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Apresentação

Lia Motta

A Coordenação-Geral de Pesquisa e Documentação 
do Departamento de Articulação e Fomento do Institu-
to do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional publica, 
neste segundo número da Série Memórias do Patrimônio, as 
entrevistas com Augusto Carlos da Silva Telles, realiza-
das pelo Projeto Memória Oral da Preservação Cultural.

No primeiro número da Série foi reeditada a entrevista 
com Judith Martins, efetuada em 1982 pelo Núcleo de 
Editoração da SPHAN/Pró-Memória – denominação, 
que vigorou entre 1979 e 1990, do atual IPHAN.

O atual Projeto Memória Oral do Patrimônio Cultural 
nasceu em 2007, no contexto da comemoração dos 70 
anos da criação do IPHAN, quando se reconheceu a 
necessidade de recuperar as entrevistas realizadas pelo 
antigo Núcleo de Editoração e dar prosseguimento ao 
registro de narrativas daqueles que vivenciaram e viven-
ciam a preservação do patrimônio cultural no Brasil. 

Em face às restrições verificadas naquele projeto, 
como a falta de uma proposta metodológica explícita e a 
informalidade da condução das entrevistas, foram então 
definidos, como pressupostos para o desenvolvimento 
do Projeto Memória Oral da Preservação, a adoção da 
metodologia da história oral e o objetivo principal de 
produzir documentação para o conhecimento da história 
da preservação do patrimônio cultural no Brasil, asso-
ciado à história de vida dos entrevistados.
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A primeira entrevista feita pelo Projeto ocorreu no final de 2007 e foi realizada 
com o arquiteto Augusto Carlos da Silva Telles, que ocupou diversos cargos e fun-
ções centrais no IPHAN entre 1957 e 1991. Essa experiência foi concebida como 
um projeto-piloto que permitisse desenvolver a metodologia e os procedimentos 
que deveriam nortear os trabalhos seguintes. Ao todo foram realizadas três entre-
vistas com Silva Telles em diferentes momentos, entre 2007 e 2009, duas das quais 
apresentamos no presente volume.  A primeira, que contou com a participação de 
Adalgiza Bonfim d’Eça, devido a problemas técnicos de som, não pôde, lamenta-
velmente, ser aproveitada.

O presente volume traz também dois artigos que tratam de temas relacionados 
à elaboração de projetos no campo da história oral. No primeiro, da coordenadora 
do projeto, Analucia Thompson, são apresentados os objetivos, a metodologia e os 
procedimentos relativos ao desenvolvimento da história oral em uma instituição 
como o IPHAN; além de uma pequena biografia de Silva Telles. No artigo de 
Hilário Pereira Filho, chefe do Arquivo Central do IPHAN/Seção Rio de Janeiro, 
são abordados os problemas que envolvem a preservação do material gerado por 
entrevistas, sejam aqueles sucitados pelo projeto da década de 1980, que registrou os 
depoimentos em fitas cassete, sejam os motivados pelo projeto atual, que se utiliza 
de mídia digital. 

Em seguida são apresentadas as entrevistas concedidas por Augusto Carlos da 
Silva Telles a Analucia Thompson, Cyro Corrêa Lyra, Jurema Arnaut e Lia Motta. 

E, por fim, estão dispostos em ordem alfabética verbetes explicativos, produzidos 
com a intenção de esclarecer nomes de pessoas e instituições citados nas entrevistas 
e marcados com um asterisco (*).

Nossa expectativa, com esta publicação, é a de divulgar o trabalho que está sendo 
realizado pelo Projeto Memória Oral da Preservação do Patrimônio Cultural e a de 
demonstrar a importância do registro de narrativas, repletas de versões e opiniões, de 
pessoas que vivenciaram a prática e o pensamento cultural no país.
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Analucia Thompson

1 O Projeto Memória Oral SPHAN/Pró-Memória foi descrito no pri-
meiro número da Série Memórias do Patrimônio, Entrevista com Judith 
Martins, publicada em 2010 pela Copedoc/DAF/IPHAN. A relação 
dos entrevistados naquele período é apresentada no Anexo 1.

Projeto Memória Oral da 
Preservação do Patrimônio 
Cultural

Em 2007, no contexto da comemoração dos 70 anos 
da criação do IPHAN, seu presidente sugeriu recupe-
rar as entrevistas que tinham sido realizadas na década 
de 1980 com ex-funcionários da Instituição pelo Nú-
cleo de Editoração da então Secretaria do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional e Fundação Nacio-
nal Pró-Memória.1 O reconhecimento da importância 
dessa experiência, pelos técnicos da Copedoc, levou à 
proposição de se desenvolver um novo projeto voltado 
para a publicação das entrevistas realizadas na década 
de 1980 e também para a continuidade dos registros 
das memórias daqueles que vivenciaram e vivenciam 
a preservação do patrimônio cultural no Brasil. Como 
corolário desse reconhecimento, o Projeto Memória 
Oral da Preservação do Patrimônio Cultural começou a 
ser pensado e exercitado no final de 2007.

Antes, porém, de dar início ao novo projeto foi 
necessário executar a tarefa então exigida de recupera-
ção do conteúdo das entrevistas realizadas na década de 

Se alguém colhe um grande ramalhete de narrativas orais,
tem pouca coisa nas mãos.
Uma história de vida não é feita para ser arquivada ou guardada
numa gaveta como coisa,
mas existe para transformar a cidade onde ela floresceu.

Ecléa Bosi
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1980, que estavam registradas em fitas cassete e sem condições de manipulação, 
entender os procedimentos adotados na época, para que elas pudessem ser cataloga-
das e disponibilizadas para consulta no Arquivo Central do IPHAN/Seção Rio de 
Janeiro, impedindo, assim, que aquela experiência fosse perdida.2

Uma das constatações sobre o projeto desenvolvido nos anos 1980 foi que, em-
bora tenha sido responsável por um trabalho sério e importante, foi direcionado 
por procedimentos espontâneos, sem a adoção de uma metodologia preconcebida, 
o que acabou restringindo sua potencialidade. Observou-se, por exemplo, a existên-
cia de entrevistas com diferentes direcionamentos, gerando lacunas e possibilidades 
limitadas de levantamento de dados sobre a trajetória do campo da preservação do 
patrimônio cultural e sobre a história de vida dos entrevistados.

Em face dessas restrições verificadas naquele projeto, foram então definidos, 
como pressupostos para o desenvolvimento do Projeto Memória Oral da Preser-
vação, a adoção da metodologia da história oral e o objetivo principal de produzir 
documentação para o conhecimento da história da preservação do patrimônio cul-
tural no Brasil, associado à história de vida dos entrevistados.

A metodologia da história oral

A opção pela metodologia da história oral visou criar as condições necessárias 
para estimular a relação entre pesquisa e documentação, em um procedimento que 
parte do reconhecimento de que as fontes orais são novos documentos que como 
tais devem ser preservados. A história oral utiliza fontes orais, que se constituem 
em narrativas, e desenvolve técnicas voltadas para a apreensão dessas fontes, como 
as entrevistas. A metodologia da história oral proporciona a adoção de procedimen-
tos que devem ser rigidamente seguidos, de forma a permitir o acesso a diferentes 
versões e ao conhecimento de períodos mais obscuros da história institucional e do 
campo da preservação cultural.

Em primeiro lugar, é necessário definir como a história oral é concebida no Pro-
jeto Memória Oral da Preservação do Patrimônio, já que, nesse campo, não preva-
lece um único entendimento. Dentre seus praticantes, há aqueles que acreditam que 
se trata de uma mera ferramenta para acessar informações, outros que a encaram 
como uma disciplina autônoma e ainda os que a consideram uma metodologia espe-
cífica da área das ciências sociais. Como ferramenta, as entrevistas podem ser usa-
das como fontes de informação complementares em pesquisas cujo foco principal 
são outros tipos de fontes, como as escritas.3

2 Todo esse material já foi transposto para suporte digital e transcrito.
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No caso do presente projeto, partimos do ponto de vista de que a história oral 
deve ser compreendida como uma metodologia e não como uma disciplina, já que 
ela é capaz de suscitar questões, mas não possui um corpo teórico próprio que 
possa resolvê-las, tendo que recorrer para isso a determinadas disciplinas (Fer-
reirA; AmAdo, 2006).

Cabe apontar em que sentidos a metodologia da história oral pode ser empregada 
na construção de uma memória da preservação do patrimônio cultural brasileiro. 

Quatro pontos devem ser destacados sobre a elaboração de um projeto institucio-
nal que utiliza a metodologia da história oral para o fim mencionado:

1. A importância de se considerar a história oral como ofício de pesquisa-
dores envolvidos com questões teóricas pertinentes à história e, de forma 
mais ampla, às ciências sociais.
2. Como desdobramento desse primeiro ponto, a presença de duas modali-
dades de história oral que devem ser consideradas para o caso específico 
deste projeto.
3. As questões éticas envolvidas. 
4. O tipo de entrevistas proposto.

Em relação ao primeiro ponto é importante considerar que a história oral apre-
senta um conjunto de problemas que pode ser enfrentado por disciplinas que pos-
suem um corpo teórico adequado para abordá-lo, como, por exemplo, a história, a 
sociologia, a antropologia e a psicologia. Assim, a metodologia da história oral não 
pode ser confundida com a utilizada numa entrevista jornalística, que, apesar de 
partir de procedimentos estritos, não se preocupa com a finalidade teórica/con-
ceitual que deve estar presente nas preocupações de historiadores e/ou cientistas 
sociais. 

No que diz respeito ao foco do presente projeto, as entrevistas com sujeitos que 
vivenciaram a trajetória da preservação cultural brasileira apontam para temas que 
relacionam memória e história como também para a organização de acervos orais.

Dessa forma, a história oral, para se constituir como tal, tem que ser realizada por 
pesquisadores que estejam preparados para enfrentar as questões colocadas pelas 
narrativas orais, de maneira que se possa fazer a escrita da história e não somente 

3 É importante destacar que as técnicas e metodologias usadas, em qualquer pesquisa, devem ser ditadas 
pelos objetivos a que esta se propõe. Colher dados informativos com o objetivo de realizar estatísticas 
ou complementar informações, mesmo que através de entrevistas, não pode ser considerado como um 
procedimento pertencente à história oral. Talvez por esse mesmo motivo, as entrevistas jornalísticas 
não sejam consideradas história oral. Aqueles que nomeiam história oral qualquer prática de realização 
de entrevistas gravadas, sem que estejam subordinadas a um projeto com objetivos específicos, volta-
dos para a apreensão de uma versão oral, recusam seu status de metodologia, ou seja, sua capacidade 
de, por meio de procedimentos estritos e convencionados, gerar conhecimento. 
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construir acervos orais ou fontes primárias. 
Essas considerações remetem ao segundo ponto, que concerne às duas modali-

dades praticadas pela história oral: a faceta técnica e a faceta metódica (lozAno, 
2006). A primeira considera a entrevista como fonte oral primária, cuja principal 
finalidade é a de ser utilizada em futuras pesquisas. A segunda reconhece a história 
oral como uma metodologia que visa à produção de conhecimento, a partir de cri-
térios que a encaram não somente como uma fonte, como em qualquer trabalho de 
pesquisa, mas também como uma metodologia capaz de proporcionar análises e 
interpretações sistemáticas e críticas. 

As duas modalidades devem estar presentes neste projeto. A coleta de entrevistas 
e/ou depoimentos orais de sujeitos ligados à trajetória da preservação do patrimônio 
cultural brasileiro deve constituir, por um lado, os arquivos orais disponíveis para 
análises posteriores; por outro lado, esse procedimento deve ser acompanhado por 
uma crítica constante realizada por pesquisadores capazes de propor, analisar e in-
terpretar todo esse processo, visando produzir conhecimento, criticar os métodos e 
técnicas utilizados e rever objetivos. 

O terceiro ponto se refere ao procedimento ético, assunto bastante destacado na 
literatura sobre história oral. Encarar a memória como versões do passado, formu-
ladas como processos individuais, que “ocorrem em um meio social dinâmico, va-
lendo-se de instrumentos socialmente criados e compartilhados” (porTelli, 1997, p. 
15), permite estipular, como postura ética, “o respeito pelo valor e pela importância 
de cada indivíduo” (Ibid., p. 17). Essa atitude tem como consequência o reconheci-
mento não só da diferença, mas também da igualdade entre todos os indivíduos, 
admitindo assim que a importância de todas as entrevistas está no fato de cada uma 
ser diferente das outras, de forma que cada narrador tem algo novo a contar.

Ainda em relação aos procedimentos éticos que o pesquisador deve observar 
na sua relação com os narradores que fornecem as informações, há a questão da 
restituição. Tendo em vista que a história oral se vale da aquisição de informações 
advindas da memória de indivíduos, é uma preocupação constante, entre os profis-
sionais da área, o modo de restituir essas informações a seu lugar de origem. 

Ainda que seja importante devolver aos entrevistados, em diferentes suportes, os 
registros de seus depoimentos, segundo Portelli (1997), essa devolução não seria a 
única forma de retribuir a essas fontes suas informações prestadas. Divulgar seus 
testemunhos, criar o diálogo e, acima de tudo, cumprir com as finalidades que 
foram propostas aos entrevistados seriam atitudes honestas e respeitosas. 

O último ponto se refere ao tipo de entrevista proposto. Havendo definido as 
fontes orais – aqueles que serão os entrevistados –, que se constituem em sujeitos de 
narrativas/versões, há que se determinar que tipo de abordagem deve ser utilizado. 
Segundo Meihy e Holanda (2007), há três gêneros principais relacionados à história 



13

oral: a história oral de vida, que enfatiza a trajetória de vivências pessoais, mesmo 
que focada em grupos comuns; a tradição oral, mais relacionada a grupos em que 
predomina a oralidade e não a escrita; e a história oral temática, que busca esclarecer 
eventos, situações ou questões e deve, assim, abastecer-se de roteiros orientados 
para fins específicos.

No caso em foco, o ramo mais pertinente é o da história oral temática. Algumas 
de suas características, como a existência de um assunto central – que não impede 
que outros surjam –, o caráter testemunhal dos entrevistadores, a necessidade de 
obter novas versões e de utilizar outras fontes de informação – como pesquisa bio-
gráfica, contextual e iconográfica –, apresentam-se mais condizentes com as preo-
cupações do projeto.

 O assunto central a todos os entrevistados diz respeito a sua trajetória no campo 
da preservação cultural brasileira. As pesquisas biográfica, contextual, iconográfica 
e com contemporâneos, que antecedem às entrevistas, podem também apontar sub-
temas que permitam enriquecer as informações a partir das experiências e da visão 
de mundo de cada narrador.

Considerando que a história oral é exercitada a partir de um diálogo entre passado 
e presente, entre entrevistado e entrevistador, enfim, entre subjetividades, a partici-
pação de contemporâneos aos entrevistados será incentivada, na expectativa de que 
conflitos, reminiscências e esquecimentos possam ser aflorados.

Entendemos que a fonte oral apresenta uma série de possibilidades que podem 
ser ampliadas quando trabalhadas com outras fontes. Ela admite complemento de 
outras fontes, ao mesmo tempo em que as complementa. Isso não significa afir-
mar que a fonte oral é tratada apenas como complementar a outras, mas sim que 
apresenta o mesmo status das fontes escritas e iconográficas. Seu uso, no contexto 
de uma abordagem voltada para a escrita da história institucional, perderia a poten-
cialidade que apresenta se não for associado a outras fontes.

Os objetivos do Projeto Memória Oral da Preservação Cultural

O objetivo geral do projeto é organizar um programa de memória oral do 
patrimônio, constituído por depoimentos coletados em entrevistas de indivíduos que 
construíram a história da preservação cultural no Brasil, com o intuito de estabelecer 
um acervo documental, em formato digital e impresso, disponibilizado ao público.

Seus objetivos mais específicos são:
• Coletar e registrar narrativas, depoimentos e entrevistas, resgatando, documentan-
do e preservando a memória daqueles que vivenciaram e vivenciam as práticas do 
campo da preservação do patrimônio cultural.
• Formar um acervo midiático de som, imagem e texto, através da gravação em áu-
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dio e vídeo de entrevistas em mídia digital, a ser incorporado ao acervo do Arquivo 
Central do IPHAN/Seção Rio de Janeiro. 
• Identificar e catalogar, em base de dados, informações, documentos, publicações, 
registros, anotações, fotos, croquis, pinturas, som, imagem, objetos e equipamentos 
que sejam relevantes para estudos e pesquisas sobre a história do IPHAN, que se 
encontram com os entrevistados.
• Integrar a rede IPHAN em todo o território nacional ao projeto, inicialmente 
através de consultas às unidades da Instituição, buscando formalizar uma parceria 
para seu desenvolvimento.
• Constituir um acervo bibliográfico e documental sobre a metodologia da história 
oral, consolidando uma experiência de trabalho e pesquisa nessa linha, a fim de 
orientar e/ou subsidiar trabalhos semelhantes desenvolvidos em outros setores ins-
titucionais.
• Disponibilizar, no Arquivo Central do IPHAN/Seção Rio de Janeiro, no Portal 
do IPHAN, e por meio de publicações, as entrevistas realizadas.

O atual projeto pretende, assim, representar uma etapa de um processo mais lon-
go, e quem sabe permanente, de registro de memórias sobre a Instituição e sobre o 
campo da preservação cultural.

Procedimentos 

O desenvolvimento de um projeto baseado na metodologia da história oral pres-
supõe a necessidade de seguir alguns procedimentos estritos que visem alcançar os 
objetos acima definidos.

Entrevista-piloto: Augusto Carlos da Silva Telles

A primeira entrevista realizada pelo Projeto Memória Oral da Preservação Cul-
tural ocorreu no final de 2007 com Augusto Carlos da Silva Telles. A entrevista com 
esse arquiteto, que trabalhou no IPHAN de 1957 até 1988, tendo ocupado diversos 
cargos e funções centrais na Instituição, foi concebida como projeto-piloto que per-
mitisse desenvolver a metodologia e os procedimentos que norteariam os trabalhos 
seguintes. Ao todo foram realizadas três entrevistas com Silva Telles em diferentes 
momentos, entre 2007 e 2009.4

Ao longo desse período, a equipe do projeto procurou estabelecer contato com 
outras instituições que desenvolvem programas no campo da história oral, como o 

4 A primeira entrevista foi realizada em 04 de dezembro de 2007, a segunda em 24 de junho de 2008 e a 
terceira em 04 de novembro de 2009, todas na residência de Silva Telles em Palmares, Rio de Janeiro.
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Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (Cpdoc) 
da Fundação Getúlio Vargas e o Núcleo de Estudos em História Oral (Neho) da Uni-
versidade de São Paulo, e participar de seminários e congressos voltados para o tema, 
buscando não somente trocar experiências nessa área, mas também conhecer as téc-
nicas mais recentes de preservação da documentação que estavam sendo geradas.5

Escolha dos entrevistados

Ainda em 2008 foi realizada uma consulta às unidades do IPHAN, solicitando 
a indicação de futuros entrevistados. A resposta à consulta mostrou uma significa-
tiva adesão, tendo sido sugeridos 80 diferentes nomes de diversas regiões do país. 
Dentre as sugestões, encontram-se servidores ativos e ex-funcionários da Institu-
ição, como também profissionais de outras instituições. Apesar da indicação de 
arquitetos ter prevalecido, a recomendação de profissionais de diferentes áreas foi 
significativa.6

Realização das entrevistas

Após reunião realizada em 2008 com pesquisadores do Programa de História 
Oral do Centro de Pesquisa e Documentação de História (Cpdoc) da Fundação 
Getúlio Vargas, que recomendaram um maior distanciamento entre a equipe res-
ponsável pelas entrevistas e os entrevistados, optou-se por adotar dois modelos de 
entrevistas: uma primeira, que deve ser realizada somente pela equipe do projeto, e 
uma segunda, que pode contar com a presença de contemporâneos do entrevistado. 
Dessa forma, é possível manter o distanciamento sugerido e, ao mesmo tempo, 
dinamizar as entrevistas com a presença de outros entrevistadores.

