brasileiros. Além de 27 superintendências nos estados e 
no Distrito Federal, o IPHAN mantém hoje em sua estrutura 27 escritórios 
técnicos, abrangendo grande parte dos sítios históricos tombados. Integram 
ainda a atual estrutura as unidades especiais, como o Centro Nacional de Ar-
queologia, o Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, o Centro Cultural 
Sítio Burle Marx e o Centro Cultural Paço Imperial. Trata-se de uma estrutura 
muito ampliada com relação aos quatro Distritos referidos por Rodrigo Melo 
Franco de Andrade em seu livro, o que reforça a riqueza do seu legado.

O Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, o Centro Cultural Sítio 
Burle Marx e o Centro Cultural Paço Imperial são unidades mais antigas, 
tendo �cado vinculadas aos departamentos de Patrimônio Imaterial (DPI), 
de Patrimônio Material e Fiscalização (Depam) e de Articulação e Fomen-
to (DAF), respectivamente, por conta de sua vocação funcional. Apenas o 
Centro Nacional de Arqueologia teve estrutura nova criada, com subordi-
nação ao Depam. Isso ocorreu em função das demandas crescentes nessa 
área de atuação do IPHAN, não apenas no que se refere à arqueologia cien-
tí�ca pré-histórica e histórica, como também à arqueologia de contrato. Este 
último caso envolve questões éticas complexas e a necessidade de repostas 
ágeis às demandas de pesquisa, na medida em que atende aos interesses dos 
empreendimentos governamentais e privados, tais como a implantação de 
hidrelétricas, a abertura de estradas, a implantação de áreas industriais e 
complexos hoteleiros. É preciso que a identi�cação dos sítios, as escavações 
e os salvamentos aconteçam antes da destruição, dependendo de um sistema 
de aprovação de �scalização que é dever e competência do IPHAN.

É importante observar que em 2009, com a reestruturação realizada, foi 
criado o Instituto Brasileiro de Museus, tirando do IPHAN a competência 
de agir sobre os acervos museológicos. Se, por um lado, esse ato represen-
tou uma perda, pois o patrimônio museológico foi historicamente concebido 
como parte integrante e indissociável do patrimônio cultural, por outro, a 
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dissociação do patrimônio museal fortaleceu esse campo de atuação, que 
passou a ter estrutura própria vinculada diretamente ao MinC, e represen-
tou a possibilidade de o IPHAN  implementar novas ações a partir da maior 
leveza da estrutura administrativa.

Um novo projeto que ganhou impulso foi o das Casas do Patrimônio, lan-
çado em 2008 e coordenado pelo DAF, que na nova estrutura do IPHAN agre-
gou as ações de pesquisa, documentação, educação, fomento e difusão. Trata-
se de projeto que busca “abrir” a instituição para o público, criando “centros 
de diálogo e construção conjunta com a sociedade de políticas de identi�cação, 
reconhecimento, proteção e promoção do patrimônio cultural”, segundo a Co-
ordenação de Educação Patrimonial do DAF. Já foram implantadas algumas 
Casas de Patrimônio, como a do Escritório Técnico do IPHAN de Ouro Preto 
e da Superintendência do IPHAN em Recife.

Na área da educação patrimonial, o IPHAN também vem buscando pro-
mover ações associadas às obras, escavações arqueológicas, entre outras práti-
cas, exigindo, em alguns casos, que tragam em seu escopo atividades e recur-
sos voltados para a educação patrimonial — fato que nem sempre é possível, 
porque os recursos e prazos de execução continuam aquém do necessário.

Conforme disse Silva Telles, as ações educativas promovidas pelo IPHAN 
são variadas, às vezes pontuais, às vezes sistemáticas. Deste modo, corre-se o 
risco de mencionar algumas e deixar muitas iniciativas importantes de fora. 
No entanto, além dos trabalhos já citados, é possível classi�car três diferentes 
tipos: os que buscam uma aproximação com a rede formal de ensino; os que se 
propõem a produzir material sobre o patrimônio cultural para distribuição; e 
projetos de sensibilização junto às comunidades usuárias dos bens culturais.

Como exemplo, pode-se citar o trabalho junto às escolas no Estado de Goiás, 
iniciado na década de 1980 e ainda em funcionamento. Este tem como concep-
ção o desenvolvimento de ações integradas com as escolas para uma leitura in-
terdisciplinar do patrimônio cultural, com base nos conteúdos curriculares. São 
promovidas atividades em sala de aula e o�cinas com os professores, que passam 
a ter a responsabilidade de trabalhar os conteúdos tratados com os alunos. Foi 
também estabelecida uma aproximação entre o Ministério da Educação (MEC) 
e o IPHAN para uma ação relacionada à educação formal de maior capilaridade 
no território nacional, nos segmentos fundamentais e médios, assim como nos 
programa de extensão do nível superior. O Programa do MEC que já conta com 
a participação do IPHAN desde 2008 é o de Extensão Universitária (ProExt), 
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que foi criado em 2003 com o objetivo e apoiar as instituições públicas de ensino 
superior no desenvolvimento de projetos de extensão e passou a incluir entre os 
seus temas a preservação do patrimônio cultural. São lançados editais públicos 
para a seleção de projetos, contando com técnicos do IPHAN na avaliação das 
propostas. Vêm sendo contemplados projetos diversi�cados, com grande abran-
gência territorial, incluindo temas relativos ao patrimônio material e imaterial e 
a organização de acervos documentais e bibliográ�cos.

Sobre os trabalhos que se propõem a produzir material para distribuição, 
são inúmeras as experiências de cartilhas com temas regionais ou locais, his-
tórias em quadrinhos, palavras cruzadas, entre outras. Nos últimos anos vem 
sendo desenvolvido o Projeto Patrimônio e Leitura: Catálogo Comentado da 
Literatura Infanto-juvenil, que identi�ca nas obras literárias e nas atividades 
curriculares da educação básica, voltadas para a formação de leitores, uma for-
ma de apoiar os professores na apresentação dos conteúdos e temas referentes 
ao patrimônio cultural por meio da leitura e literatura.

O terceiro tipo de trabalho tem como exemplo o projeto Viver o Desterro, 
realizado no centro histórico de São Luiz do Maranhão para atender a uma 
população em situação vulnerável – especialmente crianças e jovens – que 
mora em prédios históricos, em precário estado de conservação, transfor-
mados em cortiços. O projeto contou com a participação do IPHAN e de 
outras instituições públicas e privadas, quando, em 2004 e 2006, foram de-
senvolvidas o�cinas de fotogra�a e desenho e vivenciados roteiros culturais 
para despertar nos moradores o interesse por sua história e a valorização do 
seu lugar, obtendo-se resultados importantes de a�rmação de autoestima nas 
crianças e nos jovens.

Sobre as relações internacionais, houve forte continuidade no intercâmbio 
bilateral e multilateral com diversos países. A experiência e a competência do 
IPHAN nesses 70 anos de vida têm tido reconhecimento internacional, inclu-
sive pela convocação constante de seus técnicos e representantes para parti-
cipar de reuniões, fóruns, eventos e iniciativas de intercâmbio e cooperação.

Sobre este assunto, são exemplos projetos e atividades no âmbito das ações 
culturais, tais como:

1 – Participação desde o início, em 2003, das reuniões que culminaram na 
criação do Centro Regional para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural 
Imaterial da América Latina (Crespial), em funcionamento desde 2006 
como um Centro de categoria II, a partir de acordo �rmado entre a 
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Unesco e o governo peruano. O Brasil também participa no Comitê de 
Administração e no Comitê Executivo do Crespial.

2 – O Projeto do Mundo Cultural Guarani, voltado para a ampliação do 
conhecimento das referências culturais dos Mbyá, no Brasil. Pro-
posto pelo IPHAN em 2004, conta com o apoio da Agência Espa-
nhola de Cooperação Internacional e se articula com o Projeto de 
Guias da Paisagem Cultural para o desenvolvimento do território 
das Missões Jesuítico-Guarani no Brasil, desenvolvido pelo IPHAN 
com a participação do Instituto Andaluz de Patrimônio Histórico. 
Este Projeto teve desdobramentos junto ao Crespial, com a proposta 
brasileira de se abranger o conjunto de remanescentes das antigas 
Missões Jesuítico-Guaranis, com o desenvolvimento de Projeto de 
Inventário Cultural dos Países do Mercosul, tendo como projeto-
piloto o do acervo Missioneiro, localizado entre Brasil, Argentina, 
Paraguai, Uruguai e Bolívia.

3 – Projetos de assistência técnica com países de língua portuguesa, desta-
cando-se as missões realizadas em Angola para avaliação do patrimô-
nio de natureza material e imaterial e apoio na estruturação de medi-
das de proteção, a partir de 2005.

4 – O acordo com o governo holandês para a criação, em 2009, do Centro 
de Referência da Memória Holandesa no Brasil, o Centro Mauritzstaad, 
propondo-se o seu funcionamento em Recife.

5 – A criação do Centro Regional de Formação para a Gestão do Patrimô-
nio, em acordo com a Unesco, aprovado na 35ª Conferência Geral da 
Unesco, promovida em Paris em 2009. Integrando a rede internacional 
de centros de categoria II da Unesco, o Centro, que leva o nome de 
Lucio Costa, pretende capacitar pro�ssionais para o aperfeiçoamento 
dos instrumentos de gestão, com ênfase em centros históricos, aten-
dendo aos técnicos de 17 países da América do Sul, da África e da Ásia, 
de língua portuguesa e espanhola, e buscará manter uma colaboração 
estratégica com Portugal e Espanha.

Finalmente, é importante citar duas frentes de trabalho abertas pelo 
IPHAN: o Sistema Nacional de Patrimônio (SNPC) e o PAC Cidades Históri-
cas, relacionado ao Programa de Aceleração do Crescimento criado pelo go-
verno brasileiro, ambos do �nal da década de 2000.