Definidos os entrevistados e entrevistadores, é realizado um primeiro contato, 
visando marcar local, data e tomar outras providências necessárias. 

Em seguida, são feitas pesquisas para o levantamento de informações sobre a vida 
do entrevistado e do contexto histórico-institucional em que ele atuou. Pretende-
se que essa pesquisa seja realizada em todos os arquivos do IPHAN e junto a seus 
contemporâneos.

Há o interesse também no levantamento iconográfico, em arquivos, referente à 
biografia e ao contexto de vida do entrevistado. A identificação de fotos, objetos e 
documentos, em posse dos entrevistados, será estimulada, visando enriquecer os 

5 Ver, neste volume, o artigo de Hilário Figueiredo Pereira Filho, “Patrimônio documental no Arquivo 
Central do IPHAN: (re)pensando práticas e potencializando reflexões”.
6 Ver Anexo 2, que apresenta os nomes sugeridos na consulta realizada.
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depoimentos e gerar novos documentos.
Esses dados vão fornecer os elementos para a elaboração de temas a partir dos 

quais será produzido o roteiro de perguntas. Privilegia-se, assim, o formato de en-
trevistas temáticas, ou seja, esclarecimentos sobre fatos específicos vivenciados pe-
los entrevistados.

As entrevistas são realizadas no local mais conveniente para o entrevistado. Não 
há uma duração prefixada para seu desenvolvimento, dependendo da disposição 
dos entrevistados, das condições do local etc. Com a utilização de gravadores e 
câmaras digitais, as entrevistas são conduzidas por três membros da equipe do pro-
jeto, podendo haver, dependendo do caso, e como já mencionado, a participação de 
um convidado contemporâneo ao entrevistado.

Transcrição

Os procedimentos relativos à transcrição estão baseados no princípio de que a 
transposição do oral para o escrito tem o objetivo de criar mais um suporte de 
proteção; nesse sentido, não se trata de uma textualização, mas de uma transcrição 
absoluta, em que todas as situações – repetições, erros, barulhos – são mantidas. 

Uma outra etapa consiste em escrever um segundo texto, um copidesque, no intui-
to de ordenar e sistematizar uma versão com vistas à divulgação. São selecionadas as 
partes mais consistentes da entrevista, evitando as repetições, passagens não claras, 
trechos inaudíveis, vícios de linguagem.

Esse trabalho é realizado em conjunto pelo pesquisador e pelo entrevistado. As-
sim, passagens do texto podem ser modificadas e reescritas. O objetivo desse pro-
cedimento é preparar um texto para possível publicação, que passa a ser conside-
rado como coautoria. Isso não significa abdicar da coloquialidade da narrativa, pois 
as peculiaridades da oralidade devem ser mantidas, haja vista que suas variadas 
formas transmitem também conteúdo.

Registro de entrevistas

Significa catalogar o conteúdo registrado e o processo de registro, permitindo 
sua identificação e localização de forma ágil. Além do registro, que se trata de 
um instrumento de identificação do material, é necessário o acompanhamento 
crítico do processo como um todo. Nesse sentido, propõe-se que sejam produzi-
dos relatórios periódicos que busquem diagnosticar possíveis entraves, obstáculos, 
como também apontar acertos nos procedimentos e na concepção do projeto. O 
material bruto e o copidescado são enviados, com as devidas autorizações de uso – 
concedidas pelos entrevistados, no momento da entrevista, em documento especí-
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fico de cessão de direitos –, para o Arquivo Central/Seção Rio de Janeiro e outros 
arquivos do IPHAN que demonstrem interesse.

Publicação

A proposta é que a partir do material pronto, ou seja, editado, esse conteúdo 
possa ser veiculado no Portal do IPHAN e publicado na Série Memórias do Patrimônio, 
editada pela Copedoc/DAF/IPHAN.

Verbetes

O modelo de publicação da Série Memórias do Patrimônio foi concebido como um 
veículo de divulgação das entrevistas e um espaço de apresentação de ideias ligadas 
à reflexão sobre temas suscitados por elas. Nesse sentido, abre um espaço para arti-
gos que tratem desses temas e também para os que abordem as potencialidades da 
metodologia da história oral.

Além disso, foi pensado um outro espaço mais informativo dentro da Série: os 
verbetes. Baseados em pesquisas realizadas pela equipe do projeto, o principal ob-
jetivo da preparação dos verbetes é possibilitar que novas pesquisas sejam estimula-
das a partir das informações sobre pessoas e eventos citados na entrevista. 

A elaboração dos verbetes tem também como objetivo usar fontes escritas e 
iconográficas guardadas nos arquivos do IPHAN, principalmente no Arquivo 
Central/Seção Rio de Janeiro, permitindo, dessa forma, divulgar essa documen-
tação. Apesar de privilegiar a pesquisa nesses documentos, muitas vezes se torna 
necessário complementar as informações com outras fontes que não se encontram 
no Arquivo.

Dado seu caráter enciclopédico, os verbetes não buscam ser completos, mas sim 
estimular o leitor a participar da elaboração da história institucional e, de forma 
mais ampla, da história do campo da preservação do patrimônio cultural, criti-
cando, complementando, apontando falhas e eventuais erros. 

Os próprios verbetes de uma dada entrevista podem sugerir temas para o desen-
volvimento de novas pesquisas ao destacar um conjunto de problemas referentes a 
um momento histórico específico. 

As entrevistas realizadas

Já foram realizadas cinco entrevistas, utilizando câmara e gravador digitais, que 
seguiram procedimentos metodológicos rigorosos, de modo a garantir um material 
que enfatize a história de vida dos entrevistados e, ao mesmo tempo, a sua trajetória 
profissional ligada à preservação do patrimônio cultural.
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Algumas considerações sobre a realização de um projeto baseado na metodologia da história oral 
dentro da Instituição

A possibilidade de trabalhar com a metodologia da história oral, que proporciona 
o acesso às narrativas orais, associada a outras fontes, como a escrita e a iconográfi-
ca, permite confrontar versões. As fontes orais são muito ricas porque possibilitam 
acesso a dados novos, inesperados e criativos. Mas isso não quer dizer que esse tipo 
de narrativa seja uma versão mais isenta do que a versão do documento escrito. É 
nesse jogo, nesse confronto de versões, que as ações, os pensamentos e as relações 
políticas diferentes emergem de maneira mais clara.

Não há hierarquia das fontes. As fontes orais, escritas e iconográficas – estas 
ainda não têm recebido uma atenção especial no Projeto Memória Oral da Preser-
vação Cultural – devem ser interrelacionadas, de maneira a permitir o cotejamento 
entre diferentes versões e representações. É através da análise, oriunda da pesquisa, 
que esse confronto pode ser canalizado para a produção de conhecimento. Quando 
um problema aparece, são abertas oportunidades de questionamento de posições, 
pensamentos, crenças que estão, de certa forma, naturalizadas. 

O trabalho com a metodologia da história oral, referente à trajetória da preser-
vação cultural, não deve ficar restrito ao IPHAN. Essa experiência deve ser ex-
pandida para outros órgãos oficiais ligados à preservação cultural, para cidadãos 
que vivenciaram as práticas das políticas preservacionistas, enfim, para aqueles que 
foram envolvidos, simbolicamente ou na vida prática, pela ação ou omissão das 
políticas culturais.

Ao considerarmos que tanto a história como a memória são duas formas de nar-
rativas, queremos enfatizar que ambas apresentam intencionalidades. A crença de 
que as narrativas acionadas pela memória possam apresentar um caráter de neu-
tralidade em comparação com a narrativa histórica – normalmente associada àquela 
encontrada nos documentos escritos –, não nos parece corresponder a uma análise 
mais detalhada. O que é lembrado, como também o que é esquecido ou silenciado, é 
acionado segundo interesses que nem sempre são apresentados nitidamente, como 
mostrou o historiador Michael Pollak (1989). Da mesma forma, nenhum documento 
escrito – e o mesmo vale para o iconográfico – pode ser considerado neutro, como 
argumenta Jacques Le Goff (1990). Em uma entrevista, a relação entre entrevistado 
e entrevistador é permeada por intencionalidades que devem ser levadas em conta 
em qualquer pesquisa que utilize a metodologia da história oral.

O reconhecimento dessas intencionalidades pode ser entendido, em algumas 
situações, como limitante à utilização da metodologia da história oral por pesquisa-
dores que estejam no mesmo contexto dos entrevistados.

As críticas à realização de entrevistas feitas de dentro da Instituição, ou seja, por 
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pesquisadores do próprio IPHAN, utilizando a metodologia da história oral, devem 
ser levadas em conta, pois, em tal situação, a relação entre o pesquisador e o entre-
vistado é perpassada pela origem institucional de ambos. Se o objetivo é gerar fon-
tes orais para escrever a história da Instituição, as possibilidades de novas versões 
poderiam ficar limitadas pelo ambiente no qual entrevistador e entrevistado estão 
inseridos. Por outro lado, a possibilidade de romper com a tendência puramente 
“arquivística” – que prevaleceu entre os norte-americanos nas primeiras experiên-
cias de história oral desenvolvidas no pós-Segunda Guerra Mundial e que encarava 
como sujeitos somente os entrevistados (grele, 2007), relegando ao entrevistador 
uma posição neutra – permite restringir esse risco. 

A postura que encara o entrevistador também como sujeito participante – como 
pesquisador – apresenta condições para a adoção de técnicas rigorosas que podem 
criticamente conduzir o processo de realização das entrevistas. Dessa forma, esse 
processo não é considerado neutro, mas é conduzido baseado em premissas teóricas 
e metodológicas consistentes. Além disso, novas possibilidades podem se apresen-
tar a partir da utilização da história oral tematizada, como também da abertura do 
projeto para entrevistas com pessoas ligadas a outras instituições de preservação 
que não somente o IPHAN.

Augusto Carlos da Silva Telles – um arquiteto do patrimônio

O engenheiro Augusto Carlos da Silva Telles, avô do arquiteto Augusto Carlos da 
Silva Telles, foi professor da disciplina de Engenharia Industrial na Escola Politéc-
nica de São Paulo, inventor de uma máquina secadora de café e vereador da cidade 
de São Paulo entre 1905 e 1911. Faleceu em 1923, no mesmo ano em que seu neto 
nasceu (Ficher, 2005; simões Junior, 2005).

Dois filhos do engenheiro Augusto Carlos escolheram a arquitetura como profis-
são: Francisco e Jayme; este último era pai de Augusto, que ficou conhecido no 
‘Patrimônio’ como o arquiteto Silva Telles. 

Foi a partir desse ambiente, permeado por conversas cotidianas sobre arquitetura 
moderna, subsidiadas pelas revistas colecionadas pelo tio e por artigos sobre o as-
sunto, escritos em jornais por seu pai, que Silva Telles – ainda hoje sem estar certo 
de ter sofrido essa influência – optou em se tornar mais um arquiteto na família.

Entre idas e vindas para São Paulo, onde seu pai havia encontrado um espaço de 
trabalho mais promissor, além de ter lutado ao lado dos revoltosos paulistas na Re-
volução Constitucionalista de 1932, ele acabou ingressando no curso de arquitetura 
da Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro em 1944, no último ano em que o curso 
funcionou nesse estabelecimento. Em 1945 foi criada a Faculdade Nacional de Ar-
quitetura na Universidade do Brasil, onde Silva Telles concluiu os estudos em 1948.
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Sua carreira docente começou em 1953, quando se tornou assistente do profes-
sor Paulo Santos, responsável pela introdução da disciplina Arquitetura no Brasil 
– ação renovadora no ensino da profissão, pois, até então, o seu estudo acadêmico 
era restrito aos grandes movimentos internacionais, sem aprofundamento sobre a 
arquitetura desenvolvida no Brasil. Em 1969, quando Paulo Santos se aposentou, 
Silva Telles assumiu as disciplinas de Arquitetura no Brasil I e II. Pela mesma uni-
versidade, obteve o título de livre docente em 1962 e se aposentou em 1982, na já 
então denominada Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro.

Casou-se em 1953 com a professora da Faculdade de Educação da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, Irene Maria Guimarães Ferreira, mestre pela mesma 
universidade e doutora pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, com 
quem teve dez filhos. 

Em 1957 entrou para o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(IPHAN) por acaso, como a maioria dos funcionários naquela época. Silva Telles 
tinha vindo ao centro da cidade trazer umas fotos que havia feito da cidade de Vas-
souras para serem reveladas por um laboratório próximo ao prédio do MEC, atual 
Palácio Gustavo Capanema, quando encontrou Alcides Rocha Miranda. Este gos-
tou das fotografias e resolveu, na mesma hora, mostrá-las a Rodrigo Melo Franco 
de Andrade. Após um longo ‘papo’, que durou até o final do expediente, Rodrigo 
sugeriu que Silva Telles fizesse uma proposta de tombamento para Vassouras. Al-
gum tempo depois, foi contratado pelo ‘Patrimônio’ para coordenar um trabalho de 
restauração na Chapada dos Guimarães. 

A partir daí, trabalhou como consultor técnico entre 1957 e 1988, tornando-se, 
em 1978, titular da Diretoria de Tombamento e Conservação da Instituição, atual 
Departamento do Patrimônio Material e Fiscalização (Depam). No período em que 
foi técnico da Instituição, realizou diversos estudos e projetos de restauração e con-
servação do patrimônio cultural, dentre os quais se destacam: o estudo da formação 
urbana de Vassouras, da Igreja de Bom Jesus, na Ilha do Fundão, e da Igreja Matriz 
de Nossa Senhora do Carmo, em Carmo, todos no Rio de Janeiro, e da cidade de 
Olinda, em Pernambuco. Além da valorização e ambientação de monumentos e 
sítios, acompanhamento e coordenação de obras de preservação e de restauro, na 
Casa da Hera e na Igreja Matriz de Vassouras, foi autor do projeto de restauração da 
Casa de Grandjean de Montigny, atualmente no campus da Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro. 

Representando o IPHAN, o arquiteto participou de importantes instituições 
brasileiras e mundiais ligadas à cultura. Foi membro do Conselho Estadual de 
Tombamento no Rio de Janeiro entre 1982 e 1988 e, a partir de 1994 até 2006, 
seu presidente. Foi conselheiro do Conselho Consultivo do IPHAN entre 1994 
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e 2002 – sendo reconduzido ao cargo em 2004 – e do Conselho Consultivo do 
Instituto Moreira Salles a partir de 2002. Integra também o International Council of 
Monuments and Sites (Icomos) desde 1978, tendo ocupado a sua vice-presidência entre 
1984 e 1987 e sido qualificado como membro de honra em 1999. Fundou o Comitê 
Brasileiro da mesma Instituição, tornando-se o seu primeiro presidente no período 
de 1978 a 1982. Também foi um dos fundadores do Comitê Brasileiro do Comitê 
Internacional de História da Arte (CIHA) em 1972. É sócio efetivo do Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro desde 1971 e sócio emérito desde 2002. Foi mem-
bro do Conselho do Centre International d’Études pour la Conservation et la Restauration 
des Biens Culturels (Iccrom) entre 1983 e 1989 e presidente de sua Assembleia Geral 
entre 1987 e 1988, além de ter sido delegado brasileiro do Comitê do Patrimônio 
Mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(Unesco) de 1982 a 1989 e vogal correspondente da Academia Nacional de Belas 
Artes de Portugal desde 1975. 

Esse dinamismo profissional, que foi a marca de sua trajetória na Instituição, pode 
ser comprovado na documentação encontrada no Arquivo Central do IPHAN/
Seção Rio de Janeiro. No final deste texto, apresentamos quatro tabelas, elaboradas 
por pesquisadores do Arquivo e organizadas com os documentos referentes a Silva 
Telles encontrados nas séries Personalidades, Processos de Tombamento, Assuntos 
Internacionais e Inventário.7

Foi Secretário do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e Presidente da 
Fundação Nacional Pró-Memória entre 1988 e 1989, cargo do qual pediu exoneração 
em função da pressão do ministro da Cultura para a demissão de uma funcionária. 
Reproduzimos, no final do artigo, sua carta de demissão.

Reconhecido por sua atuação no âmbito cultural, foi agraciado com a Ordem do 
Mérito de Portugal – Comendador em 1987 – e a Ordem do Mérito Cultural do 
Brasil – Grã-Cruz em 2005. 

Durante sua carreira, participou de diversas conferências e congressos nacionais e 
internacionais representando o IPHAN, como do Congresso Internacional A Arte 
em Portugal no Século XVIII, ocorrido em Braga, Portugal, em 1973. Foi relator oficial 
nos Seminários Interamericanos de Experiência em Conservação e Restauração do 
Patrimônio Monumental ocorridos, em 1974, em São Domingos e, em 1978, em 
Cuzco e Ayacucho, no Peru, como também na Reunião de Turismo Cultural das 
Missões Jesuíticas, em Assunção, no Paraguai, em 1979. Convidado pelo Instituto 
Ítalo Latino Americano (Iila), foi membro do Comitê Científico do Simpósio Inter-
nacional do Barroco Latino-Americano, em Roma, em 1980. Pela Unesco e pelo 

7 Não se trata de um levantamento sistemático, mas sim de uma amostragem significativa, nas séries 
pesquisadas, da ação de Silva Telles no IPHAN.
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Iccrom, participou da Reunião Internacional de Coordenadores para a Formação em 
Conservação Arquitetural, ocorrida em Roma em 1982. Em 1987 foi o coordenador 
da delegação brasileira no 1º Congresso do Patrimônio Luso no Mundo, que teve 
lugar em Lisboa. Em 1991 participou da elaboração do projeto da Unesco, Les Es-
paces du Baroque, em uma reunião em Versalhes. 

Publicou diversos trabalhos dedicados ao estudo e registro do patrimônio cul-
tural brasileiro, dentre os quais se destacam: Vassouras – estudo da construção residencial 
urbana, tese de 1961, publicada em 1968; Nossa Senhora da Glória do Outeiro, de 1969; 
Atlas dos monumentos históricos e artísticos do Brasil, publicado em 1975 e reeditado em 
1980 e em 2007; Guia dos bens tombados da Cidade do Rio de Janeiro, de 2001, e O Vale 
do Paraíba e a arquitetura do café, de 2006. Autor também dos capítulos: “Le baroque 
à Rio de Janeiro”, parte da publicação Le Brésil baroque entre ciel et terre; “Arquitetura 
no século XVIII”, do livro Patrimônio construído, de 2002; “Brazilian baroque ar-
chitecture”, em Brazil body and soul, de 2002; “Ocupação do litoral, entradas para o 
interior do continente e definição das fronteiras”, para o livro Arquitetura na formação 
do Brasil, de 2007.

Durante suas práticas na preservação do patrimônio cultural, registrava os bens, 
o que resultou em cerca de 4,5 mil fotos, principalmente na década de 1970, que 
retratam locais, edifícios e monumento do Brasil e de Portugal, principalmente a 
arquitetura colonial. Essas fotos se encontram hoje no acervo do Instituto Moreira 
Salles no Rio de Janeiro.

Como arquiteto, sempre valorizou o material, fosse de pedra e cal ou de barro 
e madeira. Contudo o que mais despertava seu interesse, mesmo em pequenas ci-
dades do interior do Brasil, era a criatividade construtiva de seus edifícios, não 
necessariamente religiosos.

Em uma reunião do Conselho Consultivo propôs delimitar o interior de uma 
igreja como entorno, quando foi relator do processo sobre a Igreja da Venerável 
Ordem Terceira do Carmo e Painéis do Padre Jesuíno do Monte Carmelo, em São 
Paulo. Considerou que partes da Igreja não ofereciam interesse, concluindo que: 

(...) entendemos, assim, como solução para o caso, uma proposta ain-
da não utilizada em situações congêneres: a de usarmos o expediente 
da definição de ‘entorno’, considerando como tal as três frontarias e 
mais os acréscimos existentes à direita da igreja. Indicamos, portanto, 
a seguinte redação para a preservação destes acervos: “Igreja de Santa 
Teresa da Ordem Terceira do Carmo de São Paulo, restrita à frontaria, 
à nave, capela-mor, sacristia, biblioteca e sala de reuniões, especial-
mente a obra pictórica do Padre Jesuíno do Monte Carmelo, obra 
de talha, imaginária e pinturas aí localizadas, assim como o acervo 
de bens móveis e o arquivo da confraria. O tombamento inclui o 
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conjunto de 18 painéis do Padre Jesuíno, provenientes do antigo Re-
colhimento de Santa Teresa. As frontarias laterais e posterior, assim 
como os anexos existentes à esquerda da igreja constituem seu en-
torno (Processo 1176-T-85 apud moTTA; Thompson, 2010, p. 82). 

A vivência de Silva Telles no Patrimônio o situa como testemunha de muitas 
mudanças ocorridas na sociedade brasileira, nas instituições públicas e, sob a ótica 
de uma concepção mais filosófica, nas percepções sobre o próprio objeto de seu 
trabalho: a preservação do patrimônio cultural brasileiro. Hoje é consultor formal e 
informal do Patrimônio, apoiando, com sua experiência, os antigos colegas e ami-
gos, assim como as instituições que o consultam. Está também trabalhando na 
revisão de seu texto de introdução à reedição do livro de Rodrigo, Brasil: monumentos 
históricos e arqueológicos, publicado no México em 1952.

Foram previstas duas entrevistas com o professor-arquiteto Silva Telles. Por 
questões técnicas de som, a primeira teve que ser abandonada, e foi necessária a 
realização de uma terceira para substituí-la. As duas entrevistas aqui apresentadas 
versam sobre assuntos da infância, das memórias de São Paulo, dos pais e tios, dos 
professores da faculdade e, principalmente, de seu trabalho no Patrimônio. Sobre 
esse assunto, Silva Telles relembra antigos colegas e amigos, fatos determinantes 
para a história da preservação cultural. Também faz história, quando defende suas 
opiniões e posições sobre temas, muitas vezes, controversos na Casa. 

Apesar de Silva Telles não gostar de depoimentos pessoais, como afirmou em 
dado momento na entrevista, acreditamos que se divertiu muito com o ‘papo’; da 
mesma forma os entrevistadores, seus amigos de longa data: Cyro Corrêa Lyra, 
Jurema Arnaut, Lia Motta, Adalgiza d’Eça e Irene da Silva Telles, companheira de 
muitos anos.

Hoje Silva Telles mora na aprazível localidade de Palmares, de onde só sai com 
muito custo, a ponto de os filhos dizerem que, quando tem que vir ao Rio, “vem 
de costas”.
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Material do Projeto Memória Oral (1982-1988)

Anexo 1

Tabela 1

Entrevistas publicadas

Entrevistado Data da 
entrevista

Local da entrevista Data da 
publicação

Judith Martins, nº 1 29/09/82 Sede da SPHAN 1984

Rubens Borba de Mo-
raes, nº 2

22/10/82 Residência Bragância Paulista 1987

João José Rescala, nº 3 07/01/83 Residência Salvador 1987

Edgar Jacintho, nº 4 29/04/83

03/05/83

Sede da SPHAN 1988

D. Clemente da Silva 
Nigra, nº 5

09/05/83 Sacra Família do Tinguá 1991

José Silva Quintas, nº 6 23/07/88 Sobradinho DF 1999

Total = 6
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Tabela 2

Entrevistas encontradas transcritas

Entrevistado Data da entrevista Local da entrevista

Lygia Martins Costa ? ?

José de Souza Reis 07/12/82 ?

José Ferrão Castelo Branco 05/01/83 Igreja N. Srª. dos Prazeres, 
Jaboatão, PE, e na sede da 
Regional de Pernambuco

Godofredo Rebelo de Figueiredo 
Filho

06/01/83 Sede Regional da SPHAN 
em Salvador

Roberto Machado de Lacerda 08/02/83 Sede Regional da SPHAN 
em Minas?

Lucio Costa 18/03/83 Rio de Janeiro

Alcides da Rocha Miranda 22/03/83 Residência no Rio de 
Janeiro

Erich Joachim Hess 16/08/83 Estúdio do entrevistado

Fernando Machado Leal 21/09/83 Sede da SPHAN/RJ

Jaelson Bitran Trindade, Antônio 
Neves Gameiro, Armando Rebollo

13/10/83 Sede Regional da SPHAN 
em São Paulo

Alfredo Galvão 05/06/84 Residência no Rio de 
Janeiro

José Bento Faria Ferraz 20 e 21/09/85 Sede Regional da SPHAN 
em São Paulo

Total = 12
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Tabela 3

Entrevistas não transcritas, somente com som

Entrevistado Data da entrevista Local da entrevista

José Antônio de Gonçalves de Melo 16/03/87 ?

Diógenes de Almeida Rebouças 05/03/87 Sede Regional da SPHAN 
em Salvador

Antônio Joaquim de Almeida e 
Lúcia Machado de Almeida

28/08/88 Residência em São Paulo

José Calasans 06/03/87 Sede Regional da SPHAN 
em Salvador

Paulo Santos 11/11/87 Residência no Rio de 
Janeiro

Albano Santana 09/03/87 Residência em Salvador

Total = 6
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Relação de nomes de indicados pelas unidades a partir da carta-consulta

Anexo 2

Indicado Profissão/Atuação Local da indicação/ e 
de atuação

Nº de indicações/ 
Faixa etária

01 Adler Fonseca Historiador / T RO e AC / RJ 1 / A

02 Alda Martins de 
Menezes

Secretária / T RJ / Tiradentes 1 / D

03 Aldofrizes de 
Paula

Administrativo/ Inven-
tariante

RJ / RJ 1 / C

04 Ana Barroso Secretária de Conselho/ 
T

RJ / RJ 1 / D

05 Ana Cláudia 
Lima e Alves

Historiadora / T RJ / CO 1 / B

06 Ana Lúcia Abra-
him

Arquiteta / Ex-S RJ / AM 1 / B

07 Ana Lúcia Meira Arquiteta / S RJ / RS 1 / A

08 Ângelo Oswaldo Jurista / Ex-P RJ / Nac 1 / C

09 Antolinda Baia 
Borges

Fiscal / T GO / GO 1 / E

10 Belmira          Fi-
nageiv

Arquiteta / Ex-S GO e RJ / GO 2 / D

11 Carlos Lemos Arquiteto / C SP / Nac 1 / D

12 Cássia Boaven-
tura

Arquiteta / T RJ / BA 1 / A

13 Cássio Vinícius 
Sales

Administrativo / T MG / MG 1 / B

14 Cecília Londres Socióloga / C RJ / Nac 1 / C

15 Cecília Rodri-
gues dos Santos

Arquiteta / Ex-S RJ / SP 1 / B

16 Cláudio Quoos 
Conte

Historiador / S RJ / MT 1 / B

17 Cyro Corrêa Lyra Arquiteto / Ex-D PR / Nac 1 / D
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Indicado Profissão/Atuação Local da indicação/ e 
de atuação

Nº de indicações/ 
Faixa etária

18 Dalmo Vieira 
Filho

Arquiteto / D RJ / Nac 1 / A

19 Dimas Guedes Geólogo / Ex-S RJ / MG 1 / C

20 Domingos     
Linheiro

Arquiteto / Ex-S RJ / NE 1 / C

21 Dora Alcântara Arquiteta / Ex-D RJ / Nac 2 / D

22 Ecyla Brandão Museóloga / Ex-C RJ /RJ 1 / D

23 Edson Maia Arquivista/ T RJ /RJ 2 / D

24 Eduardo Simas Arquiteto / Ex-S BA / BA 8 / C

25 Eliane Maria 
Fonseca Carvalho

Museóloga / S RJ / SE 1 / B

26 Frederico Faria 
Neves Almeida

Engenheiro / S RJ / PE 1 / B

27 Gilberto Velho Antropólogo / Ex-C RJ / Nac 1 / D

28 Glauco Campello Arquiteto / Ex-P RJ / Nac 2 / C

29 Henrique Motorista / F MG / MG 1 / A

30 Igor Chmyz Arqueólogo / 
Patrimônio Estado

PR / PR 1 / C

31 Irapoan Caval-
canti De Lyra

Administração / Ex-P RJ / Nac 1 / D

32 Isabel Câmara Arquiteta / T RJ / Tiradentes 1/ A

33 Isabel Rocha Arquiteta / T RJ / Vassouras 1 / B

34 Ítalo Cam-
pofiorito

Arquiteto / Ex-P RJ / Nac 1 / D

35 Jaelson Bitran 
Trindade

Historiador / T DF / SP 1 / B

36 Jaime Zettel Arquiteto / Ex-P RJ / Nac 2 / C

37 Jeane Nezi Arquiteta / T RJ / RN 1 / B

38 João Eder 
Marinho

Motorista MG / MG 1 / B

39 Joaquim Falcão Jurista / Ex-P RJ / Nac 1 / C

40 Jorge da Silva 
Santos

Motorista / F RJ / RJ 1 /B
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Indicado Profissão/Atuação Local da indicação/ e 
de atuação

Nº de indicações/ 
Faixa etária

41 Jorge Derenji Arquiteto / Ex-S RJ / PA 1 / C

42 José Aguilera Arquiteto/ T RO e AC / RJ 1/ C

43 José La Pastina 
Filho

Arquiteto / S PR / PR 1/ C

44 José Leal Arquiteto / T RJ / RJ 1 / C

45 José Leme 
Galvão Júnior

Arquiteto / T RO e AC / CO 1 / B

46 José Liberal de 
Castro

Arquiteto / Ex-C RJ / CE 1 / D

47 José Saia Arquiteto / T RJ e DF / SP 2 / B

48 Julio Curtis Arquiteto / Ex-S RJ / RS 1 / D

49 Jurema Arnaut Arquiteta / Ex-D RJ / Nac 1 / B

50 Lélia Coelho 
Frota

Antropóloga / Ex-P RJ / Nac 1 / C

51 Leonardo Bar-
reto de Oliveira

Arquiteto / S RJ / MG 1 / A

52 Lia Motta Arquiteta / D RJ / Nac 1 / B

53 Lílian Jansen Arquiteta / Ex-S RJ / RJ 1 / B

54 Lívia Romaneli Arquiteta / T MG / MG 1 / C

55 Loise Benício 
Mesquita

Secretária / T DF / DF 1 / B

56 Luiz Fernando 
Franco

Arquiteto / T RJ/ RJ 1 / C

57 Márcia Santana Arquiteta / D RJ / Nac 1 / B

58 Marcos Vilaça Jurista / Ex-P RJ / Nac 1 / C

59 Maria da Con-
ceição Beltrão

Arqueóloga / Ex-C RJ / Nac 1 / C

60 Maria Lúcia 
Pardi 

Arqueóloga / T RO e AC / Nac 1 / A

61 Mario Aloísio Arquiteto/ S RJ / AL 1 / B

62 Mauro Bondi Arquiteto / T RJ / SP 1 / B

63 Modesto Carva-
lhosa

Jurista / Ex-C RJ / Nac 1 / D
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Indicado Profissão/Atuação Local da indicação/ e 
de atuação

Nº de indicações/ 
Faixa etária

64 Nestor Goulart 
Reis Filho

Arquiteto / Ex-C SP / Nac 1 / D

65 Oldemar Blasi Arqueólogo / 
Patrimônio Estadual

PR / PR 1 / C

66 Paulo Elias 
Lopes

Restaurador / T MG/Diamantina 1 / A

67 Rogério Dias Geógrafo / T RO e AC / AM 1 / A

68 Rosina Coeli 
Alice Parchen

Arquiteta / Patrimônio 
Estadual

PR / PR 1 / A

69 Sabino Machado 
Barroso

Arquiteto / Ex-D RJ / Nac 1 / C

70 Sérgio Porto Arquiteto / T RJ / RJ 1 / C

71 Sidney Solis Sociólogo / Ex-D RJ / Nac 1 / C

72 Sílvio Barbosa de 
Lima

Administração / T MG / MG 1 / B

73 Sonia Rabelo Jurista / Ex-D RJ / Nac 1 / B

74 Teresa Carolina 
Frota Abreu

Arquiteta / S RJ / ES 1 / A

75 Theodoro Joels Arquiteto / T RJ / RJ 2 / C

76 Umbelino      
Peregrino

Arquiteto / T RJ / PB 1 / B

77 Vera Bosi Arquiteta / Ex-S RJ / CO 1 / B

78 Vera Lira Socióloga / T RJ / BA 1 / C

79 Victor Hugo 
Mori

Arquiteto / Ex-S DF / SP 1 / B

80 Wanda Martins Restauradora / T RJ / RJ 1 / C

T= técnico; 
S= superintendente; 
D= diretor; 
C= conselheiro; 
P= presidente; 
F= funcionário
Nac= nacional

Tabela de idade: 
A = de 40 a 50 anos; 
B = de 50 a 60 anos; 
C = de 60 a 70 anos; 
D = de 70 a 80 anos; 
E = + de 80 anos
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Anexo 3

Tabela 1

Série Assuntos Internacionais
Localização

Descrição do documento Data
Caixa Envelope

1 3

Carta enviada por Silvio Mutal (assessor técnico principal 
e coordenador regional) a Augusto da Silva Telles, en-
tão diretor da Divisão de Conservação e Restauração da 
SPHAN. Trata das recomendações da conferência mun-
dial sobre políticas culturais (fortalecimento da coopera-
ção cultural) – projeto regional de proteção, conservação 
e revalorização do patrimônio cultural.

20/09/1982

1 4
Carta 01

Carta de apresentação da arquiteta Maria Cristina Fer-
nandes de Mello, enviada por Silva Telles, então diretor 
da Divisão de Conservação e Restauração da SPHAN, a 
Luca Daniele Biolato, cônsul geral da Itália.

–

1 12
P.16

Informação n° 273. Resolução da Assembleia Geral das 
Nações Unidas, referente à restituição de obras de arte a 
países vítimas de expropriação. Silva Telles assina como 
arquiteto.

10/10/1974

2 20

Carta, em francês, remetida ao secretário do Comitê In-
ternacional de Jardins e Sítios Históricos Icomos/IFLA 
com a relação dos jardins que são preservados com inte-
resse histórico e paisagístico pelo IPHAN. Silva Telles as-
sina como diretor da Divisão Conservação e Restauração 
da SPHAN e presidente do Comitê Brasileiro do Icomos 
(Conselho Internacional de Monumentos e Sítios).

04/01/1980

2 23

Silva Telles assina, como assessor do Instituto do Patri-
mônio Histórico e Artístico Nacional e coordenador do 
Comitê Brasileiro do Icomos, um documento, em fran-
cês, cujo título é: “Comentário sobre a Carta de Veneza”.

10/11/1977

5 34

Ofício nº 2116, enviado ao diretor geral do Departamento 
de Assuntos Culturais do MEC, no qual o diretor geral 
do IPHAN, Renato Soeiro, indica o arquiteto Silva Telles 
para participar, como representante do Brasil, na segunda 
sessão do Comitê do Patrimônio Mundial a realizar-se em 
Washington entre 5 e 8 de setembro de 1978. No mesmo 
ofício, Renato Soeiro ressalta que o referido técnico, aten-
dendo a outro convite, deverá também estar presente no 
3º Seminário Interamericano Conservacíon – Ayacucho-
Cusco-Perú, entre 10 e 15 de setembro de 1978.

22/08/1978
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Localização
Descrição do documento Data

Caixa Envelope

5 34

Radiograma enviado de Brasília para o Rio, informando 
o afastamento do país do professor Augusto Carlos da 
Silva Telles, no período de 10 a 15/09/1978, autorizado 
pelo ministro em 01/09/1978, com ônus limitado.

08/09/1978

5 34

Ofício nº 2088, enviado ao ministro de Estado da Edu-
cação e Cultura, no qual o diretor geral do IPHAN, Re-
nato Soeiro, avisa do convite recebido pelo IPHAN para 
participação do evento, 3º Seminário Interamericano 
Conservacíon, em Cusco, Peru, e indica o nome do ar-
quiteto Augusto Carlos da Silva Telles, diretor da Divisão 
de Conservação e Restauração (DCR), para comparecer 
ao mesmo. 

21/08/1978

5 34

Cópia de telegrama enviado ao Instituto Nacional de Cul-
tura – Incperu – Lima, Peru, comunicando o compareci-
mento do arquiteto Silva Telles ao 3º Seminário Intera-
mericano Conservacíon, com a confirmação dependendo 
de autorização do superior.

21/08/1978

5 35

Documento, em espanhol, assinado por Silva Telles, ar-
quiteto e então assessor do IPHAN, com o título “La 
Protección y la Valorización de los Núcleos Urbanos de 
Valor Cultural en Brasil”. No mesmo envelope está a tra-
dução do documento mencionado. O documento trata da 
atuação do IPHAN nos núcleos urbanos, desde a década 
de 1930.

07/10/1976

5 35

Ficha de qualificação, modelo 14, da Divisão de Segu-
rança e Informação, preenchida para participar, como 
representante do IPHAN, do seminário a ser realizado 
em Cuzco – Peru, dentro do Programa Regional do Peru 
– Plano Copesco, com cooperação da Unesco. Nessa fi-
cha, aparecem dados de Silva Telles como: filiação, nas-
cimento, identidade, estado civil etc., além do cargo que 
ocupava, o de assessor DAS do diretor do IPHAN.

s/d

7 40

Ofício nº 1332, enviado a Henrique Oswaldo de Andrade, 
secretário do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 
por Silva Telles, diretor da DCR, para conhecimento 
da missão realizada no Brasil pelo diretor do Centro 
Internacional de Preservação e Restauração Culturais, 
Bernard M. Feilden.

20/05/1980

7 41

Ofícios e telegramas, em francês, emitidos por represen-
tantes do Iccrom a Silva Telles. Nesses documentos há 
referência à reunião ocorrida em 03/12/1982 na sede da 
Iccrom, em Roma.