O SNPC pretende estabelecer relações entre as esferas de governo para a 
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gestão do patrimônio cultural. Ainda em fase de formulação, até o momento o 
IPHAN fez um mapeamento da estrutura e ações dos órgãos municipais e es-
taduais de patrimônio cultural e promoveu encontros com representantes das 
prefeituras, dos governos estaduais e de instituições de preservação do patri-
mônio cultural, sempre no sentido de constituir as bases para a consolidação 
da política do sistema nacional de patrimônio. No �nal de 2009 foi realizado o 
I Fórum Nacional do Sistema Nacional de Patrimônio, em Ouro Preto, quando 
foram discutidos temas de interesse comum e procedimentos para a continui-
dade dos trabalhos.

Quanto ao PAC Cidades Históricas, o IPHAN tem como objetivo receber 
recursos para implantar projetos que bene�ciem os moradores e usuários 
das cidades históricas, não necessariamente tombadas, mas alvos de projetos 
de desenvolvimento social, de modo a integrar as ações de preservação na 
gestão compartilhada com os diferentes agentes do poder público e da socie-
dade. Assim, esse programa busca efetivar a política institucional de preser-
vação articulada com as demais políticas de governo, trazendo, para os sítios 
históricos, benefícios que vão além das obras de restauração e conservação 
dos prédios e logradouros.

Sempre haverá muito para fazer no campo da preservação do patrimônio 
cultural brasileiro e, felizmente, a instituição vem passando por atualizações e 
aperfeiçoamentos, no que diz respeito tanto à organização institucional quan-
to à legislação. O processo de estruturação do IPHAN e suas várias modi�ca-
ções, desde aquelas citadas por Rodrigo Melo Franco de Andrade em 1952, dão 
a dimensão dessa dinâmica. Para registro dessa trajetória administrativa, Silva 
Telles incluiu um levantamento sobre o tema, elaborado pelo administrador 
Sérgio Abrahão. Sobre a legislação, ele apresenta uma análise feita com a co-
laboração do seu �lho, o advogado Francisco da Silva Telles, com enfoque nas 
relações entre direito de propriedade, patrimônio e constituições brasileiras, 
ambos apresentados nos capítulos a seguir.
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V
Organização administrativa 
do IPHAN a partir de 1952

Sérgio Abrahão
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Aqui trataremos das alterações ocorridas desde 1952 (data da publica-
ção do livro Brasil: monumentos históricos e arqueológicos, que estamos 
comentando) na estrutura do IPHAN, com as suas sucessivas denomi-
nações: Serviço, Diretoria, Secretaria, Subsecretaria e Instituto.  Em seu 
livro, Rodrigo analisa detidamente a organização administrativa do ór-
gão em sua fase inicial, às páginas 79 a 97. Daremos sequência a esse 
tema, mostrando as diferentes estruturas administrativas que foram sen-
do criadas para atender às necessidades das várias fases do órgão, em 
sua adaptação aos condicionantes criados pela política, e pelas estruturas 
econômicas do Estado até hoje.

Rodrigo inicia seu capítulo a esse respeito citando a criação provisória, 
no ano de 1936, do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e 
relata (páginas 78 e seguintes) as di�culdades enfrentadas para implantação 
dos trabalhos sob sua direção, principalmente em relação à infraestrutura. 
Sem se intimidar diante do desa�o, deixa claro que a situação exigia o es-
forço, otimização e criatividade para o gerenciamento dos poucos recursos 
existentes naquela época.

Apesar de não solucionar as bases de infraestrutura organizacionais de fun-
cionamento da nova frente de trabalho, a Lei nº 378,1 de 13 de janeiro de 1937, 
cria formalmente e regulamenta o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional – órgão de execução do Ministério da Educação e Saúde, vinculado e 
subordinado ao ministro de Estado, dotado de estrutura organizacional própria.

Ainda no ano de 1937, o Decreto-lei nº 25, editado em 30 de novembro, 
instituiu a proteção legal do patrimônio histórico e artístico nacional, além de 
organizar e regulamentar as competências e responsabilidades do Serviço de 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), em 1937.

Somente em 2 de janeiro de 1946, pela Lei nº 8.534, segundo relato de Ro-
drigo, o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, até então pri-
vado de estrutura administrativa, foi transformado em Diretoria do Patrimô-
nio Histórico e Artístico Nacional (Dphan), em 1946, e regulamentado pelo 
Decreto nº 20.303,2 de 2 de janeiro de 1946 – igualmente órgão de execução 
do Ministério da Educação e Saúde vinculado e subordinado diretamente ao 
ministro de Estado. A estrutura apresentava um arranjo simples de funciona-

1 Texto de lei transcrito na íntegra às páginas 78-79 do fac-símile.

2 Texto de lei transcrito na íntegra às páginas 81-97 do fac-símile.
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mento, por meio de uma matriz organizada por temas de trabalho, que alme-
java alcançar as diferentes demandas geradas pelas atividades intrínsecas às 
atribuições da instituição.

Folheteria da instituição reproduzidas de documentos do Arquivo Central do IPHAN, 
Seção Rio de Janeiro



332

Esse modelo institucional articulado e implementado por Rodrigo funcio-
nou até o início da década de 60. A partir de então, ocorreram várias mudan-
ças no funcionamento da instituição.

A Lei nº 3.924, de 26 de julho de 1961, regulamentou a proteção dos monu-
mentos arqueológicos e pré-históricos do Brasil, ampliando assim as respon-
sabilidades e competências da Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (DPHAN).

Em 25 de julho de 1953 é criado o Ministério da Educação e Cultura, pela 
Lei nº 1.920, que manteve as �nalidades, competências e estrutura organiza-
cional da Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (DPHAN), 
órgão de execução do Ministério da Educação e Cultura (MEC), vinculado e 
subordinado ao ministro de Estado.

A Lei nº 2.200, de 12 de abril de 1954, autorizou a incorporação do Museu do 
Diamante à Dphan, passando assim, a integrar a sua estrutura administrativa.

No ano de 1968, o Decreto nº 62.203, de 31 de janeiro, delegou competên-
cias à Dphan para tratar das concessões de licença e �scalização das Expedi-
ções Artísticas e Cientí�cas no país.

A Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (DPHAN) é trans-
formada, por força do Decreto nº. 66.967, de 27 de julho de 1970, em Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), em 1970, autarquia federal, 
vinculado ao Departamento de Assuntos Culturais do Ministério da Educação e 
Cultura/MEC, com personalidade jurídica dotada de autonomia administrativa 
e �nanceira, nos termos do Decreto-lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967 (com 
redação dada pelo Decreto-lei 900, de setembro de 1969). São mantidas a estru-
tura organizacional e as competências da extinta Diretoria.

O Decreto nº 68.527, de 19 de abril de 1971, criou o Parque Histórico Na-
cional dos Guararapes, incorporando-o à estrutura administrativa do IPHAN.

A Portaria nº 230, de 26 de março de 1976, editada pelo ministro da Educa-
ção e Cultura/ MEC, alterou as �nalidades, competências e funcionamento do 
IPHAN, que passou a ter as seguintes atribuições:

[...] inventariar, classi�car, tombar, conservar e restaurar mo-
numentos, obras, documentos e demais bens de valor histórico, 
artístico e arqueológico existentes no país, bem como tombar e 
proteger o acervo paisagístico do Brasil: I - catalogar sistematica-
mente e proteger os arquivos estaduais, municipais, eclesiásticos 
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e particulares, cujos acervos interessassem à história nacional e à 
história da arte no Brasil; II - estudar, pesquisar e fazer levanta-
mentos visando ao tombamento sistemático de bens de valor his-
tórico, artístico, arqueológico e paisagístico existentes no país; III 
- registrar sistematicamente os bens de valor histórico e artístico; 
IV - tomar medidas que tivessem por objetivo o enriquecimento 
do patrimônio histórico, artístico, arqueológico e paisagístico do 
país; V - proteger, conservar e restaurar os bens tombados na con-
formidade do decreto-lei nº 25, de 30/11/1937, e, bem assim, �s-
calizar os mesmos extensivamente ao comércio de antiguidades 
e de obras de arte tradicional do país, para os �ns estabelecidos 
no citado decreto-lei; VI - coordenar e orientar as atividades dos 
museus federais que lhe fossem subordinados, prestando assis-
tência técnica aos demais; VII - estimular e orientar no país a 
organização de museus de arte, história, etnogra�a e arqueologia; 
e VIII - realizar exposições temporárias de obras de valor histó-
rico e artístico, assim como publicar e efetuar quaisquer outros 
empreendimentos que visassem difundir, desenvolver e apurar o 
conhecimento do patrimônio histórico, artístico, arqueológico e 
paisagístico do país.

Como consequência da referida Portaria, a estrutura organizacional do 
Instituto foi reformulada, apresentando a seguinte conformação: Diretor-Ge-
ral; Conselho Consultivo; Coordenadoria de Planejamento; Divisão de Estu-
dos, Pesquisas e Tombamento; Divisão de Conservação e Restauração; Divisão 
de Museus e Difusão Cultural; Divisão de Arqueologia; Divisão de Pessoal; 
Divisão de Execução Orçamentária e Financeira; Divisão de Serviços Gerais; 
Diretorias Regionais; e Museus e Casas Históricas (Museu da Incon�dência; 
Museu das Missões; Museu do Ouro; Museu do Diamante; e Parque Histórico 
Nacional dos Guararapes).

O IPHAN, no ano de 1978, passou a ser vinculado à Secretaria de Assuntos Cul-
turais do MEC, conforme determinou o Decreto nº 81.454, de 17 de março de 1978.

O Decreto nº 84.198, de 13 de novembro de 1979, motivado e orientado pelo 
Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, dá início a várias medidas ado-
tadas pelo governo federal visando à reorganização do setor cultural brasileiro. 
Este Decreto-Lei foi responsável por uma ampla reforma que reestruturou a 
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administração pública em todos os níveis, sobretudo ao �xar diretrizes e prin-
cípios com o objetivo de proporcionar funcionalidade e dinamismo, além de 
distinguir atividades de direção das de execução, atividades/meio de ativida-
des/�m e, ainda, classi�car a administração pública em direta e indireta.