1983
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Localização
Descrição do documento Data

Caixa Envelope

8 42

Original da comunicação intitulada “Preservação do Pa-
trimônio Cultural e Planejamento Urbano”, apresentada 
por Silva Telles – SPHAN/Pró-Memória, nas Jornadas 
Luso-Brasileiras do Patrimônio, ocorridas em Lisboa em 
março de 1984. No mesmo envelope, encontram-se do-
cumentos que remetem a uma exposição que ocorreu du-
rante as Jornadas, que Silva Telles, na condição de diretor 
de Tombamento e Conservação, junto a outros profissio-
nais que participaram do evento, trouxe para ser exposta 
também no Brasil.

s/d

8 43

Ofício nº 161, enviado à Marisa Ricupero. Nesse ofício, 
Silva Telles relata seu contato com o diretor do Iccrom 
(Centro Internacional para a Conservação e Restauração 
de Monumentos), profº Cevat Erder, que tinha a intenção 
de se reunir com um pequeno grupo de técnicos da 
SPHAN/Pró Memória, no dia 24/10/1986.

–

9 44

Confirmação de indicação de Silva Telles como 
representante do IPHAN na Reunião Sub-regional para 
Desenvolvimento Integrado da Área Missões Jesuíticas 
a realizar-se no Paraguai. Informação de que a reunião 
teria uma nova data a ser marcada.

23/04/1979

9 44

Pedido de passaporte de serviço e ficha de qualificação 
de Silva Telles para participação na Reunião Sub-regional 
Turismo Cultural, entre 20 a 28/04/79, em Assunção, 
Paraguai.

s/d

9 44

Confirmação de indicação de Silva Telles como 
representante do IPHAN em Reunião Sub-regional para 
Desenvolvimento Integrado da Área Missões Jesuíticas a 
realizar-se no Paraguai em nova data. No documento não 
há referência dessa data.

11/09/1979

9 45

Informe final da Reunión Subregional de Turismo Cultural de las 
Misiones Jesuíticas, realizada em Assunção, Paraguai, entre 
22 e 26 de outubro de 1979, Enviado a Silva Telles em 
28/01/1980. Silva Telles participou do evento compondo 
o Comitê de Trabalho 1: Especialistas em Arquitetura.

05/02/1980

9 45

Pedido de autorização para que Silva Telles se afaste do país 
a fim de atender ao convite da Unesco para participar da 
Reunião Tripartida – Argentina, Brasil e Uruguai sobre 
a preservação das ruínas jesuíticas guaranis, que seria 
realizada em Posadas, na Argentina. Também se encontra a 
ficha cadastro de candidatos a viagens e cargos preenchida 
por Silva Telles.

20/10/1981
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Localização
Descrição do documento Data

Caixa Envelope

10 48

Documento que indica a participação de Silva Telles em 
comissão da Fundação Pró-Memória que indica candida-
tos para cursos no Iccrom, International Center for the Study 
of the Preservation of Cultural Property, sediado em Roma.

13/01/1987

11 49

Relatório de viagem para comparecimento à reunião 
extra do Bureau do Icomos, em Paris, nos dias 07 e 08 
de maio de 1987, e à reunião do Conselho do Iccrom, nos 
dias 10 e 11 de maio, em Roma. Silva Telles participou, na 
qualidade de vice-presidente do Icomos da reunião extra 
do Bureau e como membro eleito do conselho do Iccrom 
da 42a sessão do mesmo.

02/06/1987

11 49

Ofício nº 504/87, enviado da Secretaria de Difusão 
e Intercâmbio Cultural a Silva Telles, diretor de 
Tombamento e Conservação da Fundação Nacional Pró-
Memória, referente ao Centro Internacional de Estudos 
para a Conservação e Restauração de Bens Culturais. 
Solicitação de relatório, no qual constem as vantagens 
e/ou benefícios que advirão para o país, caso esse faça 
contribuições voluntárias a organismos internacionais 
entre os quais se inclui o Centro Internacional de Estudos 
para a Conservação e Restauração de Bens Culturais.

02/06/1987

11 49

Informação nº 144/87 – Silva Telles assina como consultor 
técnico da SPHAN/Fundação Pró-Memória documento 
em que presta esclarecimentos no que se refere ao Centro 
Internacional de Estudos para a Conservação de Bens 
Culturais.

24/06/1987

11 49

Comunicado Interno da Fundação Pró/Memória, de Silva 
Telles, consultor técnico da SPHAN/Pró-Memória, para 
Mozart Vitor Serra, diretor executivo da Pró-Memória, 
com cópias dos documentos que se referem à solicitação 
de relatório, no qual constem as vantagens e/ou benefícios 
que advirão para o país, caso esse faça contribuições 
voluntárias a organismos internacionais. 

29/07/1987

11 49

Ofício nº 47, em que Silva Telles, como consultor técnico 
da SPHAN-Pró-Memória, cita as três viagens que fez no 
ano de 1987, para comparecimento a reuniões do Icomos, 
do Iccrom e do Congresso do Patrimônio Construído 
Luso no Mundo.

11/08/1987

11 49

Relatório de viagem de Silva Telles a Roma, onde 
participou como presidente da Assembleia Geral e 
membro do Iccrom, das reuniões realizadas na sede 
do órgão, de 06 a 12 de maio. Nesse documento Silva 
Telles fala também de sua eleição como membro do novo 
conselho (1988/90) do Iccrom.

27/07/1988
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Localização
Descrição do documento Data

Caixa Envelope

11 49

Ofício nº 002/88, enviado por Silva Telles ao secretário 
da SPHAN/Fundação Pró-Memória. Nesse ofício ele in-
forma sobre a carta que recebeu do diretor do Iccrom, 
referente às próximas reuniões do Conselho e da Assem-
bleia Geral daquele órgão. No documento Silva Telles diz 
que exerce o cargo de presidente da Assembleia Geral no 
período de 86/88, tendo sido eleito na Assembleia de 86 
e que exerceu o cargo de membro do Conselho nos pe-
ríodos de 84/86 e de 86/88. Silva Telles sugere, também, 
a indicação do arquiteto Augusto Lyra para membro do 
Conselho do Iccrom.

27/01/1988

11 50

Documentação sobre as Primeiras Jornadas Luso-
Brasileiras do Patrimônio, realizadas em Lisboa de 12 
a 16/03/1984. Comunicação de Silva Telles intitulada: 
“Preservação do Patrimônio Cultural e Desenvolvimento 
Urbano”.

1984

12 54

Ofício nº 3027, em que Silva Telles, na condição de 
diretor da DCR/IPHAN, envia ao coordenador de 
planejamento do IPHAN pedido de licitação dos 
serviços de planejamento e execução fotográfica de bens 
culturais localizados nos estados de Minas Gerais e Rio 
de Janeiro, para apresentação na Exposição do Barroco 
Latino-Americano a ser realizada, no mês de março, em 
Roma. Nessa mesma pasta, encontra-se documentação 
sobre essa exposição, assinada por Silva Telles e também 
remetida a ele.

31/10/1979

12 54

Comunicação de Silva Telles intitulada “O Barroco 
no Brasil: análise de sua biografia crítica e colocação 
de pontos de consenso e de dúvidas” para simpósio 
internacional sobre o barroco latino-americano.

Mar/1980

15 64 Introdução ao catálogo do 1º Congresso do Patrimônio 
Construído Luso no Mundo, escrito por Silva Telles. s/d

15 64

Ofício nº 47, enviado por Augusto Silva Telles ao 
secretário da SPHAN, cujo título é: “Envia relatórios de 
viagens”. Nesse ofício, Silva Telles se refere às três viagens 
que fez no ano de 1987, para comparecimento a reuniões 
do Icomos, do Iccrom e do Patrimônio Construído Luso 
no Mundo.

11/08/1987

15 64
Relatório de viagem para comparecimento ao 1º 
Congresso do Patrimônio Construído Luso no Mundo, 
ocorrido em Lisboa, entre 23 e 27 de março de 1987.

12/04/1987

15 64

Resumo e comunicação “Arquitetura vernacular no 
Brasil: necessidade de inventário e estudo” apresentada 
por Augusto Silva Telles no 1º Congresso do Patrimônio 
Construído Luso no Mundo.

1987
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Localização
Descrição do documento Data

Caixa Envelope

15 64

Cópia de matéria publicada em jornal de Brasília, com 
o título “Patrimônio histórico é tema de congresso”. A 
matéria trata da participação do Brasil – representada por 
uma delegação de técnicos em conservação de patrimô-
nio, na qual Silva Telles está incluído, no 1º Congresso do 
Patrimônio Construído Luso no Mundo.

24/02/1987

15 64

Portaria nº 14, de outubro de 1986, na qual o secretário 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional resolve 
designar o arquiteto Silva Telles para coordenar a repre-
sentação da Secretaria no “1º Congresso do Patrimônio 
Construído Luso no Mundo”.

Out/1987

15 64

Documentação referente ao “1º Congresso do Patrimônio 
Construído Luso no Mundo”, em que constam: 
Comunicado Interno nº 241/86 de Augusto Silva 
Telles, então diretor da DTC/SPHAN, ao presidente 
da Fundação Pró-Memória, Joaquim de Arruda Falcão, 
sobre propostas para definição da participação da 
Fundação Pró-Memória no Congresso; Comunicado 
Interno nº 006/87, remetido a Silva Telles, informando 
sobre a realização do Congresso.

1986/1987

15 65

Documentação que confirma a indicação de Silva Telles, 
diretor de Tombamento e Conservação da Fundação Pró-
Memória, para participar do encontro de delegados dos 
países latinos, a realizar-se em Roma nos dias 16/17 de 
abril de 1982.

12/04/1982

15 65

Convite enviado a Silva Telles para participação do 
“Congreso de Preservación del Património Arquitectónico 
y Urbanístico Americano”,  em Buenos Aires, entre 10 e 
14 de novembro de 1980. Silva Telles era, nesse momento, 
presidente do Comitê Nacional do Icomos.

09/06/1980

15 65

Memorando enviado a Silva Telles com documenta-
ção referente ao “Seminario sobre Protección de Mo-
numentos en Areas Sísmicas”, realizado em La Anti-
gua, Guatemala, de 4 a 11 de novembro de 1979.

04/03/1980

16 66

Texto de Silva Telles, então diretor de tombamento 
e conservação da SPHAN, intitulado “Centros 
históricos: notas sobre a política brasileira de 
preservação”, apresentado ao colóquio “Historia 
Gráfica del Urbanismo y la Arquitectura en América 
Latina”, com o tema: “Los centros históricos 
latinoamericanos”, realizado em abril de 1983, em 
Buenos Aires, Argentina.

Abr./1983
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Localização
Descrição do documento Data

Caixa Envelope

30 110

Documentação referente à inscrição da SPHAN no prêmio 
“Príncipe Asturias, 1987” na categoria artes. O texto para 
a inscrição e a seleção de alguns dos bens apresentados foi 
feito por Silva Telles. O prêmio “Príncipe de Astúrias” 
das Artes “será concedido à pessoa, grupo de trabalho ou 
instituição das nações que formam a comunidade ibero-
americana, cujo trabalho nos campos da arquitetura, ci-
nematografia, danças, escultura, música, pintura e outras 
formas de expressão artística constitua uma contribuição 
significativa para o patrimônio daquela comunidade”. 

1987

42 144

Ofício nº 23/88, no qual Silva Telles comunica ao 
secretário da SPHAN, Oswald José de Campos Melo, sua 
nomeação para exercer o cargo de membro do Comitê 
Executivo do Icomos.

03/06/1988

42 144
Cópia da carta enviada pelo presidente do Icomos, 
Roberto Di Stefano, a Silva Telles, informando de sua 
escolha para exercer o cargo acima descrito.

11/05/1988

42 144

Relatórios de viagem para comparecimento à reunião 
extra do Bureau do Icomos, em Paris, nos dias 07 e 08 de 
maio de 1987, e à reunião do Conselho do Iccrom, nos 
dias 10 e 11 de maio de 1987, em Roma. Uma cópia desse 
mesmo relatório foi encontrada na caixa 11 pasta 49.

02/06/1987

42 144 Relatório de viagem para comparecimento ao Bureau I/87 
do Icomos, de 23 a 27 de fevereiro de 1987. 09/03/1987

42 144

Carta de Silva Telles ao presidente do Conselho Mexicano 
do Icomos, Jorge Manrique. Nessa carta, Silva Telles in-
forma que não pretende continuar como vice-presidente 
do Icomos para a América Latina, por diferentes razões: 
acúmulo de trabalho nos serviços de sua responsabilidade 
no Brasil e a distância entre os países da América Central 
e a cidade onde mora, o Rio de Janeiro. Sugere que deve 
haver um rodízio de nacionalidades dos vice-presidentes.

13/10/1986

42 144

Ofício nº 29, enviado por Silva Telles, então diretor de 
Tombamento e Conservação da SPHAN, contendo 
relatório de viagem para comparecimento à “segunda 
reunião do Cone Sul do Icomos”, realizada de 25 a 27 de 
outubro de 1984 em Mar Del Plata, Argentina, e à reunião 
do Comitê do Patrimônio Mundial, realizada de 27 de 
outubro a 02 de novembro em Buenos Aires, Argentina. 

03/05/1985

44 147

“Proposição para criação de curso de formação de ar-
quiteto especializado em restauração de bens culturais” 
existe uma versão datilografada e o manuscrito. Ambos 
não estão assinados, mas comparando com outras fontes 
manuscritas de Silva Telles, presume-se que se trata da 
caligrafia dele.

s/d
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Localização
Descrição do documento Data

Caixa Envelope

56 179

Documentação referente ao “Seminário Interamericano 
sobre Experiências na Conservação e Restauração do 
Patrimônio Monumental dos Períodos Colonial e Repu-
blicano”, realizado de 02 a 7/12/74, em São Domingos. 
Existem documentos que mencionam a participação de 
Silva Telles como delegado.

s/d

58 189

Ofício nº 007/87, de Silva Telles, consultor técnico da 
SPHAN, para o secretário da SPHAN, Ângelo Oswaldo 
de Araújo Santo. O assunto tratado são as ações de co-
laboração entre o programa Pnud/Unesco e a SPHAN/
Pró-Memória.

26/01/1987

58 189
Solicitação da SPHAN/Fundação Pró-Memória à Unesco 
– plano de participação para 1981/82/83 assinado por Silva 
Telles, então diretor da DCR/SPHAN.

s/d

59 190

Informação nº 137, enviada por Silva Telles, que assina 
como arquiteto, ao diretor da DPHAN. Trata das 
ponderações do arquiteto Ivo Porto de Menezes sobre o 
plano diretor de Ouro Preto.

14/05/1967

59 190

Informação nº 182, ao diretor da DPHAN. Informa 
sobre o plano diretor de Ouro Preto. Silva Telles diz, 
nessa informação, que o arquiteto Viana de Lima aceitará 
o convite da Unesco para vir por 2 meses ao Brasil para 
estudos iniciais do plano diretor de Ouro Preto. O 
documento indica que Silva Telles era o mediador para 
tratar com o arquiteto português.

29/05/1968

59 190

Informação nº 327, ao diretor do IPHAN. Trata da carta 
do sr. Harddouin/Harbouin sobre técnicos da Unesco para 
missões de 1972 e também sobre o relatório de Viana de 
Lima sobre Ouro Preto. Silva Telles assina como arquiteto.

15/12/1971

59 191

Informação nº 326, ao diretor do IPHAN, sobre a solicita-
ção do representante permanente do Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento, Eduardo Albertal, de 
aprovação de técnicos para planos específicos da Unesco 
no exercício de 1972. Silva Telles assina como arquiteto.

15/12/1971

59 191

Cópia de carta enviada por Silva Telles a Vianna de 
Lima a pedido de Renato Soeiro. A carta tem um caráter 
informal e trata da vinda de Viana de Lima ao Brasil para 
trabalho em Ouro Preto.

28/09/1970

60 192

Informação nº 221, ao diretor do IPHAN. Trata do re-
latório do Perrin, Mise en valeur des ensembes et sites classes 
para a Unesco. Nessa informação, Silva Telles diz que o 
relatório é, sob todos os pontos de vista, do maior valor 
e interesse. Diz ainda que seu autor apresenta uma lúcida 
e realista análise, com crítica da situação atual da política 
da defesa do acervo natural e do de interesse cultural.

06/11/1973
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Localização
Descrição do documento Data

Caixa Envelope

60 193

Informação nº 154, ao diretor do IPHAN. Está anexada 
ao processo CFC-024/71 que trata da “proteção de bens 
culturais em caso de conflitos armados” conforme a 
Convenção de Haia. Silva Telles assina como arquiteto.

25/06/1971

60 193

Carta, em francês, remetida ao secretário geral do Ico-
mos, Abdelaziz Daoulatli. Silva Telles trata da questão da 
proteção dos bens culturais em caso de conflitos armados, 
informando sobre a posição do Brasil nesse campo. Assi-
na como presidente do Comitê Brasileiro do Icomos.

12/05/1982

67 210

Documentação referente ao programa da Unesco para 
o período de 1986/1987 enviada por Marisa Ricupero, 
secretária de Relações Institucionais, a Silva Telles, en-
tão diretor de Tombamento e Conservação. Silva Telles 
responde, via telex, que o programa não é de interesse 
da SPHAN e da DTC e pede envio de informações mais 
detalhadas.

Jul/85

70 219

Ofício 07/88, no qual Silva Telles, então consultor técnico 
da SPHAN/Fundação Pró-Memória, envia ao secretário 
da SPHAN e presidente da Pró-Memória, Oswaldo José de 
Campos Melo, relatório de viagem para comparecimento 
à 11ª reunião do Comitê do Patrimônio Mundial, que se 
realizou em Paris de 07 a 11 de dezembro de 1987.

26/02/1988

73 231

Informação nº 195, enviada por Silva Telles, então diretor 
da DCR/SPHAN, ao diretor geral da Instituição, tratan-
do de pedido da Unesco ao Brasil e aos demais países que 
compõem o órgão em benefício da salvaguarda do patri-
mônio natural e cultural do Vale do Katmandu, no Nepal.

12/12/1979

74 236 Informações referentes à contribuição ao fundo do 
Patrimônio Mundial. s/d

74 338

Processo Administrativo nº 071-a-88/SPHAN/RJ, inti-
tulado “Inscrição das florestas do Estado de Queensland, 
na Austrália, na relação do Patrimônio Mundial, Cultu-
ral e Natural da Unesco”; ofício nº 27/88, de Silva Telles, 
então consultor técnico da SPHAN/Fundação Pró-Me-
mória ao secretário da SPHAN, Oswald José de Campos 
Melo. Silva Telles sugere que a proposta seja enviada à 
Coordenadoria de Patrimônio Natural da SPHAN.

14/06/1988

79

Carta nº 16/84, enviada por Silva Telles, então diretor da 
DTC/SPHAN a Pierre Léglise-Costa sobre a participação 
do Brasil, através de peças e fotografias, na exposição 
La circulation des formes dans les pays de langue portugaise. 
Essa pasta não tem número, mas contém documentação 
referente à exposição, ocorrida em Paris. Há documentos, 
em francês (cartas), enviados a Silva Telles e dele, tratando 
da exposição e da participação brasileira.

02/08/1984
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Tabela 2

Série Inventário
Localização

Descrição do documento Data
Caixa Pasta

RJ 117

1/01 *Parecer e histórico sobre a Igreja da Matriz de Nossa 
Senhora da Conceição, em Angra Dos Reis/RJ.

1978/792/01 *Parecer e histórico sobre a Igreja da Matriz de Nossa 
Senhora da Lapa, em Angra Dos Reis/RJ.

3/01 *Parecer e histórico sobre a Capela de Santa Luzia, em 
Angra dos Reis/RJ.

RJ 122

1/01 *Parecer e histórico sobre a capela Nossa Senhora da Guia e 
o morro, onde está situada em Cabo Frio/RJ.