Assim, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional  (IPHAN) 
é transformado em Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(SPHAN), 1979 – órgão central de direção da administração direta do Minis-
tério da Educação e Cultura (MEC), sem autonomia administrativa e �nancei-
ra. A Secretaria tinha as competências relativas ao exercício das prerrogativas 
legais de proteção do patrimônio histórico e artístico nacional, bem como as 
de formulação e orientação da implementação de políticas públicas do setor.

As �nalidades da Secretaria são assim resumidas: inventariar, classi�-
car, tombar, conservar e restaurar monumentos, obras, documentos e de-
mais bens de valor histórico, artístico e arqueológico existentes no País, bem 
como tombar e proteger o acervo paisagístico. Manteve-se a estrutura orga-
nizacional do extinto Instituto, com exceção do cargo de diretor que passou 
à denominação de secretário.

Simultaneamente, é criada pela Lei nº 6.757, de 17 de dezembro de 1979, a 
Fundação Nacional Prómemória (PróMemória), instituição da administração 
indireta com personalidade jurídica de direito privado, dotada de autonomia 
administrativa e �nanceira, nos termos do Decreto-Lei nº 25, de 30 de novem-
bro de 1937 e do Decreto-lei nº 900, de 29 de setembro de 1969, supervisionada 
pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC).

O propósito essencial de Lei nº 6.757 foi o de criar dois níveis de gestão: 
o primeiro referindo-se à Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (Sphan), órgão da administração direta, encarregado de exercer 
poderes do Estado, tais como: decidir sobre o tombamento, autorizar a sa-
ída de obra de arte do país, providenciar a emissão de embargo adminis-
trativo das ações que colocam em risco o patrimônio cultural protegido 
(notificação extrajudicial) etc. E o segundo, atribuindo à PróMemória – 
órgão da administração indireta – a f lexibilidade de gestão, agilidade e 
capacidade de ajustamento rápido às demandas existentes, de forma a via-
bilizar com eficácia e competência a execução das ações orientadas para 
preservação do patrimônio cultural brasileiro, em conformidade com as 
políticas públicas estabelecidas pela Secretaria do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional – SPHAN.
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A PróMemória, destinada a contribuir para o inventário, a classi�cação, a 
conservação, a proteção, a restauração e a revitalização dos bens de valor cul-
tural e natural existentes no país, foi implementada com a seguinte estrutura 
organizacional: presidente; Conselho Curador (composto de cinco membros, 
nomeados pelo ministro da Educação e Cultura); Diretoria Executiva: Unida-
des de Ação Programática; Coordenadoria Geral de Acervos Museológicos; 
Coordenadoria Geral de Preservação de Bens Culturais e Naturais; Coordena-
doria Geral do Centro Nacional de Referência Cultural; Coordenadoria Geral 
de Acervos Bibliográ�cos e Arquivísticos; Unidades de Apoio Administrativo; 
Coordenação Geral de Administração (Coordenadorias de Apoio); Comissão 
Técnica Consultiva; Assessorias: Jurídica; Comunicação; Cooperação Inter-
nacional; Projetos Especiais; Unidades Descentralizadas (Biblioteca Nacional, 
Cinemateca Brasileira, Grupo de Museus e Casas Históricas, Grupo de Mu-
seus e Casas Históricas de MG, Instituto Nacional do Livro, Museu de Biologia 
Professor Mello Leitão, Museu Histórico Nacional, Museu Imperial, Museu 
Lasar Segall, Museu Nacional de Belas Artes, Museus Raymundo Ottoni de 
Castro Maya, Museu da República, Museu Villa-Lobos, Paço Imperial, Parque 
Histórico Nacional dos Guararapes e Sítio Burle Marx); Representações Regio-
nais – uma em cada estado da Federação – e Escritórios Técnicos.

No início dos anos 80, é criada a Secretaria de Cultura do Ministério da 
Educação e Cultura (MEC), por intermédio da Portaria nº 383, de 10 de junho 
de 1981. A Sphan é incorporada, mas passa a ser denominada de Subsecreta-
ria de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Sphan), em 1981, mantendo 
suas �nalidades, competências e estrutura organizacional. 

O Ministério da Cultura - MinC é criado pelo Decreto nº 91.144, de 15 de 
março de 1985, absorvendo a estrutura administrativa da extinta Secretaria de  
Cultura do MEC.

Em consequência, a Subsecretaria do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional – Sphan e a PróMemória passam a integrar a estrutura organiza-
cional do Ministério da Cultura, mantendo as suas respectivas estruturas 
administrativas.

No ano seguinte, como órgão da administração direta do MINC, a Sphan 
(subsecretaria) retoma o status de Secretaria, conforme o Decreto nº 92.489, de 
24 de março de 1986, e Portaria nº 48, de 18 de julho de 1985.

A transformação em Secretaria não alterou a sua estrutura organizacional, 
mas estabeleceu novas de�nições para as suas �nalidades institucionais:
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[...] promover e preservar a herança cultural do país, conside-
rando suas raízes regionais, as relações com o ecossistema e os 
efeitos da estratificação social; estimular a criatividade, tendo 
em conta a pluralidade cultural e a ação contestadora; inven-
tariar, classificar, tombar, conservar e restaurar monumentos, 
obras, documentos e demais bens de valor histórico, artístico e 
arqueológico existentes no país; e tombar e fiscalizar o comér-
cio de obras de arte.

A Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), 
em 1985. obteve nova estrutura organizacional definida pela Portaria nº 
284, de 17 de julho de 1986, com a seguinte conformação: Secretário; Gabi-
nete do Secretário; Consultoria Técnica; Coordenadoria Jurídica; Conselho 
Consultivo; Coordenadoria de Proteção; Coordenadoria de Conservação; 
Coordenadoria de Registro e Documentação; Coordenadoria do Sistema 
Nacional de Museus (Museus e Casas Históricas); Coordenadoria de Ar-
queologia; Coordenadoria de Planejamento Orçamentário e Financeiro e 
Diretorias Regionais.

Com a Constituição Federal de 1988, há uma signi�cativa evolução na orga-
nização social e política do país; a partir de novas abordagens e conceituações 
acerca do patrimônio cultural, aumentaram a importância e as responsabili-
dades dos órgãos de preservação do patrimônio cultural brasileiro, conforme 
se veri�ca no art. 216:

[...] bens de natureza material e imaterial, tomados individual-
mente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à 
ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 
brasileira, nos quais se incluem: I - as formas de expressão; II - os 
modos de criar, fazer e viver; III - as criações cientí�cas, artísticas 
e tecnológicas; IV - as obras, objetos, documentos, edi�cações e 
demais espaços destinados às manifestações artístico culturais; 
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, 
artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e cientí�co.

Em seguida, 1990, inicia-se a reforma administrativa por meio da qual o 
governo federal extinguiu ministérios e promoveu privatizações. No âmbito 
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do setor cultural, várias instituições foram atingidas pelas medidas, sendo 
que algumas foram extintas, tais como: Instituto Nacional de Artes Cênicas – 
INACEN, Instituto Nacional de Cinema – INC, Empresa Brasileira de Filmes 
– Embra�lme, Instituto Nacional do Livro – INL e a PróMemória.

As demais instituições mantidas no setor de cultura foram alvo de 
esvaziamento  e tiveram suas equipes técnicas e as estruturas de fun-
cionamento reduzidas, além de um significativo corte em suas dotações 
orçamentárias.

O Ministério da Cultura foi transformado em Secretaria da Cultura, su-
bordinada diretamente à Presidência da República. A PróMemória foi extinta 
e a sigla Sphan foi substituída pela nova denominação, Instituto Brasileiro do 
Patrimônio Cultural (IBPC), em 1990, mediante as seguintes normas legais: 
Medida Provisória nº 150, de 15 de março de 1990, Lei nº 8.029, de 12 de abril 
de 1990, Decreto nº 99.492, de 3 de setembro de 1990 e Lei nº 8.113, de 12 de 
dezembro de 1990.

Assim, o Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural (IBPC) foi criado 
como uma autarquia federal ligada à Secretaria da Cultura (SEC/PR),  com a 
seguinte �nalidade:

[...] promoção e proteção do patrimônio cultural brasileiro nos 
termos da Constituição Federal especialmente em seu art. 216.

O Decreto nº 99.602, de 13 de outubro de 1990, regulamentou e estabeleceu a 
estrutura regimental desse Instituto, de�nindo suas atribuições conforme se segue:

Promover e proteger o patrimônio cultural brasileiro, nos termos 
da Constituição e, especialmente: I - Formular e coordenar a exe-
cução da política de preservação, promoção e proteção do patri-
mônio cultural, em consonância com as diretrizes da SEC/PR; II 
- Formular e promover programas de cooperação técnica e aper-
feiçoamento de recursos humanos voltados para a conservação 
e preservação do patrimônio cultural; III - Desenvolver estudos 
e pesquisas, visando à geração e incorporação de metodologias, 
normas e procedimentos para a conservação e preservação do pa-
trimônio cultural; IV - Promover a identi�cação, o inventário, a 
documentação, o registro, a difusão, a vigilância, o tombamento, 
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a desapropriação, a conservação, a restauração, a devolução, o uso 
e a revitalização do patrimônio cultural; e V - Exercer as com-
petências estabelecidas no Decreto-lei nº 25/37, no Decreto-lei nº 
3.866/41, na Lei 4.845/65 e na Lei nº 3.924/61.

A estrutura organizacional foi assim de�nida: Presidente; Gabinete da 
Presidência; Procuradoria Jurídica; Conselho Consultivo (um representan-
te de cada uma das seguintes entidades: Instituto dos Arquitetos do Brasil-
IAB, Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Iba-
ma), Conselho Internacional de Monumentos e Sítios (Icomos); e mais dez 
membros da sociedade civil); Órgão Colegiado/Diretoria: Departamento de 
Planejamento e Administração; Departamento de Identi�cação e Documen-
tação; Departamento de Proteção; Departamento de Promoção; e Unidades 
Descentralizadas: 14 Coordenações Regionais, sendo que os museus e as ca-
sas históricas não foram incluídos.

Em contrapartida, um ano depois, foi editada a Lei nº 8.313, de 23 de 
dezembro de 1991, conhecida como Lei Rouanet, restabelecendo os princí-
pios da Lei nº 7.505, de 2 de julho de 1986, e instituindo ainda o Programa 
Nacional de Apoio à Cultura (Pronac). Tais medidas tinham como objetivo 
captar recursos e contribuir para a melhoria da gestão no âmbito do setor 
cultural, com a participação da iniciativa privada. Entretanto, a lei só foi 
regulamentada em 1995.

Com a aplicação da Lei nº 8.490, de 12 de novembro de 1992, foi recriado 
o  Ministério da Cultura (MinC), mantendo inalteradas as �nalidade e com-
petências do Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural (IBPC),  autarquia 
federal que, a partir de então, passou a ser vinculada ao novo Ministério.

A Medida Provisória nº 752, de 06 de dezembro de 1994, alterou a denomi-
nação do nome do órgão, restabelecendo sua denominação histórica: Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), em 1994, mantendo 
as �nalidades, competências e atribuições anteriormente de�nidas.

Somente em 1998, por força do Decreto nº 2.807, de 21 de outubro, foi dada 
nova redação para as �nalidades do Instituto do Patrimônio Histórico e Artís-
tico Nacional (IPHAN):

[...] tem por �nalidade pesquisar, promover, �scalizar e proteger 
o patrimônio cultural brasileiro, nos termos da Constituição e, 
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especialmente: I - formular e coordenar a execução da política 
de preservação, promoção e proteção do patrimônio cultural, 
em consonância com as diretrizes do Ministério da Cultura; 
II - formular e promover programas de cooperação técnica e 
aperfeiçoamento de recursos humanos para conservação e pre-
servação do patrimônio cultural; III - desenvolver estudos e 
pesquisas, visando à geração e incorporação de metodologias, 
normas e procedimentos para conservação e preservação do pa-
trimônio cultural; IV - promover a identi�cação, o inventário, a 
documentação, o registro, a difusão, a vigilância, o tombamen-
to, a desapropriação, a conservação, a restauração, a devolução, 
o uso e a revitalização do patrimônio cultural; V - exercer os 
poderes discricionários e de polícia administrativa para prote-
ção do patrimônio cultural brasileiro; VI - aplicar as penalida-
des previstas na legislação de proteção ao patrimônio cultural; 
e VII - exercer as competências estabelecidas no Decreto-Lei nº 
25, de 30 de novembro de 1937, no Decreto-Lei nº 3.866, de 29 de 
novembro de 1941, na Lei nº 4.845, de 19 de novembro de 1965 e 
na Lei nº 3.924, de 26 de julho de 1961.

Nessa mesma ocasião, a estrutura regimental do IPHAN foi reeditada de for-
ma a incluir: Unidades Descentralizadas: 14 Coordenações Regionais; e Unida-
des Especiais: Museus, Arquivo e 12 Centros Culturais.

Sem interferência direta na estrutura organizacional do IPHAN, o Decreto 
nº 3.049, de 6 de maio de 1999, criou a Secretaria do Patrimônio, Museus e Artes 
Plásticas,  órgão da administração direta do MinC, com as seguintes �nalidades:

[...] coordenar e promover estudos com vistas à formulação da po-
lítica cultural das áreas de Patrimônio, Museus e Artes Plásticas, 
em conjunto com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional - IPHAN e demais entidades vinculadas; II - articular e 
coordenar a realização de projetos e programas, em conjunto com 
o IPHAN e demais entidades vinculadas; III - propor diretrizes 
para a otimização da aplicação de recursos administrados pelo 
Ministério da Cultura e identi�car fontes alternativas de apoio a 
projetos culturais; IV - acompanhar, avaliar e sugerir alternativas 
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de desenvolvimento e condução da política cultural, nas áreas de 
sua competência; e V - coordenar, supervisionar e controlar as 
ações voltadas à execução dos projetos e atividades relacionadas 
ao Fundo Nacional da Cultura, ao mecenato e aos Fundos de In-
vestimento Cultural e Artístico - FICART, relativos às áreas do 
Patrimônio, Museus e Artes Plásticas.

A Secretaria do Patrimônio, Museus e Artes Plásticas foi organizada com a 
seguinte estrutura: Secretário e Coordenador-geral de Políticas.

Em cumprimento ao art. 216 da Constituição Federal, o governo federal 
editou o Decreto nº 3.551, de 4 de agosto de 2000, instituindo o Registro de 
Bens Culturais de Natureza Imaterial, que constituem patrimônio cultural 
brasileiro, e criou o Programa do Patrimônio Imaterial, cuja implantação e 
gestão �caram a cargo do IPHAN.

O Decreto nº 4.301, de 12 de julho de 2002, incluiu na estrutura adminis-
trativa do IPHAN a 15ª Superintendência Regional - SR (com jurisdição no 
Distrito Federal).

A estrutura organizacional imposta ao setor cultural brasileiro pela refor-
ma administrativa de 1990, com algumas exceções, manteve-se inalterada até 
o início da década seguinte. Essas limitações de infraestrutura foram acompa-
nhadas de políticas públicas com tendência à redução da participação estatal 
no desenvolvimento das ações culturais.

Somente no ano de 2003, o Ministério da Cultura foi reorganizado. A 
Secretaria do Patrimônio, Museus e Artes Plásticas foi extinta pelo De-
creto nº 4.805, de 12 de agosto de 2003. O IPHAN foi fortalecido e obteve 
a prerrogativa de formulador e executor das políticas de preservação do 
patrimônio cultural brasileiro.

A reorganização do IPHAN foi implementada pelo Decreto nº 4.811, 
de 19 de agosto de 2003, que manteve na prática as mesmas finalidades 
institucionais: Presidente; Gabinete da Presidência; Assessoria de Pro-
moção; Auditoria Interna; Procuradoria Federal; Conselho Consultivo 
(presidente do IPHAN, um representante de cada uma das seguintes en-
tidades: IAB, Ibama e do Icomos, além de 18 representantes da sociedade 
civil); Órgão Colegiado/Diretoria: Departamento de Planejamento e Ad-
ministração; Departamento de Patrimônio Material e Fiscalização; De-
partamento Imaterial e Documentação de Bens Culturais; Departamento 
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de Museus e Centros Culturais; Unidades Descentralizadas: 15 Superin-
tendências Regionais; e 19 Sub-regionais (escritórios técnicos). Unidades 
Especiais: Museus, Arquivo e Centros Culturais (12). Observação: foi in-
tegrado à estrutura do IPHAN o Centro Nacional de Cultura Popular. 
Por sua vez, foi transferido para o Ministério da Cultura a Cinemateca 
Brasileira, nos termos do Decreto no 5.036/2004.

O Decreto nº 5.040, de 7 de abril de 2004, ampliou de forma signi�cativa a 
presença do IPHAN no território nacional, com a implantação de seis novas 
superintendências regionais, seis novas sub-regionais com status de repre-
sentação estadual, oito novos escritórios técnicos e a formalização de cinco 
museus regionais. Outra importante medida foi a criação da Coordenação-
Geral de Pesquisa, Documentação e Referência, assim como a mudança de 
status da Assessoria de Promoção para Coordenação-Geral de Promoção do 
Patrimônio Cultural.

A partir de 2006, o presidente do IPHAN passou a exercer, também, 
as funções de coordenador nacional do Programa Monumenta. O Progra-
ma foi concebido, em 1995, com o objetivo de desenvolver ações de pre-
servação do patrimônio histórico e artístico, tendo como foco a melhoria 
econômica e social e incorporando o componente da sustentabilidade aos 
projetos. Contou com o financiamento do Banco Interamericano de De-
senvolvimento (BID), com o apoio operacional da Unesco e a participação 
técnica do IPHAN. O contrato de empréstimo entre o Governo Brasileiro 
e o BID foi assinado em 04 de dezembro de 1999, e sua execução ocorreu 
a partir do ano de 2001. No ano de 2003 foram adotadas diversas medidas 
que ampliaram, de forma significativa e qualitativa, a abrangência e a exe-
cução do Programa, inclusive com a participação da Caixa Econômica Fe-
deral (CEF), que permitiu viabilizar o financiamento para a recuperação de 
imóveis privados localizados em sítios históricos. A acumulação de coman-
do, em 2006, fortaleceu a integração e a gestão das ações governamentais 
no âmbito da preservação do patrimônio histórico e artístico brasileiro.

Em termos orçamentários, o IPHAN executou em 2007 dois progra-
mas finalísticos: Brasil Patrimônio Cultural; e Museu Memória e Futuro. 
O total de recursos oriundos do Tesouro Nacional, destinados a esses 
programas, foi de R$ 70.848 milhões, apresentando um incremento de 
276 % em relação ao ano de 2002, o que confirmou a tendência de am-
pliação, a cada ano, dos recursos destinados ao orçamento da instituição, 
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sobretudo nos dois últimos anos, conforme evolução da execução dos re-
cursos orçamentários:

O IPHAN esteve próximo de atingir, em diversas ocasiões, o esgotamento 
da sua capacidade de execução. A política de pessoal, adotada na década de 
1990 e no início de 2000, acarretou uma redução da ordem de 60% do pessoal 
técnico, produzindo um grave esvaziamento e um preocupante risco da sal-
vaguarda dos conhecimentos acumulados pela instituição. Somente em 2005 
essa situação foi minimizada com a realização de novas contratações de pesso-
al, por meio do primeiro concurso público do IPHAN, para recompor seu qua-
dro de técnico. Este primeiro concurso abriu 222 vagas e, em 2009, realizou-se 
o segundo concurso, oferecendo mais 187 vagas.