1978/79

2/01 *Parecer e histórico sobre a Casa da Fazenda dos Airizes, 
em Campos dos Goytacazes/RJ.

3/01

*Parecer e histórico sobre a Casa da  Baronesa de Muriaé 
(Solar da Baronesa), em Campos dos Goytacazes/RJ. Esse 
bem é de propriedade da Academia Brasileira de Letras, que 
o recebeu por doação da herança do livreiro Francisco Alves, 
em 1907. Atualmente, encontra-se emprestado à Universidade 
Estadual do Norte Fluminense – UENF.

RJ 124

1/01 *Parecer e histórico sobre a Casa do Engenho Santo Antônio 
em Campos dos Goytacazes/RJ.

1978/791/01
*Parecer e histórico sobre a Capela Nossa Senhora do 
Rosário, do antigo engenho do Visconde em Campos dos 
Goytacazes/RJ.

1/01 *Parecer e histórico sobre a Igreja Matriz de Nossa Senhora 
do Carmo em Campos dos Goytacazes/RJ.

RJ 136 2/01

*Parecer e histórico mais detalhados (2 páginas e meia) 
sobre o Conjunto Paisagístico do Município de Paraty e, 
especialmente, o conjunto arquitetônico e paisagístico da 
cidade.

1978/79

RJ 137 2/01

*Informação n° 51/85 sobre a inclusão de Paraty na lista 
de Patrimônio Mundial; parecer sobre o mesmo assunto (4 
páginas), 1985; comunicado interno 142/86 para o presidente 
da Fundação Pró-Memória sobre o mesmo assunto.

1985

RJ 003
1/02 *Parecer e histórico sobre a Colônia de Psicopatas em 

Jacarepaguá/RJ. 1978/79

2/01 *Parecer e histórico sobre a Fazenda do Engenho D’água, 
na Estrada do Capão, 1990. 1978/79
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Localização
Descrição do documento Data

Caixa Pasta

RJ 013

1/01
*Parecer e histórico sobre casa que foi o Palácio Episcopal, 
atual sede do Serviço Geográfico do Exército, no Morro da 
Conceição/RJ.

1978/79

2/01
*Parecer e histórico sobre a Fortaleza da Conceição, atual 
dependência do Serviço Geográfico do Exército, no Morro 
da Conceição/RJ.

RJ 015 3/01 *Parecer e histórico sobre a Casa de José Bonifácio, em 
Paquetá/RJ. 1978/79

RJ 020

2/01 *Parecer e histórico sobre Casa na Rua dos Inválidos, 
193/203 (esquina com a Rua do Riachuelo), no Centro/RJ.

1978/793/01 *Parecer e histórico sobre Casa na Rua Mayrink Veiga, 09, 
no Centro/RJ.

3/02
*Parecer e histórico sobre a Estação de Hidroaviões, na 
Praça Marechal Âncora – Clube da Aeronáutica, no Centro/
RJ.

RJ 105 2/01

*Parecer e histórico sobre o Museu de Belas Artes, 
inicialmente Escola de Belas Artes na Avenida Rio Branco 
no Centro/RJ. Comenta as coleções de gesso (moldagens 
das esculturas greco-romanas) e seu acervo.

1978/79

RJ 060 1/01

*Parecer e histórico sobre a Igreja de Nossa Senhora do 
Carmo, na Rua Primeiro de Março, compreendendo o arco 
e o oratório de Nossa Senhora do Cabo da Boa Esperança, 
na Rua do Carmo, Centro/RJ.

1978/79

RJ 061 3/01

*Cópia xerox do trecho sobre a Igreja Catedral Metropolitana, 
na Rua Primeiro de Março, com a seguinte referência 
bibliográfica: Rio de Janeiro em seus quatrocentos anos – formação 
e desenvolvimento da cidade. Monumentos tombados. Augusto 
Carlos Silva Telles. Publicação do Estado da Guanabara. 
Governo Carlos Lacerda. Distribuidora Record – Rio de 
Janeiro – São Paulo, 1963.
Parecer e histórico sobre o mesmo bem.

1978/79

RJ 247 1/04

*Troca de ofícios entre Dina Lerner (diretora do Inepac) e 
Silva Telles (da Diretoria de Tombamento e Conservação/
SPHAN) sobre o tombamento do monumento natural Praia 
de Grumari/RJ.

1978/1979

RJ 247 1/07

Informação n° 99 sobre casa na Estrada da Barra de 
Guaratiba, 3868/RJ. Contando sua história e sua belíssima 
localização próxima à Restinga da Marambaia. Documento 
assinado por Silva Telles. Com fotos feitas pelo mesmo.

16/06/1962
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Localização
Descrição do documento Data

Caixa Pasta

RJ 251 3/07

Informação n° 120, referente à Rua do Livramento/RJ 
sobre a inviabilidade de se tombar a dita rua por ter passado 
a mesma por diversas mudanças que a descaracterizaram 
apesar de seu imenso valor histórico, tendo sido berço 
de Machado de Assis. Recomendações de que técnicos 
da DPHAN pudessem estudar construções para que 
abrigassem uma escola, em vez de se demolir o que existe 
para a construção de prédio novo. Sem assinatura.

23/07/1962

RJ 094 1/01 *Parecer e histórico sobre Parque Lage, na Rua Jardim 
Botânico/RJ. 1978/79

RJ 179
1/01 *Parecer e histórico sobre Casa e Chácara da Hera, na Rua 

Fernandes Júnior n° 89, em Vassouras/RJ.
1978/79

3/03 *Parecer e histórico sobre casas na Rua das Palmeiras e na 
Rua Sorocaba, no Rio de Janeiro/RJ.

RJ 027 1/01
*Parecer e histórico sobre o Palácio da Guanabara (antigo 
Palácio Isabel) e seu respectivo parque, na Rua Pinheiro 
Machado em Laranjeiras/RJ.

1978/79

RJ 029

1/01
*Parecer e histórico sobre a casa na Rua Príncipe Regente, 
55, chamada de Casa de Dom João VI, na Ilha de Paquetá/
RJ.

1978/79

3/02

Relatório de Silva Telles (como conselheiro) para Fernanda 
Camargo de Almeida-Moro (presidente do Conselho 
Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural do Rio de 
Janeiro) sobre tombamento da área do Corredor Cultural/
RJ. Cita estudo apresentado pela arquiteta Lia Motta 
(SPHAN) sobre a preservação do acervo arquitetônico e 
urbanístico da área do Corredor Cultural/RJ.

07/07/1980

RJ 030 3/01

Ofício 1017/79, para o diretor da 1ª Divisão da 2ª Supervisão 
de Licenciamento, Francisco Guido, enviado por Silva 
Telles (diretor da DCR) sobre a proibição de demolição de 
qualquer prédio na área próxima à Praça XV, enquanto o 
IPHAN não determinar a área total de tombamento.

17/04/1979

Ofício 1895/79, reiterando pedido do ofício anterior. 11/07/1979
Informação n° 178, sobre edifícios à Rua do Mercado do n° 
31 ao n° 33, no Centro/RJ, a respeito do escoramento das 
fachadas e demais elementos da edificação.

06/11/1979

Possui mais alguns ofícios e informações, remetidas ou 
recebidas por Silva Telles, ainda sobre o mesmo assunto 
“corredor cultural”. 
Em todos os documentos dessas caixas, Silva Telles assina 
como diretor da DCR.

1979
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Localização
Descrição do documento Data

Caixa Pasta

RJ 044

1/01 *Parecer e histórico sobre casas na Rua das Palmeiras n° 35 
e n° 55, e na Rua Sorocaba n° 200, no Rio de Janeiro/RJ. 1978/79

2/01

*Cópia xerox do trecho sobre a Casa da Fazenda da Taquara 
e sua Capela, em Jacarepaguá/RJ, com a seguinte referência 
bibliográfica: Rio de Janeiro em seus quatrocentos anos 
- formação e desenvolvimento da cidade. Monumentos 
tombados. Augusto Carlos Silva Telles. Publicação do Estado 
da Guanabara. Governo Carlos Lacerda. Distribuidora 
Record - Rio de Janeiro - São Paulo, 1963.
Parecer e histórico sobre o mesmo bem.

1978/79

RJ 051 1/01

*Cópia xerox do trecho sobre a Igreja e o Convento de 
Santa Teresa, na Ladeira de Santa Teresa/RJ, com a mesma 
referência bibliográfica anterior.
Parecer e histórico sobre o mesmo bem.

1978/79

RJ 057 2/01

*Cópia xerox do trecho sobre a Igreja do Bom Jesus, na 
Ilha do Fundão/RJ, com a mesma referência bibliográfica 
anterior. 
Parecer e histórico sobre o mesmo bem.

1978/79

RJ 058 3/01

Parecer e histórico sobre a Capela de Nossa Senhora da 
Cabeça, nos terrenos da Casa Maternal Melo Matos, à Rua 
Faro/RJ. Datilografado e grafado à mão com o nome de 
Silva Telles e a data por outra pessoa.

1978/79

RJ 062

2/01

*Cópia xerox do trecho sobre a Igreja de Nossa Senhora do 
Carmo da Lapa do Desterro, no Largo da Lapa, Centro/
RJ, com a mesma referência bibliográfica anterior.: Rio de 
Janeiro em seus quatrocentos anos – formação e desenvolvimento da 
cidade. Monumentos tombados. Augusto Carlos Silva Telles. 
Publicação do Estado da Guanabara. Governo Carlos 
Lacerda. Distribuidora Record – Rio de Janeiro – São Paulo, 
1963.
Parecer e histórico sobre o mesmo bem.

1978/79

3/01

*Cópia xerox do trecho sobre a Igreja de Nossa Senhora 
da Conceição e Boa Morte, na Rua do Rosário, Centro/RJ, 
com a mesma referência bibliográfica anterior.               
Parecer e histórico sobre o mesmo bem.

RJ 072 1/01

*Cópia xerox do trecho sobre a Igreja Matriz do Santíssimo 
Sacramento da Antiga Sé, na Avenida Passos, Centro/RJ, 
com a mesma referência bibliográfica anterior. 
Parecer e histórico sobre o mesmo bem.

1978/79
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Localização
Descrição do documento Data

Caixa Pasta

RJ 056

1/01
*Cópia xerox do trecho sobre portão antigo da Fortaleza de 
São João, na Urca/RJ, com a mesma referência bibliográfica 
anterior.

1978/79

1/02

*Cópia xerox do trecho sobre o portão da antiga Fortaleza 
de São José e frontispício da antiga Capela de mesmo nome, 
na Ilha das Cobras/RJ, com a mesma referência bibliográfica 
anterior.  

2/01

*Cópia xerox do trecho sobre Fortim de Caetano Madeira, 
na Rua Luís Zanchetta, 134, no Riachuelo/RJ, com a mesma 
referência bibliográfica anterior. 
Parecer e histórico sobre o mesmo bem.

2/02
*Parecer e histórico sobre o portão da antiga Fortaleza de 
São José e frontispício da antiga Capela de mesmo nome, na 
Ilha das Cobras/RJ.

3/01

*Cópia xerox do trecho sobre a Igreja Matriz de Nossa 
Senhora da Ajuda, na Praia da Freguesia, Ilha do 
Governador/RJ, com a mesma referência bibliográfica 
anterior.

RJ 089
2/03

*Parecer e histórico sobre o Parque Nacional da Tijuca e 
as florestas de proteção, acima das cotas 80 e 100 metros, e 
penhascos do Corcovado, na Mesa do Imperador e dos Dois 
Irmãos no Rio de Janeiro. 1978/79

3/01 *Parecer e histórico sobre os morros Pão de Açucar, Cara de 
Cão e Babilônia, na Urca/RJ.

RJ 095 3/01

*Cópia xerox do trecho sobre a Ponte dos Jesuítas, 
antigamente sobre o Rio Guandú, na Estrada do Curtume, 
em Santa Cruz/RJ, com a seguinte referência bibliográfica 
acima citada.

1978/79

RJ 174 3/01 *Parecer e histórico sobre Chafariz da Praça Barão de 
Campo Belo, em Vassouras/RJ. 1978/79

RJ 130

1/01 *Parecer e histórico sobre casa na Avenida Quintino 
Bocaiúva n° 679, em Jurujuba, Niterói/RJ.

1978/79
2/01

*Parecer e histórico sobre o Museu Antônio Parreiras à Rua 
Tiradentes n° 47, inclusive toda a área arborizada integrante 
da mesma propriedade.

*Estes pareceres são breves descrições dos bens, impressas e sem assinatura de Silva Telles.
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Tabela 3

Série Personalidades
Localização

Descrição do documento Data
Caixa Envelope

121 395

Relatório de Silva Telles preliminar da Reunião da Mesa 
do Comitê do Patrimônio Mundial. 06/1982

Carta de indicação do MEC para Silva Telles participar do 
Encontro de Delegados dos Países Latinos, em Roma. 04/1982

Memo de Silva Telles com solicitação de afastamento 
do país para participar da reunião tripartite Argentina, 
Brasil e Paraguai sobre a preservação das ruínas jesuíticas 
guaranis; cargo de diretor da Divisão de Tombamento e 
Conservação (DTC).

11/1981

Curriculum vitae de Silva Telles em francês. s/d
Portaria nº 643, de 23 de julho. Tendo em vista a 
necessidade de implantação de nova estrutura regimental 
da Secretaria de Cultura, aprovada pela Portaria nº 383, 
de 10 de junho de 1981, resolve designar Silva Telles para 
responder pelos encargos da DTC.

1981

Diversos convites feitos a Silva Telles: inauguração de 
obras de restauração, lançamento de livros etc. s/d

Memo de Silva Telles com solicitação de afastamento do 
país para participar, a convite da Unesco, de uma reunião, 
em Buenos Aires, para elaboração final de um livro sobre 
centros históricos.

03/1981

Diário Oficial com designação de Silva Telles para repre-
sentar o Brasil, em maio e junho, no International Council 
of Monuments and Sites (Icomos), em Roma, e conhecer 
as experiências dos núcleos históricos em Lisboa.

04/1981

Documento indicando que Silva Telles ocupava, nessa 
época, o cargo de diretor da DCR (Divisão de Conserva-
ção e Restauração) da SPHAN.

10/1980

Memo com a designação de Silva Telles como re-
presentante da SPHAN para integrar o grupo de trabalho 
para elaboração de estudos sobre a criação de áreas 
especiais e locais de interesse turístico. Regulamentação 
da Lei 6513, de 1977.

07/1980

Decreto de 23 de maio, nomeando Silva Telles, por dois 
anos, para integrar o Conselho Municipal de Proteção ao 
Patrimônio Cultural do Rio de Janeiro, da Secretaria Mu-
nicipal de Educação e Cultura.

1980

Relatório de Silva Telles sobre realização de viagens a 
convite da Itália e Alemanha. 03/1980
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Localização
Descrição do documento Data

Caixa Envelope

121 395

Texto escrito por Silva Telles sobre a publicação de sua 
obra Atlas dos Monumentos Históricos e Artísticos do Brasil, 
MEC.

1975

Portaria nº 291, de 12 de abril, designando Silva Telles 
para exercer a função de confiança de diretor da Divisão 
de Conservação e Restauração do IPHAN.

1978

Documento indicando Silva Telles para participar da reu-
nião sub-regional sobre turismo cultural, no Paraguai. 04/1979

Rascunho elaborado por Silva Telles que menciona o pro-
jeto multinacional para a área das missões jesuíticas. 04/04/1979

Certificado de comparecimento de Silva Telles ao Semi-
nário Interamericano de Conservação, coordenado pelo 
Instituto Nacional de Cultura do Peru com apoio da 
OEA.

11/1978

Artigo de jornal sobre a reedição da obra de Silva Telles: 
Atlas dos Monumentos Históricos e Artísticos do Brasil. 11/1980

Documentação escrita por Silva Telles, em francês, refe-
rente à reunião do Icomos. 1977

Versão de 1977, 20 páginas, do curriculum vitae de Silva 
Telles. 1977

Relatório sobre a participação de Silva Telles em bancas 
de avaliação de teses. –

Documento em que atesta o cargo ocupado por Silva 
Telles de assessor DAS do diretor do IPHAN. 1974

Relatório da participação de Silva Telles como represen-
tante do IPHAN no Seminário Interamericano sobre Ex-
periências na Conservação e Restauração do Patrimônio 
Monumental dos Períodos Colonial e Republicano, pa-
trocinado pela OEA.

11 e 12/1974

Documentação, em francês, sobre o Icomos. 1982
Pequena nota, xerox, sobre a exoneração de Silva Telles e 
de outros técnicos da Fundação Nacional Pró-Memória. 1989

Artigo escrito por Silva Telles sobre o Seminário Latino-
americano de Restauração, como presidente da Fundação 
Nacional Pró-Memória.

1989

Carta de Silva Telles ao ministro da cultura solicitando a 
sua demissão do cargo de secretário da Fundação Nacio-
nal Pró-Memória e presidente da SPHAN.

1989

Diversas reportagens sobre as demissões dos funcionári-
os da SPHAN/Fundação Nacional Pró-Memória. 1989

Diário Oficial, de 04 de agosto, com a publicação da exo-
neração de Silva Telles. 1989
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121 395

Algumas reportagens sobre visita de Silva Telles a Minas 
Gerais. 02/1989

Diário Oficial, de 24 de janeiro, com a publicação da de-
signação de Silva Telles para secretário da SPHAN. 1989

Reportagens sobre a nomeação de Silva Telles para presi-
dente da Fundação Nacional Pró-Memória. 10/1988

Boletim sobre comemoração da Missão Francesa e da 
criação da Escola de Artes e Ofícios. s/d

Diário Oficial, de 25 de outubro, sobre a exoneração de 
Oswaldo José de Campos Melo da função de presidente 
da Fundação Nacional Pró-Memória e a nomeação de 
Silva Telles.

1988

Reportagens sobre a posse de Silva Telles e a exoneração 
de Oswaldo Campos. 1988

Reportagem sobre a reunião do Conselho Consultivo em 
Pirenópolis, na qual os membros do Conselho se recusam 
a decidir sobre o tombamento da cidade, devido à exo-
neração de Oswaldo Campos de Melo.

21/10/1988

Diversas correspondências relacionadas às atividades 
exercidas por Silva Telles, quando consultor técnico da 
SPHAN/Fundação Nacional Pró-Memória.

1988

Ofício nº23/88, que trata do convite do presidente do 
Icomos para Silva Telles assumir o cargo de membro do 
Comitê Executivo do referido órgão.

03/06/1988

Pedido de afastamento do país, de 20 a 28 de março, 
para participar como membro da Comissão Executiva do 
Congresso do Patrimônio Construído Luso no Mundo, 
em Lisboa.

1987

Relatório sobre participação na XI Sessão do Comitê do 
Patrimônio Mundial, Paris, de 07 a 11 de dezembro. 1987

Ofício nº 56, que trata da homenagem a Silva Telles, que 
recebeu a comenda “Antônio Francisco Lisboa” do go-
verno de Congonhas devido aos trabalhos realizados na 
cidade em relação aos bens culturais.

11/1987

Diário Oficial, de 28 de maio, sobre a constituição de um 
GT com a finalidade de apresentar ao Ministério da Cul-
tura uma proposta de unificação dos órgãos integrantes 
desse ministério. Silva Telles fazia parte desse GT junta-
mente com Ângelo Oswaldo de Araújo, Joaquim Arruda 
Falcão Neto, Paulo Francisco Rocha Lagoa e José Paulo 
Cavalcante Filho.