PROGRAMA DE TRABALHO – PPA
Recursos executados

ANO Brasil Patrimônio 
Cultural

Museu, Memória
e Cidadania

Monumenta
(MinC/IPHAN)

1995 18.642 6.675 0

1996 27.521 8.929 0

1997 25.647 10.300 0

1998 12.971 8.225 0

1999 21.738 9.060 0

2000 13.606 9.672 3.432

2001 27.544 11.071 14.404

2002 14.093 11.624 12.098

2003 24.290 14.067 14.417

2004 30.323 16.865 22.650

2005 28.370 20.339 37.880

2006 35.450 26.956 56.282

2007 42.018 28.830 69.415
Fonte: Diretoria de Gestão Estratégica – MinC.

Notas:
 (1) Não foram considerados os investimentos Programa Nacional de Apoio a Cultura (Pro-
nac) e os recursos provenientes de outros setores do governo que contribuíram com a preser-
vação do patrimônio cultural, tais como: Ministério do Turismo e Ministério das Cidades.
(2) Os dados anteriores ao ano de 1995 foram desprezados em função da mudança de moeda 
e do elevado índice de in�ação do período.
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Também em 2009 foi aprovada a nova Estrutura Regimental e o Quadro 
Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). A nova 
estrutura mantém as atribuições básicas do IPHAN que já existiam no De-
creto nº 5.040, de 2004:

I - coordenar a implementação e a avaliação da política de preservação do 
patrimônio cultural brasileiro, em consonância com as diretrizes do Mi-
nistério da Cultura;
II - promover a identi�cação, a documentação, o reconhecimento, o cadas-
tramento, o tombamento e o registro do patrimônio cultural brasileiro;
III - promover a salvaguarda, a conservação, a restauração e a revitalização 
do patrimônio cultural protegido pela União;
IV - elaborar normas e procedimentos para a regulamentação das ações de 
preservação do patrimônio cultural protegido pela União, orientando as 
partes envolvidas na sua preservação;
V - promover e estimular a difusão do patrimônio cultural brasileiro, vi-
sando a sua preservação e apropriação social;
VI - �scalizar o patrimônio cultural protegido pela União, com vistas a 
garantir a sua preservação, uso e fruição;
VII - exercer o poder de polícia administrativa, aplicando as sanções pre-
vistas em lei, visando à preservação do patrimônio protegido pela União;
VIII- desenvolver modelos de gestão da política de preservação do patrimô-
nio cultural brasileiro de forma articulada entre os entes públicos, a socie-
dade civil e os organismos internacionais;
IX - promover e apoiar a formação técnica especializada em preservação do 
patrimônio cultural.

O IPHAN perde a gestão dos museus nacionais e a coordenação do Sis-
tema Nacional de Museus, atribuições do Departamento de Museus do 
IPHAN, mas ganha seis superintendências novas, passando a contar com 
essas representações em todos os estados brasileiros e com três centros. Na 
estrutura de comando passa também a contar com um Comitê Gestor, com-
posto pelo presidente, pelos diretores, pelo procurador-chefe, pelos superin-
tendentes e pelos diretores dos centros culturais e nacionais. Sua estrutura 
organizacional está assim de�nida:
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I - Órgãos colegiados:
a) Diretoria;
b) Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural; e 
c) Comitê Gestor.

II - Órgão de assistência direta e imediata do Presidente: Gabinete. 
III - Órgãos seccionais:

a) Procuradoria Federal;
b) Auditoria Interna; e
c) Departamento de Planejamento e Administração.

IV - Órgãos especí�cos singulares:
a) Departamento de Patrimônio Material e Fiscalização;
b) Departamento de Patrimônio Imaterial; e
c) Departamento de Articulação e Fomento.

V - Órgãos descentralizados:
a) Superintendências Estaduais; 
b) Unidades Especiais: Centro Nacional de Arqueologia, Centro Cul-
tural Sítio Roberto Burle Marx, Centro Nacional de Folclore e Cultura 
Popular e Centro Cultural Paço Imperial.
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VI
Trajetória dos aspectos 
jurídicos da preservação
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Iniciamos este capítulo com um rápido apanhado sobre o tema da prote-
ção do patrimônio cultural nas diversas constituições do Brasil, na linha do 
roteiro proposto pelo professor Luis Roberto Barroso.1 Aproveitamos para 
pesquisar também, nas diversas constituições brasileiras, o tratamento dado 
ao direito de propriedade no que concerne à sua proteção e sua função social, 
uma vez que a questão da preservação dos bens culturais entrelaça-se com o 
estudo do direito de propriedade, já que qualquer ação voltada para a preser-
vação desse acervo implica interferência nesse direito.2

Na primeira Constituição brasileira de 1824,3 ainda do período imperial, não há 
nenhuma menção à política de proteção cultural, em contraponto à declaração de 
que a base das garantias individuais está na liberdade, segurança individual e pro-
priedade (art. 179). Além disso, era garantido o direito de propriedade em toda sua 
plenitude, sendo prevista uma única exceção a esse direito, que vinha a ser a desa-
propriação com prévia indenização. Dado esse tratamento ao direito de propriedade, 
estava inviabilizada qualquer iniciativa a respeito da efetiva proteção cultural.

Com a República, o quadro vigente não sofreu nenhuma modi�cação signi-
�cativa. “A Constituição de 1891 e o Código Civil (1916) adotam o princípio do 
exercício incondicionado da propriedade privada, o que criava óbices pratica-
mente intransponíveis ao trâmite de diplomas legais que tendessem a limitá-lo 
visando à preservação do patrimônio cultural.”4

A Constituição de 1934, apesar de repetir a disposição da Constituição 
anterior –  ao assegurar em seu artigo 113 a inviolabilidade do direito de 
propriedade – em claro avanço, por in�uência da Constituição de Weimar, 
de 1919, no item 17 do mesmo artigo estabelece que a garantia do direito de 
propriedade não poderá ser exercido contra o interesse social ou coletivo, na 
forma que a lei determinar. Menciona nesse mesmo item a desapropriação 
com justa e prévia indenização.

1 O Direito Constitucional e a Efetividade de suas Normas: limites e possibilidades da consti-
tuição brasileira. 4. ed. Renovar, 2000. p. 9-45.

2 MARCHESAN, Ana Maria Moreira. A Proteção Constitucional ao Patrimônio Cultural. Dis-
ponível em: <www.mp.rs.gov.br>.

3 Constituições do Brasil, (de 1824,..., 1967 e suas alterações), Senado Federal – Secretaria de 
Edições Técnicas – Brasília, 1986. v. 1.

4 A Evolução da Proteção do Patrimônio Cultural – Crimes contra o Ordenamento Urbano e 
o Patrimônio Cultural. RODRIGUES, José Eduardo Ramos; FIGUEIREDO, Guilherme José 
Purvin de (Org.). In: Temas de Direito Ambiental e Urbanístico. Max Limonad, 1998.
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Tratando da outorga de competências na Federação, estabelece no artigo 
10, inciso III, que compete concorrentemente à União e aos estados proteger as 
belezas naturais e os monumentos de valor histórico ou artístico, podendo im-
pedir a evasão de obras de arte. Em outro dispositivo, no Capítulo da Educação 
e Cultura, no artigo 148, estabelece que cabe à União, aos estados e aos municí-
pios proteger os objetos de interesse histórico e o patrimônio artístico do país.

Do mesmo ano e mês do Decreto-Lei nº 25/37, declara a Constituição ou-
torgada de 1937, Carta de cognome “Polaca”, em seu artigo 134, que os monu-
mentos históricos, artísticos e naturais, assim como as paisagens ou os locais 
particularmente dotados pela natureza, gozam de proteção e dos cuidados es-
peciais da Nação, dos estados e dos municípios. Assegura ainda que os atenta-
dos contra eles cometidos serão equiparados aos cometidos contra o patrimô-
nio nacional. A parte �nal desse dispositivo constitui a base para a inclusão no 
Código Penal, que é de 1940, de dois tipos entre os crimes de dano, dos artigos 
165 e 166, que vigoraram até serem revogados pela Lei nº 9.605, de 1998.

No que concerne à proteção do direito de propriedade, contudo, retira os 
avanços da Carta anterior.

A Constituição de 1946, além da tradicional proteção ao direito de proprie-
dade, estabelece que o uso da propriedade será condicionado ao bem-estar so-
cial. Diz-se que os trabalhos constituintes dessa Carta tomaram por base o Texto 
de 1934, daí uma certa percepção de retomada de algo que já se havia visto.

No que concerne ao tema da cultura, o artigo 175 assevera que as obras, mo-
numentos e documentos de valor histórico e artístico, bem como os monumen-
tos naturais, as paisagens e os locais dotados de particular beleza �cam sob a 
proteção do Poder Público. O professor José Eduardo Ramos Rodrigues5 a�rma 
que essa norma, relativa à proteção do patrimônio cultural, era norma mera-
mente programática,6 o que faz com que se conclua que há um retrocesso em 
relação à Carta de 1937. Diferentemente das Cartas de 1934 e de 1937, não há 
menção expressa às unidades federadas no papel da proteção aos bens culturais.

Na Constituição outorgada de 1967 e sua Emenda n° 1 (Constituição de 
1969), dentro do Título da Ordem Econômica e Social, eleva-se a princípio a 

5 Op. cit., p. 204-205.

6 Norma programática pode ser entendida como norma que é traduzida como simples progra-
ma que depende da atividade posterior do legislador ordinário para o seu desenvolvimento. 
Sobre esse tema, indica-se a leitura da consagrada obra do Professor José Afonso da Silva, 
Aplicabilidade das Normas Constitucionais.
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função social da propriedade, que não passou de avanço com caráter mera-
mente formal.

No que tange ao tema da cultura, o parágrafo único do artigo 172 assegura 
que os documentos, as obras e os locais de valor histórico ou artístico, os mo-
numentos e as paisagens naturais notáveis e, ainda, as jazidas arqueológicas 
�cam sob a proteção especial do Poder Público, caracterizando-se o texto pela 
ausência da menção expressa aos estados e municípios.