1987
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121 395

Ofício nº 20, de Silva Telles ao governador do Brasília, 
comunicando a análise do dossiê sobre a cidade durante a 
reunião do Bureau do Icomos.

16/02/1987

Memo sobre a ida de Silva Telles para a reunião do Bureau 
do Icomos, Paris de 20 a 28 de fevereiro de 1987. 1987

Relatório da participação de Silva Telles na 42ª Sessão do 
Conselho do Iccrom, em Roma. s/d

Portaria nº 043/87, de 07 de janeiro, que dispensa Silva 
Telles da função de confiança de diretor de Tombamento 
e Conservação da Subsecretaria do Patrimônio e designa 
o mesmo para exercer a função de confiança de consultor 
técnico da SPHAN.

1987

Portaria nº 16, de 11 de dezembro, com a criação da 
comissão de estudos sobre a legislação de proteção ao 
patrimônio histórico, artístico e ambiental, da qual Silva 
Telles fez parte.

1986

Diversos convites de instituições e entidades a Augusto 
da Silva Telles para eventos culturais. s/d

Telegramas, parabenizando Silva Telles por sua nomeação 
como membro do Conselho Federal de Cultura (CFC) em 
04 de junho.

1986

Diário Oficial, de 18 de abril, sobre a nomeação de Silva 
Telles para o CFC. 1986

Relatório (Unesco) do relator do Comitê do Patrimônio 
Mundial, Silva Telles, referente à 8ª sessão da Mesa do 
Comitê, realizada em Paris, de 4 a 7 de junho. Atenção 
aos parágrafos que dizem respeito à candidatura do Cen-
tro Histórico de Salvador à lista do Patrimônio Mundial, 
em francês.

1984

Comunicação de Silva Telles de afastamento do país entre 
02 a 15 de junho para participar da reunião da Unesco, 
em Paris, e de Seminário sobre Portos e Fortificações em 
Madri.

1984

Moção de autoria do conselheiro Godofredo Filho, apro-
vada em reunião do Conselho Estadual de Cultura, ref-
erente à escolha de Silva Telles para relator mundial das 
atividades do Departamento Especiali-zado da Unesco 
concernente à Proteção de Monumentos e Sítios de Arte 
da Humanidade.

27/12/1983

Breve nota no Jornal do Brasil, de 14 de dezembro, sobre 
a escolha de Silva Telles, em Florença, para relator do 
Patrimônio Mundial da Unesco, em 1984. Foi o primeiro 
brasileiro a assumir tal responsabilidade.

1983
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121 395

Comunicações de Silva Telles sobre afastamento do país: 
de 10 a 20 de novembro, para a reunião do Conselho Ex-
ecutivo e Consultivo do Icomos, em Paris; de 22 de no-
vembro a 02 de dezembro, para palestras na Fundação 
Calouste Gulbenkian, Lisboa; de 5 a 10 de dezembro, para 
a reunião do Comitê do Patrimônio Mundial/Unesco.

1983

Comunicação de Silva Telles sobre afastamento do país, 
de 26 de junho a 02 de julho, para participação na re-
união do Bureau do Patrimônio Mundial da Unesco, em 
Paris, quando seria discutida a inclusão das ruínas de São 
Miguel das Missões na lista do Patrimônio Mundial.

1983

Relatório sobre a participação de Silva Telles no colóquio 
História Gráfica Del Urbanismo y la Arquitetura en 
America Latina, em abril.

1983

Xerox do diploma de graduação de Silva Telles na Facul-
dade de Arquitetura e Urbanismo, em 24 de janeiro. 1949

Xerox da titulação de Silva Telles de livre docente conce-
dido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (antiga 
Universidade do Brasil), em 16 de agosto.

1967

Xerox da titulação de doutoramento de Silva Telles pela 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo em 09 de outubro. 1981

122 397

Artigo de Carlos Drummond de Andrade sobre a obra 
de Silva Telles, Atlas dos monumentos históricos e artísticos do 
Brasil.

1985

Nove fotografias, enviadas pela Fundação do Patrimônio 
Artístico e Cultural da Bahia, em 22 de agosto, relativas 
à presença do governador Antônio Carlos Magalhães em 
evento, do qual participou Silva Telles.

1980

Artigo de Silva Telles sobre política de preservação dos 
centros históricos. 1983

Texto de Silva Telles apresentado ao Colóquio de História 
Gráfica del Urbanismo y La Arquitetura en América Lati-
na, Buenos Aires.

1983

Certificado da inscrição de Silva Telles no Encontro sobre 
a Arquitetura nas Áreas de Colonização Alemã, realizado 
em Florianópolis.

1981

Publicação na Revista do Patrimônio, nº 22, de jan./fev. 1983, 
sobre a formação de técnicos na preservação de bens cul-
turais e sítios no Brasil e o Iccrom.

1983

Texto em francês intitulado “Quelques Réflexions sur la 
Politique de Preservation des Biens Culturels et des Sites 
au Brésil d’aujourd-hui”.

s/d
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122 397

Texto escrito por Silva Telles, intitulado “O ensino téc-
nico e artístico, sua evolução e características”. s/d

Texto escrito por Silva Telles para o CNRC, intitulado 
“Algumas considerações sobre arquitetura e urbanismo 
no Brasil”.

s/d

Texto escrito por Silva Telles, intitulado “O barroco no 
Brasil. Análise de sua bibliografia crítica e colocação de 
pontos de consenso e de dúvidas”, publicado na Revista do 
Patrimônio, em 1984.

03/1980

Publicação do texto “Proteção do patrimônio histórico e 
artístico”, Cultura, Brasília, ano 7, n. 27, out./dez. 1977. 1977

Matéria sobre prêmio ex-Officio que Silva Telles recebeu 
por sua obra Atlas dos monumentos históricos e artísticos do Bra-
sil, publicada no Jornal de Arquitetura, IAB/RJ, ano 3, n. 
32, jan. 1976.

1976

Texto, escrito por Silva Telles, datilografado, intitulado 
“Obra de talha em Minas Gerais: necessidade de pesquisa 
e de estudo”.

09/1966

Nota escrita por Silva Telles para a inauguração da escola 
José Fernandes Alpoim. 1964

Texto escrito por Silva Telles, intitulado “Alguns aspectos 
da arquitetura na segunda metade do século XVIII no 
Brasil”, Separata da Revista Barroco, Belo Horizonte, n. 6.

1974

Texto escrito por Silva Telles, intitulado “Formação de 
arquitetos para a preservação dos bens culturais”. 14/12/1977

Texto escrito por Silva Telles, em francês, intitulado 
“Commentaire sur la Charte de Venise”. 11/1977

Texto escrito por Silva Telles, intitulado “Igrejas barrocas 
do Brasil”. 07/1977

Artigo escrito por Silva Telles, intitulado “Nossa Senhora 
da Glória do Outeiro” e publicado na Revista Embratur, n. 
5, julho/agosto, sobre o livro de mesmo nome editado 
pela Editora Agir.

1975

Algumas reportagens sobre a participação de Silva Telles 
em eventos sobre o patrimônio cultural. 1975

Texto escrito por Silva Telles, intitulado “Arquitetura no 
Brasil Critérios de ensino”, para o I Encontro de Profes-
sores de História da Arquitetura e Teorização, Salvador.

06/1975

Texto escrito por Silva Telles, intitulado “Proteção e a 
valorização dos núcleos urbanos de valor cultural no Bra-
sil”, como assessor do IPHAN.

27/11/1974
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122 397

Texto escrito por Silva Telles, intitulado “Planos region-
ais e definição de prioridades para o programa integrado 
de reconstrução das cidades históricas do Nordeste”, 
como assessor do IPHAN e representante do Conselho 
Superior do Instituto de Arqui-tetos do Brasil.

15/10/1974

Texto escrito por Silva Telles, intitulado “A preservação 
e a valorização no sentido cultural e turístico dos núcleos 
urbanos de Icó e de Aracati no Ceará”.

25/10/1974

Texto escrito por Silva Telles, intitulado “Proteção do 
patrimônio natural e de valor cultural frente ao desen-
volvimento urbano às obras públicas e privadas”, para o 
XIV Congresso Pan-americano de Arquitetos. Na época, 
Silva Telles ocupava o cargo de assessor do DAC (Depar-
tamento de Assuntos Culturais) do MEC, e era arquiteto 
do IPHAN.

1972

Artigo escrito por Silva Telles, intitulado “A disciplina de 
arquitetura no Brasil: novos rumos”, no Jornal do Comércio, 
Rio de Janeiro. 

05/10/1969

Texto escrito por Silva Telles sobre Rodrigo Melo Franco 
de Andrade, publicado na Revista do IHGB, n. 275, out./
dez. 1969.

1969

Ofício nº 1069, assinado por Rodrigo Melo Franco de An-
drade, designando Silva Telles para tratar de questões do 
patrimônio de Mato Grosso, especialmente dos serviços 
de restauração da Igreja de Sant’Ana na Chapada dos 
Guimarães.

08/1958

122 398

Depoimento de Silva Telles sobre Paulo Santos, publi-
cado na Revista Patrimônio e reproduzido em matéria do 
Jornal Projeto.

s/d

Relatório de Silva Telles de viagem, relativa às reu-niões 
do Iccrom em Roma. 1988

Texto escrito por Silva Telles, intitulado “Brasília, 
patrimônio mundial”, como consultor técnico, SPHAN/
Pró-Memória.

28/03/1988

Artigo, com roteiro de Silva Telles e texto final de Se-
bastião Uchoa Leite, intitulado “Roteiro da arquitetura 
barroca brasileira”.

s/d

Texto escrito por Silva Telles, intitulado “O barroco no Bra-
sil”, e “Os séculos XVI e XVII, a arquitetura chã”. 1987

Relatório de viagem de Silva Telles sobre seu compare-
cimento à reunião extra do Bureau do Icomos, em Paris, 
entre 7 e 8 de maio de 1987, e à reunião do Conselho do 
Iccrom, entre 10 e 11 subsequentes, em Roma. Na época 
Silva Telles era vice-presidente do Icomos.

1987
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122 398

Relatório de viagem de Silva Telles sobre seu compareci-
mento ao 1º Congresso do Patrimônio Construído Luso 
no Mundo, Lisboa, de 23 a 27 de março de 1987. Apre-
sentou, no congresso, o texto que se encontra anexado ao 
relatório: “Arquitetura vernacular no Brasil: necessidade 
de inventário e estudo”.

1987

Texto escrito por Silva Telles, intitulado “Les monuments 
et les sites face à la vie contemporaine l’expérience brési-
liène” apresentado no Colloque Internacional-Icomos.

1983

Relatório de viagem de Silva Telles sobre seu compare-
cimento ao Bureau I/87 do Icomos, Paris, de 23 a 27 de 
fevereiro de 1987, onde foram examinados os dossiês 
dos bens culturais apresentados para inscrição na lista do 
Patrimônio Mundial. Compareceu à reunião na condição 
de vice-presidente do Icomos.

1987

Relatório da viagem de Silva Telles à reunião do Bureau 
do Icomos, Paris, em fevereiro. Na época exercia o cargo 
de diretor da DTC/SPHAN. Foram realizadas discussões 
sobre o centro histórico de Salvador e sobre o Santuário 
do Bom Jesus de Matosinhos, em Congonhas, que foram 
indicados como patrimônio mundial.

1985

Texto escrito por Silva Telles, intitulado “Primeiras Jor-
nadas Luso-Brasileiras”. s/d

Tradução de texto escrito em francês por Silva Telles, in-
titulado: “Os monumentos e sítios face à vida contem-
porânea experiência brasileira”, comunicação ao Colóquio 
Internacional-Icomos.

11/1983

Texto para campanha publicitária em prol da preservação 
do patrimônio cultural. 10/1983

Parecer a favor do tombamento do Edifício Sede do Clube 
Naval, sito à Avenida Rio Branco, 180, integrante do acervo 
das edificações da Avenida Central. Esse parecer integra o 
processo de entorno nº e-03/39569/78, de 16 de agosto. 
Discorre sobre a recente política do patrimônio em tombar 
bens mais modernos, de arquitetura eclética, fugindo dos 
padrões tradicionais de colonização portuguesa.

1963

Texto escrito por Silva Telles, intitulado “As Missões Je-
suíticas Guaranis”. 1983

123 399

Toda a documentação dessa pasta é formada por des-
crições históricas e arquitetônicas de bens tombados no 
Estado do Rio de Janeiro, a exemplo: Aqueduto da Ca-
rioca, Chafariz do Mestre Valentim na Praça XV de No-
vembro, Chafariz de Paulo Fernandes, Conjunto Arquit-
etônico do Jardim e Morro do Valongo, Passeio Público, 
Catedral Metropolitana.

1978/1979
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Série Processos de Tombamento
Localização

Bem e descrição do documento Data
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0537-T-57 7

Todos os documentos abaixo fazem referência ao processo de 
tombamento do Parque Lage.
Informação n° 191, enviada ao diretor-geral Renato So-
eiro, sobre construção próxima ao referido parque (Rua 
Jardim Botânico, 266) e de como o prosseguimento de 
tal obra antes licenciada prejudicará a área como acervo 
paisagístico tombado. Pede a paralisação das obras. Do-
cumento original assinado como assessor.

06/10/1977

Informação n° 36, enviada ao diretor-geral Renato 
Soeiro, sobre a definição de gabaritos para a área de 
imediação do Parque Lage, Jardim Botânico e faldas 
do Corcovado/ RJ, com o objetivo de se manter “uma 
escala baixa para as edificações, de forma a que a 
paisagem que cumpre preservar domine na ambiência”. 
Documento original e sua cópia datilografada.  
Assinado por Silva Telles como assessor.

24/02/1978

Cópia da ata da 78ª reunião do Conselho Consultivo 
do IPHAN que tratou, entre outros assuntos, da 
fixação das condições em que poderiam ser admitidas 
edificações nas imediações do Parque, com vistas a 
preservar a ambiência e a visibilidade dos monumentos 
naturais. Lavrada pelo próprio Silva Telles como 
secretário ad hoc.

02/03/1978

Informação n° 56, enviada ao diretor-geral Renato 
Soeiro, sobre gabaritos nas imediações do Parque 
Lage, Jardim Botânico, Horto Florestal e Corcovado/ 
RJ; na qual Silva Telles esclarece os itens da Portaria n° 
12, baixada pelo IPHAN no dia 1° de março de 1978, 
para a proteção dos referidos monumentos naturais. 
Cópia datilografada. Assinado por Silva Telles como 
arquiteto-assessor.

20/03/1978

Informação n° 63, enviada por Silva Telles ao diretor-
geral Renato Soeiro, sobre construção de edifício à 
Rua Jardim Botânico, 266. Analisa o reprojeto da obra 
e seus balanceamentos, porém discorda das soluções 
encontradas pela construtora com relação às divisas 
do Parque Laje e a frente voltada para o logradouro. 
Propõe soluções para a face direita que limita o Parque 
e a fachada. Cópia datilografada. Assinado por Silva 
Telles como arquiteto-assessor.

03/04/1978
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0537-T-57 7

Cópia da ata da 79ª reunião do Conselho Consultivo do 
IPHAN que tratou entre outros assuntos, da aprovação 
da adequação de projeto feita pela construtora do edifí-
cio à Rua Jardim Botânico, 266. Votação do Conselho 
favorável à informação n° 63. Lavrada pelo próprio 
Silva Telles como secretário ad hoc.

11/04/1978

Informação n° 137, enviada por Silva Telles ao diretor-
geral Renato Soeiro, sobre a área de ambientação da 
encosta do Corcovado, do Parque Lage e do Jardim 
Botânico/RJ; de como se deve tratar o projeto em 
questão e os demais aprovados pela municipalidade an-
teriores à Portaria n° 12. Cópia datilografada. Assinado 
por Silva Telles como diretor da Divisão de Conserva-
ção e Restauração (DCR).

05/07/1978

0537-T-57 8 Este volume possui apenas duplicatas de documentos 
constantes no processo. –

Todos os documentos abaixo fazem referência ao processo de tom-
bamento dos bens grafados em negrito e respectivos aos números dos 
processos da coluna da esquerda.

0891-T-73 1

Cópia da ata da 79ª reunião do Conselho Consultivo do 
IPHAN que tratou, entre outros assuntos, da aprova-
ção do tombamento do Conjunto Arquitetônico da 
Cidade de Rio de Contas/BA.

11/04/1978

0972-T-78 1

Cópia da ata da 79ª reunião do Conselho Consultivo do 
IPHAN que tratou, entre outros assuntos, da aprova-
ção do tombamento do Solar do Conde de Subaé, 
em Santo Amaro/BA.

11/04/1978

0973-T-78 1

Cópia da ata da 79ª reunião do Conselho Consulti-
vo do IPHAN que tratou, entre outros assuntos, da 
aprovação do tombamento do Conjunto Arquitetôni-
co, Urbanístico e Paisagístico de Itaparica (Ilha e 
Município).

11/04/1978

0966-T-77 1

Cópia da ata da 79ª reunião do Conselho Consulti-
vo do IPHAN que tratou, entre outros assuntos, da 
aprovação do tombamento do Marco do Jaurú, em 
Cárceres/MT.

11/04/1978

0976-T-78 1

Cópia da ata da 79ª reunião do Conselho Consultivo do 
IPHAN que tratou, entre outros assuntos, da aprova-
ção do tombamento da Casa na Avenida Rio Branco, 
46 (Prédio da Cia. Docas de Santos) no Município do 
Rio de Janeiro/RJ.

11/04/1978

0480-T-51 1

Cópia da ata da 79ª reunião do Conselho Consulti-
vo do IPHAN que tratou, entre outros assuntos, da 
aprovação do tombamento da Igreja Conceição do 
Boqueirão, no Município de Salvador/BA.

11/04/1978
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0975-T-78 1

Casa Sete de Setembro, no Município de Salvador/
BA.
Ofício n° 340, que solicita ao diretor da 4ª Regional, 
Fernando da Rocha Peres, documentação fotográfica 
das vizinhanças do dito prédio para estudo de seu tom-
bamento juntamente com o Conjunto Arquitetônico 
da Praça Rodrigues Lima. Cópia datilografada. Assi-
nado por Silva Telles como assessor, respondendo pelo 
expediente. 

14/02/1978

0925-T-75 1

Todos os documentos abaixo fazem referência ao processo de tom-
bamento da Casa Coronel Pedro Osório (Praça), 2 ,6 e 8 (Conjunto 
Arquitetônico)/ Município de Pelotas/RS
Informação n° 16-A, enviada por Silva Telles ao diretor 
da Divisão de Tombamento e Conservação (DTC), Sil-
va Telles, sobre o pedido de desmembramento do dito 
imóvel e recomendando um estudo para a definição e 
normalização de gabaritos adequados à preservação 
da ambiência do conjunto. Remetida pela arquiteta 
da DTC/SPHAN, Jurema Kopke Eis Arnaut. Docu-
mento original.

15/02/1983

0925-T-75 1

Ofício n° 152, no qual Silva Telles solicita ao diretor 
da 10ª Regional, Julio Nicolau Barros de Curtis, “in-
formação detalhada, acompanhada de planta do bem 
e seu terreno, com fotos elucidativas e com uma sug-
estão, contra ou a favor do pedido” dos proprietários 
do imóvel. Cópia dati-lografada. Assinado por Silva 
Telles como Diretor da DTC/SPHAN.

19/08/1983

Ofício n° 139, com a resposta do diretor da 10ª Region-
al às solicitações feitas por Silva Telles no ofício ante-
rior. Coloca-se favorável à delimitação do tombamento 
do imóvel e sugere negociação com o proprietário pela 
posse do prédio em troca de concessão de índice supe-
rior ao plano diretor. 
Documento original com despacho manuscrito de Sil-
va Telles, encaminhando à arquiteta Dora Alcântara, 
em 06/10/1983.

13/09/1983

Comunicação interna n° 137/85 sobre a portaria de en-
torno dos bens tombados em Pelotas e o desmembra-
mento do imóvel da Praça Cel. Pedro Osório, 06. 
Remetida pela arquiteta da DTC/SPHAN, Jurema 
Kopke Eis Arnaut. Documento original com despa-
cho manuscrito de Silva Telles, encami-nhando arqui-
vamento, em 28/08/1985.

27/08/1985
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0156-T-38 1

Praça da República, nº 173 (Casa da Moeda).
Nota ao diretor, informando uma certidão de tom-
bamento solicitada oralmente a Silva Telles pelo sr. 
José Teles, assessor da diretoria da Casa da Moeda. 
Cópia datilografada. Assinado por Silva Telles como 
assessor.

24/07/1975

0662-T-62 1

Todos os documentos abaixo fazem referência ao processo de tombamen-
to do Conjunto Arquitetônico: Avenida Koeler, Petrópolis/RJ.
Informação n° 168, enviada pelo chefe da Seção de 
Projetos, Eurico Antonio Calvente, ao diretor da DCR 
Silva Telles, sobre estudo dos entornos dos monumen-
tos tombados em Petrópolis/RJ.
Documento original com despacho manuscrito de Silva 
Telles, encaminhando ao diretor geral em 14/11/1978.

06/09/1978

0662-T-62 1A

Parecer de Dora Alcântara sobre o tombamento em de-
terminadas áreas da cidade de Petrópolis/RJ.
Documento original com despacho manuscrito de Silva 
Telles, encaminhando arquivamento em 28/08/1981. 
Acompanha um bilhete trocado entre Aloisio Maga-
lhães, Dora Alcantara e Silva Telles, manuscrito.

03/08/1981

1171-T-85 1

Todos os documentos abaixo fazem referência ao processo de tom-
bamento da Pintura: Vista da Baía Sul do Destêrro / tela de Victor 
Meireles, na Igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, 
em Florianópolis/SC.
Ofício n° 29, de Alcídio Mafra de Souza, diretor do 
Museu Nacional de Belas Artes, enviado ao diretor da 
DTC/SPHAN Silva Telles, pedindo tombamento de 
uma tela de Víctor Meirelles.
Documento original com despacho manuscrito de 
Silva Telles, encaminhando ao Setor de Tombamento 
em 29/08/1985. 

20/08/1985

Informação n° 117, enviada por Silva Telles ao secre-
tário da SPHAN, Ângelo Oswaldo Araújo Santos, so-
bre pedido de tombamento da tela de Víctor Meirelles. 
Concorda com parecer de Lygia Martins Costa e en-
dossa sua recomendação de enviar a tela restaurada ao 
Museu Víctor Meirelles em Florianópolis/SC.
Documento original assinado por Silva Telles como 
diretor da DTC/SPHAN. 

31/10/1985

Cópia da ata da 117ª reunião do Conselho Consulti-
vo do IPHAN, que tratou, entre outros assuntos, da 
aprovação do tombamento deste bem.
Participação sobre saída de obras de arte do Brasil e 
sobre o Morro da Conceição.

18/11/1985
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Localização
Bem e descrição do documento Data

Número Volume

0978-T-78 1

Casa na Avenida Presidente Vargas, 2.863; Hos-
pital São Francisco de Assis; Pavilhões Originais, 
no Rio de Janeiro/RJ.
Ofício n° 201, de Glauco Campello, diretor da 6ª DR/
SPHAN, enviado ao diretor da DTC/SPHAN Silva 
Telles, encaminhando estudos sobre tombamento do 
Hospital São Francisco de Assis, para complementação 
de seu termo.
Documento original com despacho manuscrito de 
Silva Telles, encaminhando à arquiteta Dora Alcântara 
em 09/04/1984. 

06/04/1984

1088-T-83 1

Todos os documentos abaixo fazem referência ao processo de tom-
bamento do Sobrado do Padre Taborda e Casario Fronteiro, em 
Itaverava/MG

Informação n° 80, enviada pela coordenadora do Setor 
de Tombamento da DTC/SPHAN Dora Alcântara, ao 
diretor da DTC/SPHAN, Silva Telles, sobre pedido de 
tombamento do Sobrado do Padre Taborda e Casario 
Fronteiro, em Itaverava/MG. Em anexo, proposta para 
poligonal de tombamento. 
Documento original.

08/08/1985

Informação n° 83, enviada por Silva Telles, ao secre-
tário da SPHAN, Ângelo Oswaldo Araújo Santos, en-
dossando pedido de tombamento do Sobrado do Padre 
Taborda e casario fronteiro, em Itaverava/MG. 
Documento original assinado por Silva Telles como 
diretor da DTC/SPHAN. 

12/08/1985

Despacho de Silva Telles à Divisão de Registro e Con-
sulta para as providências e inscrição do bem. Docu-
mento original assinado por Silva Telles como diretor 
da DTC/SPHAN.

02/05/1986

0101-T-38 4

Todos os documentos abaixo fazem referência ao processo de tom-
bamento do Forte Orange, na Ilha de Itamaracá/PE.
Informação n° 05, enviada por Silva Telles ao diretor-
geral Renato Soeiro, sobre pedido de autorização para 
edificação próxima ao Forte Orange em Pernambuco. 
Manifesta-se contra o pedido e propõe medidas para 
assegurar a proteção e ambientação do bem tombado.
Documento original assinado por Silva Telles como 
arquiteto. 

10/01/1977

Bilhete de Silva Telles ao diretor-geral Renato Soeiro 
sobre exame da documentação referente ao mesmo as-
sunto.
Documento original manuscrito.

19/04/1977
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Bem e descrição do documento Data

Número Volume

1129-T-84 1

Todos os documentos abaixo fazem referência ao processo de tombamen-
to do Acervo Arqueológico de Coleções em Florianópolis/SC.
Carta de Regina Coeli do Setor de Arqueologia/
SPHAN ao diretor da DTC/SPHAN, Silva Telles, 
pedindo o tombamento da coleção arqueológica do 
Professor João Alfredo Rohr, em Santa Catarina.
Documento original.

s/d

Informação n° 133, enviada pela coordenadora do Setor 
de Tombamento da DTC/SPHAN, Dora Alcântara, ao 
diretor da DTC/SPHAN, Silva Telles, recomendando 
o tombamento da Coleção Arqueológica do Professor 
João Alfredo Rohr, em Santa Catarina.
Documento original.

25/10/1984

Despacho de Silva Telles à Divisão de Registro e Con-
sulta para as providências e inscrição do bem. O pro-
cesso é reenviado ao diretor da DTC/SPHAN para 
esclarecimentos sobre a inscrição do bem.
Documento original manuscrito.

23/04/1985

Despacho à Assessoria Jurídica para análise do pro-
cesso em questão.
Documento original assinado por Silva Telles como 
diretor da DTC/SPHAN. 

25/04/1985

1129-T-84 1

Informação n° 63, enviada ao subsecretário da SPHAN, 
recomendando o retorno do processo ao “Conselho 
Consultivo, para análise e definição do tombamento 
dos segmentos da Coleção do Professor João Alfredo 
Rohr, localizados em Camburiú/SC e em Brasília/
DF”. 
Documento original assinado por Silva Telles como 
Diretor da DTC/SPHAN. 

25/06/1985

1069-T-82 1

Todos os documentos abaixo fazem referência ao processo de tom-
bamento da Serra da Barriga, Quilombo os Palmares, em União 
os Palmares/AL.

Listas de assinaturas de adesão ao pedido de tom-
bamento da Serra da Barriga/AL, encaminhadas pelo 
presidente do Conselho Deliberativo do Memorial 
Zumbi: Parque Histórico Nacional, Olympio Serra, ao 
diretor da DTC/SPHAN, Silva Telles.
Dois documentos originais com despacho manuscrito 
de Silva Telles, encaminhando à arquiteta Dora Alcân-
tara em 28/09/1981 e 04/11/1981.

16/09/1981

04/11/1981
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1069-T-82 2

Informação n° 113, enviada pela arquiteta da DTC/
SPHAN, Dora Alcântara, ao diretor da DTC/SPHAN, 
Silva Telles, recomendando uma análise cautelosa do 
pedido de tombamento por se tratar de área muito ex-
tensa. Sugere o envio do processo à 4ª DR e contato 
com os membros do Memorial para maior detalha-
mento
Documento original.

21/09/1981

Telegrama enviado pelo presidente da Câmara de Vere-
adores de Tubarão/SC, Valmor D’agostin Zaccaron, 
ao diretor da DTC/SPHAN, Silva Telles, solicitando 
“providências no sentido de apressar o processo de 
tombamento da Serra da Barriga”.
Documento original.

21/11/1984

Carta do líder da Ordem dos Ulemás Islamíticos do 
Brasil, Sheik Mauma Ansar Tép Joel e Silva, ao dire-
tor da DTC/SPHAN, Silva Telles, “cobrando o anda-
mento do processo”.
Documento original.

21/11/1984

Carta de Antonio Olímpio de Sant’ana, do Programa de 
Combate ao Racismo do Conselho Mundial de Igrejas, 
ao diretor da DTC/SPHAN, Silva Telles, reiterando o 
pedido feito anteriormente pelo Memorial Zumbi.
Documento original.

22/11/1984

Carta do deputado federal Abdias Nascimento ao dire-
tor da DTC/SPHAN, Silva Telles, reiterando, por oca-
sião do 289ª aniversário de morte de Zumbi, o pedido 
feito anteriormente pelo Memorial Zumbi.
Documento original.

19/11/1984

Comunicado interno, remetido por Silva Telles, dire-
tor da DTC/SPHAN, ao subsecretário da SPHAN, 
Irapoan C. de Lyra, informando que o processo encon-
tra-se paralisado na DTC, aguardando informações 
solicitadas do sr. Olympio Serra, presidente do C. D. 
Memorial Zumbi, desde 04/11/1981.
Cópia. Traz a recomendação: “Arquivar no Processo 
de Tombamento”.

29/11/1981

Carta da professora do IPEAFRO, Elisa Larkin Nas-
cimento, ao diretor da DTC/SPHAN, Silva Telles, rei-
terando o pedido feito anteriormente pelo Memorial 
Zumbi.
Documento original.

21/11/1984



Hilário Figueiredo Pereira Filho

1 Expressão que se inspira, inevitavelmente, nos dizeres do conhe-
cido historiador francês Pierre Nora.

Patrimônio documental no 
Arquivo Central do IPHAN: 
(re)pensando práticas e poten-
cializando reflexões

 Definições conceituais de ‘arquivo’ se multiplicam nos 
tratados e estudos da área que se expandiu bastante nas 
últimas décadas. Terminologias como ‘fundo’, ‘série’, ‘ar-
ranjo’, ‘descrição’ e ‘instrumentos de referência’ passaram 
a integrar também o cotidiano de trabalho de historia-
dores, sociólogos e demais profissionais das ciências hu-
manas. Além dos arquivistas especializados, os arquivos 
públicos e privados agregam atualmente esse amplo rol 
de sujeitos interessados na lida dos itinerantes caminhos 
da história. Muito mais do que uma simples qualificação 
técnica para esses ‘lugares de memória’1, a antropóloga 
Luciana Heymann cita a riqueza da “abordagem et-
nográfica dos arquivos” desenvolvida atualmente, tendo 
em vista as valorizações das dimensões textual e simbóli-
ca dos acervos históricos, os quais são compreendidos 
como “lugar de encontro” entre os “saberes”, “culturas”, 
“artefatos documentais”, “arcabouços documentais” e o 
“próprio pesquisador” (heymAnn, 2008, p. 5). 

E é justamente sob essa perspectiva multidisciplinar 
que o Arquivo Central do IPHAN/Seção Rio de Janeiro 
(ACI/RJ) pode ser compreendido nos dias contemporâ-
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2 O recolhimento da documentação das Unidades Regionais do IPHAN ocorreu até meados da 
década de 1980, quando os arquivos da Instituição começaram a se descentralizar de maneira mais 
sistemática. A partir dos anos 1990 o ACI/RJ incorporou um volume bem menor de documentos, 
concentrando-se apenas nas guardas dos setores da Área Central localizados no Rio de Janeiro.
3 Além de desenvolver o papel de polo aglutinador das fontes históricas, o Arquivo Central do 
IPHAN/Seção Rio de Janeiro realiza funções do tipo ‘cartorial’ ao emitir Certidões de Tombamento 
relativas aos bens inscritos nos Livros do Tombo, abrir os pedidos de tombamento oriundos de todo 
o Brasil, bem como salvaguardar os Processos que tratam das Saídas de Obras de Arte que tenham 
integrado exposições no exterior. 

neos. Para além de um mero guardião dos documentos mais antigos da Institui-
ção, o ACI-RJ se apresenta como lugar estratégico das políticas de preservação do 
patrimônio cultural brasileiro. Consultado diariamente por pesquisadores das dife-
rentes áreas do conhecimento – arquitetura, geografia, arqueologia, história e an-
tropologia, cujas procedências se diversificam entre os vários estados da Federação 
e até mesmo de países estrangeiros – o seu acervo contempla uma multiplicidade de 
fontes de pesquisa: estudos técnicos da área cultural se encontram sob os formatos 
de textos manuscritos, fotografias, mapas, plantas, negativos, papéis datilografados, 
impressos e recortes de jornais, conferindo um tom de ‘painel’ a esse Arquivo que 
remonta às origens do então Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
nos finais da década de 1930.2 

Ponto agregador de informações dos vários bens culturais que se localizam em 
todo o país, o ACI/RJ destacou-se, por décadas, pela documentação no suporte 
de papel. O denominado ‘patrimônio documental’ recebeu, ao longo dos anos, os 
cuidados necessários para que pudesse permanecer como referência nas pesquisas 
e nas tomadas de decisão das políticas públicas. Nessa medida, os tratamentos es-
pecializados nas áreas da conservação e da arquivística foram fundamentais para 
a preservação física da massa documental, ações estas que ganharam sustância no 
IPHAN a partir de meados da década de 1980, quando da criação da Coordenadoria 
de Registro e Documentação (CRD). Investir nas potencialidades dos arquivos era, 
aliás, uma das tendências no Brasil que se redemocratizava após os temidos anos 
da ditadura militar. Verbos como ‘divulgar’, ‘disponibilizar’, ‘acessar’ e ‘conhecer’ 
voltaram à tona nos diferentes órgãos públicos e, apesar de o Arquivo Central do 
IPHAN/Seção RJ não ter sofrido maiores intervenções durante os governos mili-
tares, não restam dúvidas que esse momento de redemocratização trouxe ainda 
mais relevância para o papel ícone de cidadania desempenhado pelo ACI/RJ.3

O perfil probatório da documentação, bem como o apoio fundamental às ativi-
dades jurídicas do tombamento e às intervenções nos bens culturais visando às suas 
respectivas conservações e restaurações, sempre foram uma das tônicas principais 
do Arquivo Central (chuvA, 2005, p. 02). Da mesma forma, os pesquisadores fize-
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ram e ainda fazem contínuas e diferentes apropriações dos documentos que tratam 
das ações finalísticas do IPHAN. Nessas circunstâncias, é importante ressaltar o 
trânsito duplo que pode ser estabelecido entre as áreas da pesquisa e da documen-
tação. Ambas se nutrem reciprocamente e precisam de um diálogo profícuo para 
que a produção de conhecimento se estabeleça de maneira interdisciplinar. Como 
esquecer das primeiras missões do antigo SPHAN nas cidades históricas mineiras, 
quando belas e inúmeras imagens foram apreendidas pelas lentes de renomados 
fotógrafos como Erich Hess e Marcel Gautherot? Esses fragmentos documentais 
estão disponíveis no acervo do ACI/RJ para os consulentes. As antigas pesquisas 
geraram documentos e estes, por sua vez, possibilitam novos olhares por parte dos 
estudiosos no presente. Movimento semelhante pode ser percebido nos inventários 
já realizados nos sítios históricos, cujas ações pesquisadoras produziram novas fon-
tes documentais, as quais podem suscitar outras criativas apropriações das cidades 
que são, aliás, documentos nos seus sentidos materiais e simbólicos.4

Recentemente, um exemplo propositivo de como o campo interdisciplinar da 
pesquisa pode se aproximar das rotinas arquivísticas consiste no projeto Memória 
Oral da Preservação (MOP), cuja presente publicação é um de seus frutos. A partir 
dos desdobramentos originados nas discussões dos integrantes da Copedoc e mo-
tivados pelas demandas do IPHAN em realizar entrevistas com os antigos fun-
cionários da Instituição, pesquisadores do MOP investiram seus esforços no desafio 
de recuperar o antigo projeto SPHAN/Pró-Memória, conferindo-lhe um formato 
diferenciado, a começar pela importância de se estabelecer a história oral como 
ferramenta metodológica. Uma das primeiras medidas adotadas foi a de garantir a 
longevidade das fitas cassete gravadas nos anos 1980. Imbuídos pela motivação de 
recuperar as entrevistas e as transcrições realizadas naquele contexto histórico, pes-
quisadores da Copedoc procuraram indícios dessas fontes documentais no Fundo 
Intermediário da extinta Fundação Nacional Pró-Memória, pertencente ao acervo 
do Arquivo Central do IPHAN/ Seção Rio de Janeiro.

Apesar de existirem instrumentos de busca que possibilitassem a recuperação de 
certas informações da massa documental, as gravações em fitas analógicas e as suas 
respectivas transcrições em folhas datilografadas permaneciam ocultas para o públi-
co pesquisador. Interessava, portanto, trazer à tona esses registros valiosos sobre o 
patrimônio cultural brasileiro, até mesmo porque a história oral tem, como um dos 
seus princípios básicos, a “criação para sua utilização”. Em tom de conselho, James 
Fogerty (2007) preconiza que a história oral é criada para ser usada. Restrições no 

4 Para uma interessante discussão sobre a cidade-documento, ver IPHAN, 2002.
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uso podem ser superadas e, quando inevitáveis, reduzidas ao mínimo.5 Além disso, 
o ACI/RJ necessitava zelar de maneira mais satisfatória por seu acervo sonoro, sob 
o risco das informações registradas nas antigas fitas cassete se perderem a qualquer 
momento – seja pelo rompimento físico dos pequenos rolos, pela ação danosa de 
microorganismos e/ou por outro tipo de avaria física que pudesse acontecer. 

De posse dos originais sonoros, uma das medidas emergenciais adotada pela 
Copedoc foi a passagem das entrevistas para os formatos digitais. As utilizações 
das mídias tecnológicas mais avançadas se justificaram tanto pela obsolescência 
dos antigos gravadores de fitas cassete no mercado como pelos grandes avanços 
observados no campo digital, os quais acontecem em ritmos mais velozes e efême-
ros se comparados às décadas anteriores da primeira metade do século XX. Mesmo 
que os arquivos audiovisuais suscitem uma infinidade de questões e dúvidas entre 
os especialistas da área, um dos importantes pontos comprovados na gestão dos 
arquivos audiovisuais consiste na premissa de que as informações digitais podem 
ser copiadas com uma precisão matemática, característica esta que evita perdas de 
informações quando da conversão de um sistema para o outro, ao contrário das 
cópias analógicas, que ocasionam perdas, por melhores que sejam os equipamentos 
utilizados (BuArque, 2008, p. 4). As migrações dos dados para as mídias dos CDs 
e DVDs foram adotadas provisoriamente, haja vista os pequenos recursos do MOP 
naquele contexto inicial, sem contar o grande risco de se perderem os conteúdos 
sonoros gravados nas fitas cassete.  