A denominada Constituição de 1969 repetiu os termos da Constitui-
ção de 1967.

A Constituição vigente de 1988 trouxe um salto de qualidade no tratamen-
to do tema do direito de propriedade, de�nindo como condição ao próprio 
direito o atendimento à função social. Interferindo diretamente na estrutura 
tradicional constituída pelas leis civis, estabeleceu um campo maior de inter-
venção pelo poder público na efetivação desse que passou a ser também um 
princípio constitucional da Ordem Econômica.

Ao condicionar o direito de propriedade ao atendimento de uma função, 
pretendeu-se vinculá-lo a interesses outros, que não os exclusivos do proprie-
tário. O condicionamento do poder (dos atributos da propriedade) a uma �na-
lidade imprimiu uma certa signi�cação pública.7

Na Seção II, do Capítulo III, do Título VIII, da Carta de 1988, há o trata-
mento especí�co para a Cultura. Os artigos 215 e 216 constam daquilo que 
José Afonso da Silva8 denomina ordem constitucional da cultura, ou consti-
tuição cultural, composta pelo conjunto de normas que contêm referências 
culturais e disposições consubstanciadoras dos direitos sociais relativos à 
educação e à cultura.

O extenso texto constitucional vigente, relativo ao tema da proteção cultu-
ral, relaciona exempli�cativamente diversos instrumentos de proteção, além 
do próprio tombamento – o inventário, o registro, a vigilância – podendo, 
ainda, serem criados outros modos de proteção,9 não apenas do patrimônio 

7 SUNDFELD, Carlos Ari; DALLARI, Adilson Abreu; FIGUEIREDO, Lúcia Valle (Coord.). 
Função Social da Propriedade. Temas de Direito Urbanístico 1, RT.

8 Curso de Direito Constitucional Positivo. 6. ed. RT, 1990.

9 Isso depende de lei regulamentadora. Há exemplos de instrumentos de proteção já regula-
mentados, como é o caso das APACs na cidade do Rio de Janeiro, que já foi implementada em 
alguns bairros da cidade.
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material, como do imaterial. Tem-se, com isso, um enorme desa�o ofertado ao 
Estado em tornar a norma escrita em atuação concreta.

De forma expressa, a Carta já considera tombados todos os documentos e 
os sítios detentores de reminiscência histórica dos antigos quilombos.

Visando dar maior ênfase à estrutura federativa, a Constituição adotou sis-
tema de repartição de competências entre os entes que compõem a Federação, 
outorgando ora a competência legislativa, ora a material.

Assim, tanto à União, quanto aos estados e ao Distrito Federal, compete 
concorrentemente legislar sobre proteção ao patrimônio histórico, cultural, 
artístico, turístico e paisagístico (Art. 24, VII).

Já no âmbito da competência material, o artigo 23 estabelece a competência 
comum de todos os entes da Federação, incluindo os Municípios, em proteger 
os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os 
monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos (inciso 
III); e em impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte 
e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural (inciso IV).

No âmbito do tema da proteção cultural, como se vê, os estados e municípios 
passaram a ser unidades com plena competência para, junto com a União, com-
plementar os esforços na preservação dos bens culturais, o que, de alguma forma, 
supre uma preocupação de Dr. Rodrigo, autor do texto que ora se referencia, que 
visualizava a extensão demasiada do patrimônio cuja defesa se fazia necessária, e 
que, por isso, não poderia ser incumbida a um só órgão administrativo da União.

Sobre a legislação, acompanhando a linha do texto original dada por seu autor, pre-
tendemos tentar realizar o exercício de proceder à crítica da legislação vigente relacio-
nada ao tema da preservação, que é gênero, sendo o tombamento uma de suas espécies.

Tarefa árdua se for considerada, em primeiro lugar, a extensa e complexa 
relação de instrumentos legais que entraram em vigor nesses 70 anos de vigên-
cia do DL 25/37 e, em segundo lugar, a necessidade de clareza e objetividade, 
sem descurar da precisão técnica, que foi o trabalho desenvolvido pelo autor 
do livro que se tem como parâmetro.

Aproveitando a facilidade trazida pelo trabalho editado recentemente pelo 
IPHAN, em que se agrupou e organizou a legislação sobre preservação do pa-
trimônio,10 baseamo-nos na relação de normas ali feita, seguindo pela ordem 

10 Coletânea de Leis sobre Preservação do Patrimônio, Edições do patrimônio, Iphan – Minis-
tério da Cultura, Rio de Janeiro, 2006.
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cronológica as análises das normas que possam interessar ao presente traba-
lho. Algum instrumento legal ligado ao tema pode ter �cado de fora da análise 
que ora fazemos, assim como pode ter sido incluído algum que não faz parte 
da lista editada pela Coletânea.

Lei nº 3.924, de 26 de julho de 1961
Sob a vigência da Constituição de 1946, essa lei dispôs sobre os monumen-
tos arqueológicos e pré-históricos, de�nindo sua proteção direta e imediata 
por força da própria lei, dispensando-se, portanto, qualquer processo ou ato 
administrativo.

Com esteio na Constituição de 1946 (art. 152), o parágrafo único, do 
artigo 1º dessa lei, deixou claro que as jazidas arqueológicas ou pré-históri-
cas, bem como os objetos nelas incorporados, não compõem a propriedade 
regida pelo direito comum. Esses bens passam a ficar sob a guarda e prote-
ção do Poder Público.

Essa lei foi recepcionada11 pela atual Constituição e em seu artigo 2º de�ne 
o que vêm a ser monumentos arqueológicos ou pré-históricos.

Lei nº 4.717, de 29 de junho de 1965
A lei da Ação Popular, que entrou em vigor ainda sob a égide da Constitui-
ção de 1946, traz à tona a possibilidade efetiva da participação do cidadão na 
proteção dos bens culturais, uma vez que autoriza acionar judicialmente o res-
ponsável pelo ato lesivo aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico 
ou turístico, cuja extensão de proteção foi potencializada pela Constituição de 
1988. Assim, se na origem, por força da lei, era exigido, inclusive no judiciário, 
a prova da lesividade ao patrimônio público – o que era interpretado à risca, 
sob a nova ordem constitucional – esse conceito de lesão foi ampliado, passan-
do a ser considerado também em relação ao patrimônio histórico e cultural. 
Antes, contudo, de a norma constitucional ter ampliado o conceito de lesão, 
já em 1977, a Lei nº 6.513, de 20 de dezembro, de�niu que como patrimônio 

11 O fenômeno da recepção das leis é tratado como princípio, segundo o qual todas as leis 
do Direito Constitucional anterior que não se chocam com o direito atual são por este 
direito recepcionadas. Para uma leitura mais detalhada sobre a recepção das leis, ver o 
artigo A Constituição e o Direito Anterior: o fenômeno da recepção, de Marcello Cerqueira. 
In: Estudos de Direito Constitucional em homenagem a José Afonso da Silva, Malheiros, 
2003, p. 177-230.
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público, para os �ns referidos, eram considerados os bens e direitos de valor 
econômico, artístico, estético, histórico ou turístico.

Lei nº 4.845, de 19 de novembro de 1965
Lei que dispensa maiores comentários, refere-se à proibição da saída para o ex-
terior de obras de arte e ofícios produzidos no país até o �m da monarquia, en-
globando pinturas, desenhos, esculturas, gravuras e elementos de arquitetura, 
como também obras de talha, imaginária, ourivesaria, mobiliário e outras mo-
dalidades. Obras da mesma espécie oriundas de Portugal e incorporadas ao meio 
nacional durante os regimes colonial e imperial também têm sua saída proibida.

A medida visa tutelar, minimamente, o patrimônio cultural, composto por bens mó-
veis, cujo envio para o exterior passaria a ser condicionado a uma autorização expressa de 
ente ou órgão federal, por prazo máximo concedido, e para �ns de intercâmbio.

Lei nº 5.471, de 9 de julho de 1968
Na mesma linha da norma anterior, essa se refere à proibição da exportação de 
bibliotecas e acervos documentais constituídos de obras brasileiras ou sobre o 
Brasil, editadas nos séculos XVI a XIX. Da mesma forma que a norma acima, 
a saída temporária desses acervos poderia acontecer mediante autorização ex-
pressa e para �ns de interesse exclusivamente cultural.

Lei nº 6.292, de 15 de dezembro de 1975
Essa lei trouxe tratamento complementar ao ato do tombamento, estabelecen-
do que sua plena realização depende da homologação do ministro de Estado 
da Educação e Cultura, após a manifestação do Conselho Consultivo. Impor-
tante frisar que quando essa norma entrou em vigor, o SPHAN ainda era órgão 
da Administração direta.

Em relação a esse ponto especí�co, avalia a professora Sônia Rabello de 
Castro12 que as manifestações do Conselho e do ministro não se assemelham 
do ponto de vista da discricionariedade. A�rma ela que a manifestação do 
ministro “[...] tem por objetivo o controle da legalidade, bem como da con-
veniência e oportunidade do tombamento. A do Conselho está estritamente 
vinculada à avaliação do efetivo valor cultural do bem”. Ou seja, a análise do 
ministro, de acordo com esse entendimento, além do controle de legalidade, 

12 O Estado na preservação de Bens Culturais. Renovar, 1991.
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mais formal, abrange a avaliação política do ato de tombamento. A análise 
técnica �ca a cargo do Conselho, além do próprio corpo técnico da entidade 
ou órgão que cuida da preservação de bens culturais.

Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
A Ação Civil Pública, regulada por essa lei, de acordo com o professor Paulo A�on-
so Leme Machado,13 traz como características: em primeiro lugar, visa proteger o 
meio ambiente e os bens e interesses de valor artístico, estético, histórico, dentre 
outros, todos interesses difusos e coletivos. Em segundo lugar, de�ne que a prote-
ção desses bens se faz por meio de três vias: cumprimento da obrigação de fazer, 
de não fazer, e condenação em dinheiro. Em terceiro lugar, a lei abriu as portas do 
Poder Judiciário às associações que defendem os bens e interesses tutelados pela 
lei. Em quarto lugar, a Ação Civil Pública consagrou o Ministério Público, valori-
zando o seu papel como órgão que tutela os interesses difusos e coletivos. Por �m, 
ainda de acordo com esse autor, a Lei da ACP inova no sentido de criar um fundo 
em que os recursos não advêm do Poder Executivo, mas das condenações judiciais, 
com o objetivo de promover a recomposição dos bens e interesses lesados.

Além dessas características, cujo objetivo foi o de buscar maior efetivida-
de da ação, foi concebido ainda o inquérito civil, na lei da ação civil pública, 
como um procedimento de investigação de atribuição exclusiva do Minis-
tério Público, para a veri�cação da existência de lesão ou ameaça de lesão a 
direito transindividual,14 que pode facilitar, e tem facilitado muito, a própria 
propositura da ação.

Já há registros da participação da sociedade civil, através de associações, 
que tem proporcionado importantes oportunidades na defesa de bens tutela-
dos – seja diretamente, ajuizando a própria associação, a ACP, seja noticiando 
ao Ministério Público a ocorrência de fatos nocivos, ou potencialmente noci-
vos, implicando, vez por outra, a instauração de inquérito civil, cujo objetivo é 
investigar os fatos para preparar a futura medida judicial.

Como informa a Procuradora Regional da República Geisa de Assis Rodrigues, 
em sua importante obra,15 “[...] a atuação administrativa do Ministério Público, es-

13 Direito Ambiental Brasileiro. 3. ed. RT, 1991.

44 RODRIGUES, Geisa de Assis. Ação Civil Pública e Termo de Ajustamento de Conduta – te-
oria e prática, forense. 2002. p. 83-88.

15 Op. cit., p. 97-109.
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peci�camente no inquérito civil público previsto na lei 7347/85, demonstrou a pos-
sibilidade de se solucionar o con�ito sem a necessidade de provocar a máquina ju-
risdicional. Muitas vezes [...] a mera instauração do inquérito civil público resulta na 
solução do con�ito, ou porque a conduta lesiva ao direito transindividual nem sequer 
se inicia, ou porque seus efeitos malé�cos são plenamente reparados, tornando au-
sente o interesse jurídico de se propor a ação judicial. Assim, o exercício do inquérito 
civil público contribuiu para a conformação normativa do instituto ao demonstrar a 
potencialidade da solução extrajudicial para a composição desses con�itos.”

O acesso à justiça, como direito, com a ampliação dos instrumentos judi-
ciais aptos a proteger os bens tutelados, postos à disposição dos cidadãos, tem 
como vocação a de permitir a existência real dos demais direitos.16

Não se pode deixar de mencionar, ainda, na esteira da busca de maior efe-
tividade do direito à proteção dos bens de interesse cultural, o aparecimento 
e a ampla utilização do instituto do termo de ajustamento de conduta, que se 
trata de um instituto de proteção extrajudicial de direitos transindividuais que 
amplia o sistema de garantia desses direitos, já que, segundo Geisa de Assis 
Rodrigues,17 está apto a compor con�itos relativos a direitos indisponíveis, e 
que tem como objeto a adequação do agir de um violador ou potencial violador 
de um direito transindividual às exigências legais. Tem apenas, ressalte-se, o 
efeito de acertar a conduta do obrigado às determinações legais.

Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998
Essa lei estabelece as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e 
atividades lesivas ao meio ambiente.

Trouxe essa lei tratamento necessário à tutela penal dos bens culturais, 
considerando que os dois tipos penais previstos no Código Penal e que foram 
revogados por essa norma apresentavam diversas “[...] de�ciências, como a au-
sência de modalidade culposa e a exigência descabida de tombamento de bem 
arqueológico, o que levou a se tornarem inaplicáveis na prática”.18

Pelas inovações trazidas por essa lei, o crime do artigo 62 e incisos é punido, 
também, por culpa do agente, ou seja, quando a destruição, inutilização ou de-
terioração do bem resultar de negligência, imprudência ou imperícia do agente.

16 A Ação Civil Pública e o Termo...

17 Op. cit., p. 297-301.

18 José Eduardo Ramos Rodrigues, op. cit.



354

Seção IV
Dos crimes contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural
Art. 62. Destruir, inutilizar ou deteriorar:
I – bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou 
decisão judicial;
II – arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, instalação 
cientí�ca ou similar protegido por lei, ato administrativo ou de-
cisão judicial:
Pena – reclusão, de um a três anos, e multa.
Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena é de seis meses a 
um ano de detenção, sem prejuízo da multa.

Art. 63. Alterar o aspecto ou estrutura de edi�cação ou local es-
pecialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão ju-
dicial, em razão de seu valor paisagístico, ecológico, turístico, ar-
tístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográ�co ou 
monumental, sem autorização da autoridade competente ou em 
desacordo com a concedida:
Pena – reclusão de um a três anos e multa.

Art. 64. Promover construção em solo não edi�cável, ou no seu 
entorno, assim considerado em razão de seu valor paisagístico, 
ecológico, artístico, turístico, histórico, cultural, religioso, arque-
ológico, etnográ�co ou monumental, sem autorização da autori-
dade competente ou em desacordo com a concedida:
Pena – detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Art. 65. Pichar, gra�tar ou por outro meio conspurcar edi�cação 
ou monumento urbano:
Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa.
Parágrafo único. Se o ato for realizado em monumento ou coisa 
tombada em virtude do seu valor artístico, arqueológico ou histó-
rico, a pena é de seis meses a um ano de detenção, e multa.

Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999
A lei que regula o processo administrativo no âmbito da Administração 
Pública Federal merece aqui ser listada nesse conjunto de normas porque 
interfere no processo de tombamento, uma vez que visa estabelecer nor-
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mas básicas para a proteção dos direitos dos administrados e ao melhor 
cumprimento dos fins da administração, segundo dispõe de forma ex-
pressa seu artigo primeiro.

É certo que em qualquer processo administrativo, do qual o do tombamen-
to é espécie, alguns princípios estão presentes e têm a função de delimitar a 
forma como a administração toma decisões.

Bem verdade que essa Lei, apesar de se restringir a regular o processo admi-
nistrativo no âmbito da Administração Federal, não isenta as demais unidades 
federadas, competentes para proceder ao tombamento (ou a preservação) de 
bens culturais, do pleno atendimento dos princípios que essa Lei sistematiza, 
exatamente porque todos os princípios que essa norma traz à tona estão expli-
citados na Constituição da República, seja no artigo 5°, seja no artigo 37, que 
especi�ca os direcionados à Administração Pública, abrangendo aí todos os 
níveis da Federação.

Assim, os princípios que são mencionados no caput do artigo segundo 
dessa lei são de atendimento compulsório no processo do tombamento, 
não apenas pela Administração Pública Federal, mas também pelas Ad-
ministrações das demais unidades federadas, por força de estarem pre-
sentes na Constituição.

Art. 2° da Lei 9.784/99, verbis:
A Administração Pública obedecerá dentre outros aos princípios 
da legalidade, �nalidade, motivação, razoabilidade, proporciona-
lidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurí-
dica, interesse público e e�ciência.

Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001
A lei denominada Estatuto da Cidade, que regulamenta os Artigos 182 e 183 da 
Constituição Federal, traz para o campo necessário o direito urbanístico, que, 
devido à intensa urbanização na segunda metade do século passado, principal-
mente em algumas regiões deste país, tem enorme interseção com a preserva-
ção de bens culturais. Pode-se a�rmar, de acordo com o professor Carlos Ari 
Sundfeld,19 que o objeto da regulação promovida pelo direito urbanístico é o 

19 O Estatuto da Cidade e suas Diretrizes Gerais. In: DALLARI, Adilson Abreu; FERRAZ, 
Sérgio (Coord.). Estatuto da Cidade. Malheiros, 2002. p. 44-60. (Comentários à Lei Federal no 
10.257/2001)
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solo (espaço) da cidade. Nesse sentido, complementa ele, o direito urbanístico 
é o direito da política espacial da cidade.

Deve-se perceber também que o Estatuto da Cidade lança um enorme desa-
�o para que os princípios trazidos pela Constituição, e materializados por ins-
trumentos previstos nessa Lei, sejam traduzidos em efetiva aplicação, devendo 
ter-se claro que o acompanhamento da população, perante as Administrações 
municipais, é indispensável.

No que se refere ao tombamento, que é espécie de preservação, persiste ain-
da um rico debate das diversas teorias jurídicas existentes a respeito do regime 
jurídico do bem material tombado. De prático, esse debate pode mostrar como 
é enxergado esse ato de intervenção na propriedade e como é tratada a questão 
da indenização pelo ato de tombar o bem privado.

O professor Paulo A�onso Leme Machado apresentou em sua obra,20 de 
forma sistematizada, diversas teorias, cuja leitura é recomendada.

Paralelamente à análise desenvolvida no livro, paradigma deste trabalho, Dr. Ro-
drigo comenta a possibilidade de haver o tombamento de forma agrupada, inscritos 
no Livro Tombo os conjuntos arquitetônicos e urbanísticos de cidades inteiras que 
se consideram cidades-monumentos. Contudo, informa que, naquela época “[...] ob-
jeções se têm formulado quanto à validade do tombamento em relação às unidades 
compreendidas naqueles conjuntos, uma vez que os respectivos proprietários não 
teriam sido individualmente noti�cados de tal ato, como prescreve o artigo 7° da Lei, 
expedindo-se a noti�cação apenas à autoridade municipal competente”.21

Dr. Rodrigo, diante dessa situação por ele descrita, a�rma que, a rigor, “[...] 
de direito, só a municipalidade �ca obrigada pelo tombamento de que foi noti-
�cada na pessoa de seu representante legal.”

A professora Sônia Rabello de Castro22 assegura que a noti�cação ao titular 
do bem tombado não cria um contraditório como princípio necessário a esta 
espécie de processo para expedição do ato administrativo de tombamento. O 
conteúdo da impugnação, segundo ela, não se deve fundamentar na existên-
cia de interesse individual, ou na expectativa de exercê-lo irrestritamente. A 
alegação oponível à Administração será apreciável somente se o interessado 

20 Op .cit., p. 484-488.

21 FRANCO, Rodrigo Melo. Brasil: monumentos históricos e arqueológicos. p. 67-69.

22 O Estado na Preservação dos Bens Culturais. Renovar, 1991.
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levantar questões relativas à legalidade do tombamento, ou a sua legitimidade, 
em face do interesse público.

A noti�cação, segundo a professora Sônia Rabello, teria dois objetivos fun-
damentais: abrir prazo para recurso ao proprietário do bem e estabelecer o 
tombamento provisório.

Ocorre que, como se disse, a partir de 1999 a Lei nº 9.784, que regula o 
Processo Administrativo no âmbito da Administração Federal, e que foi aci-
ma rapidamente focada, reforçou novas perspectivas quanto ao processo ad-
ministrativo, tornando-o instrumento de garantia dos administrados diante 
da própria Administração.

Nesse sentido, não se pode mais imaginar o processo de tombamento 
sem que seja tratada com rigor a etapa da noti�cação, não apenas como ins-
trumento preventivo de proteção, mas, ainda, como forma indispensável do 
exercício dialético para legitimar o ato administrativo pretendido.23

Por mais que se sustente não ser extenso o espaço de debate por parte do 
administrado, quando do tombamento – pois, a�nal de contas, o bem cultural 
já está identi�cado – deve-se atentar para o fato de que, não sendo atendido a 
contento o debate, quando se resiste à proteção, essa situação será levada ao 
Judiciário, já com a pecha de ato ilegítimo.

Não se pode garantir inteiramente que o Judiciário vá decidir com as cautelas de-
vidas, em caso de análise de ato de tombamento que seguiu rigorosamente a etapa de 
noti�cação do administrado, mas uma coisa é certa: o aspecto formal do processo não 
poderá ser atacado, restando apenas o mérito do ato do tombamento, que adentra em 
discussão técnica, mais complexa e delicada, de ser desfeito por decisão judicial.

A título de ilustração, apresentamos para análise um caso concreto, que foi 
o da instituição da Área de Proteção do Ambiente Cultural (Apac) dos bairros 
do Leblon e de Ipanema, pelo Município do Rio de Janeiro, instrumento pre-
visto no Plano Diretor dessa Cidade, em seu artigo 124, III.

Com o Decreto editado, sem discussão com os moradores dos bairros 
envolvidos, delimitou-se a área e foram listados os imóveis nas categorias de 
tombados, preservados e tutelados na Área de Proteção. Os critérios técni-
cos bem cuidados, segundo apreciação de especialistas, visavam preservar a 
ambiência identi�cada em algumas quadras dos dois bairros, que já, naquele 
momento, sofriam forte pressão pelo assédio de construtoras.

23 Sérgio Ferraz e Adilson Abreu Dallari, op. cit.
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O pouco cuidado no encaminhamento do processo de instituição dessa 
Apac levou os moradores a ajuizarem medida judicial que, ao �m, invalidou 
os anexos do referido Decreto, onde foram listados os imóveis que se subme-
teriam a algum tipo de tutela, o que, na prática, signi�cou tornar sem efeito a 
própria instituição da Apac.

Veja-se a Ementa do Acórdão do Tribunal de Justiça - RJ, verbis:

Apelação Cível n° 43.739/2006
Ação Popular objetivando a anulação dos Decretos que criaram 
as áreas de proteção ao ambiente cultural dos bairros do Leblon 
e Ipanema. [...] deveriam ser precedidos do devido procedimento 
administrativo com a noti�cação da parte prejudicada pela limi-
tação de forma a permitir o contraditório e ampla defesa. Nulida-
de bem destacada na sentença.[...] Desprovimento dos Recursos.
(grifou-se)

O que se tem nesse exemplo é um verdadeiro desperdício de trabalho téc-
nico bem cuidado, jogado fora pela má condução administrativa por parte da 
autoridade pública, que deixa de considerar os aspectos formais do processo de 
tombamento dando margem à interferência do Judiciário, que sequer analisa o 
mérito, limitando-se a atacar os aspectos formais do processo em si.

Concluindo esse tópico, passaram-se sete décadas da Lei do Tombamento 
federal, e quatro da edição do livro de Dr. Rodrigo. O Brasil passou por trans-
formações profundas nesse período.

A preservação dos bens culturais avançou muito, mas, inegavelmente, o Decre-
to-Lei nº25, de 1937, ainda hoje é a norma referência do ato de proteção dos bens 
mais utilizada, o que, talvez, signi�que a necessidade de implementar novos ins-
trumentos de preservação, deixando para o tombamento apenas aquilo que, real-
mente, deva ser objeto da proteção pelo tombamento. Há outros instrumentos in-
dicados pela própria Constituição, que, a rigor, ainda não foram regulamentados.

Essas considerações, no entanto, apenas têm a preocupação de colocar o 
tombamento em um papel mais bem determinado, deixando para os outros 
instrumentos, inclusive de natureza urbanística, a utilização para o monitora-
mento do desenvolvimento das cidades, cuja dinâmica pode colocar em risco 
a preservação de bens de interesse cultural.
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Quanto aos novos instrumentos de preservação, incluímos aqui também 
um Decreto e uma Portaria, fundamentais para a valorização do patrimônio 
cultural brasileiro e sua consequente preservação e que já correspondem às 
possibilidades de diversi�cação dos instrumentos de proteção, além do pró-
prio tombamento – o Registro dos Bens de natureza Imaterial e a Chancela da 
Paisagem Cultural Brasileira.

Com relação ao Registro dos Bens de Natureza Imaterial e a Chancela da 
Paisagem Cultural Brasileira, é importante fazer a sua relação com as Con-
venções da Unesco, que depois de aprovadas no Congresso tornaram-se um 
compromisso da nação.

O Patrimônio Imaterial foi objeto da Convenção da Unesco de 2003. 
Com a abertura para novas formas de trabalho estabelecidas na Carta 
Magna e a determinação de se prosseguir a obra iniciada por Rodrigo, 
com a ampliação das atribuições institucionais e seu alcance junto à so-
ciedade, foi editado o Decreto nº 3.551, de 4 de agosto de 2000, que insti-
tuiu o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial que constituem 
patrimônio cultural brasileiro. Esse decreto e os procedimentos dele con-
sequentes resultam da ref lexão, de longa data, existente na instituição, 
sobre uma visão integrada e ampla da cultura em suas manifestações 
material e imaterial, e, especialmente, buscam responder à demanda so-
cial pela valorização e defesa das manifestações e referências culturais 
de natureza imaterial. O Decreto especifica os livros para esses registros, 
denominados: I - Livro dos Saberes; II - Livro das Celebrações; III - Livro 
das Formas de Expressão;  IV - Livro dos Lugares.

A instrução dos processos é supervisionada pelo IPHAN, sob a responsa-
bilidade do Departamento de Patrimônio Imaterial (DPI). Para dar início a 
um processo de Registro, o mesmo deverá ser submetido ao exame inicial feito 
pelo Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural quanto à validade da indi-
cação. À decisão do Conselho é dada ampla divulgação.

A definição dos bens imateriais ainda sofre de alguns pontos de dú-
vida, pois se trata de um universo muito amplo de manifestações que 
podem se referir ora a processos – modos de viver, fazer e criar – ora 
a itens materiais, como objetos de culto, instrumentos musicais, indu-
mentárias, lugares, percursos e assim por diante.  Optou-se, então, pela 
definição desses bens de acordo com o texto do art. 216 da Constituição 
Federal de 1988:



360

Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza 
material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, 
portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos dife-
rentes grupos formadores da sociedade brasileira.

O tema da Paisagem Cultural começou a ganhar força na Reunião de Paris 
de 1972, quando foi editado o documento Convenção sobre a Salvaguarda do 
Patrimônio Mundial, Cultural e Natural. Mas só em 1992 criou-se a categoria 
especí�ca de Paisagem Cultural como bem patrimonial, completando a Con-
venção da Unesco para o patrimônio mundial assinada em 1972, entendendo-
a como conceito fundamental para enfrentar os desa�os da preservação.

A Chancela da Paisagem Cultural Brasileira foi o�cializada pela Portaria nº 
127, de 30 de abril de 2009, do IPHAN, estabelecendo “a necessidade de ações e 
iniciativas administrativas e institucionais de preservação de contextos cultu-
rais complexos que abranjam porções do território e destaquem-se pela intera-
ção peculiar do homem com o meio natural”. De�ne a paisagem cultural como 
“uma porção do território nacional, representativa do processo de interação do 
homem com o meio natural, à qual a vida e a ciência imprimiram marcas ou 
atribuíram valores.”

Considerou-se para a edição dessa Portaria que o Tombamento e o Regis-
tro não contemplavam integralmente a complexidade dos elementos e fatores 
que as paisagens culturais abarcam, sendo necessário criar outros mecanismos 
para o “estabelecimento de pacto que pode envolver o poder público, a socie-
dade civil e a iniciativa privada, visando à gestão do território nacional assim 
reconhecida.”

A chancela da Paisagem Cultural, assim como o Tombamento de bens ma-
teriais e o Registro de bens imateriais, é um ato administrativo que pode ser 
iniciado por um processo requerido por qualquer pessoa física ou jurídica. O 
processo administrativo da chancela é de responsabilidade do Departamento 
do Patrimônio Material e Fiscalização (Depam) e a decisão �nal de conferi-
la cabe ao Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, com posterior ho-
mologação do ministro da Cultura. Assim como no Registro do patrimônio 
Imaterial, a porção do território chancelado como paisagem cultural deve ser 
monitorada e avaliada no prazo de 10 anos, sendo reapresentada ao Conselho 
Consultivo para manutenção ou revogação da Chancela.
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