Após esses procedimentos emergenciais, que evitaram prováveis perdas de um 
material valioso para a memória e a história do IPHAN, iniciaram-se na Copedoc, 
em meados de 2008, as discussões sobre o projeto. Diversas dúvidas e problemas 
vieram à tona, tendo nos compartilhamentos das opiniões um caminho interessante 
a ser construído: como gerir as informações copiadas das antigas fitas cassete? Quais 
as medidas que deveriam ser adotadas para disponibilizar ao público essas fontes 
de pesquisa tão interessantes para o campo da preservação? Diante da proposta de 
se realizar novas entrevistas, como as gravações seriam incorporadas ao acervo do 
Arquivo Central? Assim, a partir dos desafios e das propostas de trabalho que sur-
giram no universo da pesquisa, mais especificamente no Projeto Memória Oral da 
Preservação, a equipe dedicada à documentação foi motivada a adentrar nos mean-
dros instigantes que caracterizam algumas atividades finalísticas do IPHAN: preser-
var o seu polissêmico patrimônio documental, viabilizando, com isso, as constantes 
produções de conhecimento na temática da cultura, além de valorizar as (re)cons-

5 Tradução livre do trecho: “Oral history is created to be used. Restrictions on use should be discour-
aged and, when inevitable, kept to a minimum” (FogerTy, 2007, p. 205).
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6 Uma das instituições pioneiras na aplicação da ferramenta metodológica da história oral nos estu-
dos históricos no nosso país, o Cpdoc mantém uma infraestrutura de alto nível, reunindo pesquisa-
dores e documentalistas que gerenciam um destacável banco de entrevistas com políticos e figuras 
públicas do Brasil contemporâneo.
7 “O DMSS é uma combinação de discos rígidos (HD’s) ‘espelhados’, de modo que, quando um disco 
falha, toda a informação é migrada para um segundo disco e assim por diante. Além de serem arma-
zenados em HD’s, os arquivos também são copiados para fitas digitais periodicamente, de maneira 
mais ou menos automatizada”. (BuArque, 2008, p. 4).

truções das memórias e das histórias na contemporaneidade.  
Retomando as questões referentes ao gerenciamento das fontes audiovisuais, 

interessa sublinhar que esse é um dos maiores desafios do Arquivo Central do 
IPHAN/ Seção Rio de Janeiro. Além de ser uma nova tipologia de suporte no seu 
próprio acervo, lidar com fontes históricas dessa natureza não é uma das tarefas 
mais fáceis na seara dos arquivos. Em um dos seus artigos, a própria coordenadora 
do Programa de História Oral do Centro de Pesquisa e Documentação de História 
Contemporânea do Brasil (Cpdoc)6 da Fundação Getúlio Vargas (FGV) reconhece 
que, diante das perguntas sobre o melhor suporte para gravar as entrevistas com vis-
tas a evitar as suas deteriorações e obsolescências, “infelizmente não há soluções de-
finitivas e tranqüilizadoras” (AlBerTi, 2000, p. 08). Não obstante essas dificuldades, 
a autora sublinha a grande necessidade dos arquivos em realizar duas ações que são 
concomitantes e complementares quando do manejo das fontes orais: preservar e 
permitir o acesso aos registros sonoros. Tais atitudes aparentam certo consenso, 
porém, se não tivermos esses objetivos claros e definidos nas linhas norteadoras 
de um arquivo, tais metas dificilmente serão alcançadas, e o acervo permanecerá 
“escondido”, “perdido” e “inacessível” para o público consulente. Em uma espécie 
de alerta dirigido a todos aqueles que gestam um arquivo audiovisual, Alberti suma-
riza que a preservação e a acessibilidade das entrevistas “significa manter o acervo 
duplicado e cuidar para que as informações gravadas continuem em condições de 
ser reproduzidas e, se for o caso, regravadas em formatos mais novos, antes que os 
formatos originais se tornem obsoletos” (Ibid., p. 08).

Por concordarmos com os estudos na área de tecnologia da informação que sus-
tentam que as mídias de CDs e DVDs não são meios de armazenamento e de 
preservação a longo prazo, funcionando apenas como unidades que servem para o 
transporte de dados e o acesso rápido, tão logo a Copedoc obteve novos recursos, 
investimos na aquisição de um disco rígido externo, além de gravarmos todos os 
arquivos sonoros no formato não-comprimido ‘wave’. Posteriormente, a adoção de 
um servidor do tipo Digital Mass Storage System (DMSS)7 por parte do IPHAN para 
toda a Área Central da Instituição, localizada no Rio de Janeiro, serviu de novo 
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alento para as práticas de preservação digital do ACI/RJ. Ainda que não tenhamos 
um servidor DMSS para o projeto MOP, o que poderá acontecer em um futuro 
próximo, essa escolha pela troca dos suportes magnéticos pelos digitais e a maneira 
como eles se encontram armazenados trouxeram uma tranquilidade maior para 
mantermos os antigos registros sonoros da década de 1980 e também para incorpo-
rarmos as novas entrevistas iniciadas em 2008.

Aliado à preservação audiovisual, o desenvolvimento do MOP não deixa de se 
voltar para as práticas conservativas nos suportes de papel. Aproveitou-se o contato 
com parte do Fundo Intermediário da Fundação Nacional Pró-Memória para tra-
tar, emergencialmente, a documentação textual que acompanhava as fitas cassete 
originais: retirada de grampos e clipes de metais, utilização de papéis alcalinos e 
armazenamento em caixas cartonadas foram algumas medidas adotadas. Importa 
destacar que todo o material do Projeto Memória Oral dos anos 1980 estava con-
centrado no antigo setor da Fundação Pró-Memória denominado Editoração. A 
partir dos pressupostos básicos de respeito aos fundos arquivísticos, a equipe da 
Copedoc manteve as fontes agrupadas no mesmo conjunto, correspondendo à ori-
gem das suas produções. 

Tal medida garantiu um bom entendimento da procedência das entrevistas e das 
intencionalidades envolvidas, viabilizando hipóteses de trabalho que podem ser 
construídas a partir dessas fontes primárias. Os registros orais permaneceram agru-
pados com o material escrito, favorecendo o entendimento do “contexto de docu-
mentação”, de forma a reforçar a importância de estabelecer os contextos em que 
as entrevistas são concebidas, uma vez que os elementos integrantes desses quadros 
gerais fornecem boas referências para os estudos (FogerTy, op. cit.). Assim, currí-
culos e relatos dos entrevistados, anotações da coordenadora do projeto, recortes de 
jornais e as diferentes versões das transcrições foram alguns fragmentos recolhidos 
em meio às antigas fitas cassete. A nova organização proposta pelo Arquivo Central 
dividiu as fontes primárias a partir dos nomes dos entrevistados, reunindo em cada 
caixa personalizada os arquivos audiovisuais e os respectivos escritos. 

Retornando à questão da importância do uso da tecnologia em prol da manuten-
ção dos acervos, cabe salientar que a preservação dos registros de história oral é ain-
da mais meticulosa; suportes como fitas cassete, discos compactos e discos externos 
rígidos são apenas alguns dos materiais que permeiam os cotidianos de arquivistas e 
historiadores, trazendo constantes e necessárias mudanças (Ibid., p. 216). Até pouco 
tempo os documentos audiovisuais não eram muito tratados pelas instituições ar-
quivísticas como formas de patrimônio cultural. A respeito disso, Buarque (2008) 
salienta que as discussões envolvendo as conservações das mídias audiovisuais não 
despontaram com força antes dos anos 1990. Aos poucos, segundo o autor, os 
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diferentes arquivos recorreram às padronizações e recomendações no trato desses 
materiais, tendo na tecnologia da informação sua grande ferramenta aliada. 

Atualizar-se nos debates sobre as técnicas de conservação dos arquivos sonoros 
e visuais significa ser um profissional, no campo patrimonial, que se interessa pelo 
futuro daquilo que foi coletado, evitando os riscos da efemeridade das fontes orais. 
Por outro lado, há a necessidade da divulgação do acervo, impedindo que o pesqui-
sador-entrevistador seja o único beneficiário das mensagens gravadas (voldmAn, 
2006). Nessa medida, o Arquivo Central do IPHAN/Seção Rio de Janeiro procura 
adequar-se às novas técnicas de conservação e preservação de acervos audiovisuais, 
buscando um ponto de equilíbrio entre as condições ideais e os limites do serviço 
público. Tratar adequadamente as fontes audiovisuais abrange os procedimentos 
posteriores às entrevistas: duplicação dos arquivos visando às cópias de segurança, 
registro das informações técnicas em programa de base de dados, elaboração de 
instrumentos de pesquisa, realização das tradicionais passagens para as formas es-
critas (transcrição completa e ‘copidesque’), edição dos sumários de entrevistas, ob-
tenção das autorizações de usos por parte dos entrevistados (AlBerTi, 2005), além 
da escolha dos equipamentos, mobiliário e material de arquivo adequados para a 
guarda das fontes do ‘Memória Oral da Preservação’. 

As incorporações dos registros orais dos anos 1980 e daqueles que surgirão no 
decorrer do presente projeto demandam constantes atualizações, seja através das 
inovações tecnológicas, passando pelas pesquisas que se (re)definem em função dos 
diferentes contextos históricos, seja por meio das entrevistas que suscitarão dife-
rentes leituras a respeito do patrimônio cultural. A incorporação de novos registros 
sonoros e audiovisuais no acervo do Arquivo Central do IPHAN/Seção Rio de 
Janeiro destaca sobremaneira um tipo de fonte que apresenta uma acentuada po-
tencialidade que ultrapassa todo e qualquer limite defendido por aqueles mais con-
servadores. Os registros orais consistem em um ótimo convite aos pesquisadores 
que pretendem percorrer os meandros do patrimônio cultural, já que agregam toda 
a riqueza de detalhes que poderiam passar despercebidos pelas fontes escritas. A 
partir de um diálogo proveitoso entre a pesquisa e a documentação, novas falas 
poderão ser (re)vividas, (re)construídas e (re)significadas nesse universo tão vasto e 
plural que é o campo da memória.
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Entrevista com 
Augusto Carlos da Silva Telles 
Ficha técnica

Denominação: Augusto Carlos da Silva Telles (Rio de Janeiro/RJ, 1923)

Notação no Arquivo: MOP_001_AST3_3DVD

Razão da Entrevista: Foi Secretário do Patrimônio Histórico e Artístico Na-
cional e Presidente da Fundação Nacional Pró-Memória 
entre 1988 e 1989. Entrou para a Diretoria do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional em 1957, como consultor 
técnico, tornando-se, em 1978, titular da Diretoria de 
Tombamento e Conservação da Instituição. Como téc-
nico da Instituição, realizou diversos estudos e projetos 
de restauração e conservação do patrimônio cultural, den-
tre os quais se destacam: o estudo da formação urbana de 
Vassouras, no Rio de Janeiro e da cidade de Olinda, em 
Pernambuco. Acompanhou e coordenou obras de preser-
vação e de restauro, na Casa da Hera e na Igreja Matriz de 
Vassouras. Foi autor do projeto de restauração da Casa de 
Grandjean de Montigny, atualmente no campus da PUC-
Rio. Foi membro do Conselho Estadual de Tombamento 
no Rio de Janeiro entre 1982 e 1988 e, a partir de 1994, 
seu presidente até 2006. Foi também membro do Conselho 
Consultivo do IPHAN entre 1994 e 2002, sendo recon-
duzido ao cargo em 2004, e membro do Conselho Con-
sultivo do Instituto Moreira Salles, a partir de 2002. Fun-
dou o Comitê Brasileiro do Icomos, sendo o seu primeiro 
presidente, no período 1978 a 1982. Foi membro do Con-
selho do Iccrom, entre 1983 e 1989, e presidente de sua 
Assembleia Geral, entre 1987 e 1988, e delegado brasileiro 
do Comitê do Patrimônio Mundial da Unesco, de 1982 a 
1989. Foi professor adjunto da FAU-UFRJ a partir de 1952 
até se aposentar, em 1982.

Data: 04 de novembro de 2009

Local: Palmares/Rio de Janeiro
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Duração: 2 horas

Suporte: Câmara e gravador digitais.

Entrevistadores: Analucia Thompson (AT); Lia Motta (LM); Jurema 
Arnaut ( JA)

Cinegrafista: Oscar Liberal

Sumário: Nascimento em Botafogo; dados gerais sobre a família. Par-
ticipação do pai, Jayme da Silva Telles, na Semana de Arte 
Moderna de 1922 e na Revolução Constitucionalista de São 
Paulo. A vida em São Paulo e as vindas ao Rio de Janeiro de 
trem. O estudo do ginásio no Colégio Rocha Álvares e no 
São Bento, e o relacionamento com o irmão. A opção pela 
arquitetura. A Escola Nacional de Belas Artes (Enba) e o 
ensino de arquitetura. Lucio Costa. O trabalho com o pai. 
Os professores da Enba: Álvaro Rodrigues; Lucas Mayer-
hofer; Paulo Santos. O trabalho na empresa Arquitetura 
Prolar. Mário de Andrade. A importância de Lucio Costa e 
de Paulo Santos para a arquitetura modernista. O trabalho 
sobre Vassouras e os primeiros contatos com o IPHAN, 
por meio de Alcides Rocha Miranda. O tombamento do 
conjunto histórico de Vassouras e o parecer de Paulo San-
tos. O primeiro trabalho para o IPHAN na Chapada dos 
Guimarães e o contato com Edgard Jacintho. O concurso 
de 1978. As relações de trabalho no IPHAN desde sua en-
trada na década de 1950. A restauração do Solar Grandjean 
de Montigny. Livro sobre o Outeiro da Glória. A Carta de 
Atenas de 1964. O tombamento de Penedo. A presença de 
Viana de Lima e de Michel Parent no Brasil. As práticas 
institucionais nos estudos de tombamento. A relação entre 
Lucio Costa e Paulo Thedim Barreto. As concepções dife-
rentes dos técnicos sobre o tombamento e o crescimento 
das cidades como Ouro Preto. O contexto autoritário do 
Regime Militar. A gestão de Renato Soeiro. A entrada de 
Aloísio Magalhães no IPHAN. O caso de Tiradentes du-
rante sua gestão como dirigente da Instituição. O caso da 
exposição dos “bonecos de Dona Lily de Carvalho” no 
Museu Histórico Nacional que ocasionou sua demissão do 
cargo de presidente da SPHAN e da Pró-Memória. A fase 
do IBPC e sua transferência para a Avenida Rio Branco, 
46. A experiência da Comissão Funcional. O aprendizado 
de língua francesa e sua importância no IPHAN. Opinião 
sobre o Ibram.
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Entrevista com 
Augusto Carlos da Silva Telles

AT – Analucia Thompson
AST – Augusto Carlos da Silva Telles
LM – Lia Motta
IT – Irene da Silva Telles 
JA – Jurema Arnaut

AT – Hoje, 4 de novembro de 2009, estamos em Palmares para realizar a entrevista 
com o professor Augusto da Silva Telles. Estão presentes: Jurema Arnaut, Lia 
Motta, Oscar Liberal, Analucia Thompson. Contamos também com a gentil 
cooperação de Irene da Silva Telles. Eu gostaria de começar perguntando 
onde o senhor nasceu, a cidade, o bairro, sobre sua família...

AST – Nasci no Rio, em Botafogo, na Rua Voluntários da Pátria, 181. Na época era 
um sobrado, não esse prédio que está lá. Meu pai era arquiteto, Jayme Teixeira 
da Silva Telles*. Minha mãe era de prendas domésticas, Zulmira Maria Vello-
so Rebello da Silva Telles*.

LM – A casa era projeto do seu pai?

AST – Não, essa casa é anterior. Era uma casa do século XIX, de frente de rua, 
com o terreno amplo, um parque, envolvendo a casa pelos fundos e pelas 
laterais.

AT – Você é o filho mais velho?

AST – Sim, sou o mais velho. Somos quatro: um ano abaixo de mim, o Pedro, que 
é engenheiro, depois Maria, novamente com diferença de ano, e três anos 
depois, Vera Maria.

Data da entrevista: 04/11/2009
Local: Palmares, Rio de Janeiro

* Os termos assinalados com asterisco remetem aos verbetes dispostos em ordem alfabética a partir 
da página 139.
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AT – Então, seu pai era arquiteto.

AST – Meu pai era arquiteto, formado na Escola de Belas Artes*, do Rio.

IT – Uma coisa importante. O pai dele fez parte da Semana de Arte Moderna*. Ele 
e os tios. 

AST – Meu pai tinha um irmão, Francisco Teixeira da Silva Telles, que era enge-
nheiro e assinava uma série de revistas e livros europeus que abordavam a 
cultura, a engenharia e a arquitetura. Pouca coisa havia no Brasil em ma-
téria de publicações especializadas. Dentre essas publicações, assinava uma 
revista, Ĺ Esprit Nouveau, que foi onde Le Corbusier* publicou os capítulos de 
seu livro Vers un architecture. Papai viu na estante essa publicação, interessou-
se e se pôs a ler. Impressionado com as propostas de Le Corbusier, redigiu 
uma série de textos de comentários a partir dos primeiros capítulos do livro 
e publicou, no jornal Estado de São Paulo, uma série de artigos, informando 
e comentando esse espírito novo na arquitetura.

AT – Seu pai, quando participou da Semana de 1922, morava em São Paulo?

AST – Não; morava no Rio e era recém-casado. Eles tiveram muito contato com a 
Semana, porque um outro irmão do meu pai, Goffredo, era genro da Dona 
Olívia Penteado*, que foi uma das mecenas da Semana de Arte Moderna. 
Assim, ele e os irmãos participaram. Dez anos depois, em 1932, meu pai foi 
para São Paulo, para trabalhar em uma imobiliária do meu tio Francisco, que 
tinha sede em São Paulo, e fechou o escritório no Rio. 

AT – Em 1932, seu pai estava em São Paulo, durante a Revolução Constitucionalista*?

AST – Sim, estava. Papai se apresentou, quando da convocação no início da Revo-
lução, assentando praça como engenheiro. Ele trabalhou em área próxima 
do Túnel* Grande da Serra do Mar. As tropas legalistas, pretendendo entrar 
no território de São Paulo, subiram a Serra pelo seu flanco marítimo e, quan-
do chegaram no topo, face ao Túnel Grande, os paulistas tinham ocupado, 
tomado conta das bocas do túnel, obrigando as tropas legalistas a pararem 
antes. E foi nessa época que papai serviu na tropa da Revolução.

LM – Eu imagino que isso devesse assustar a família, a sua mãe? 

AST – É. Mas a Revolução foi rápida. Nós lembramos bem da Revolução, porque 
nossa casa era muito próxima do Palácio dos Campos Elíseos*, palácio do 
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Governo de São Paulo, com distância de duas quadras. Como era muito 
próximo, nós fomos para a casa de um tio, Affonso Taunay, que era mais 
distante, porque ficamos com medo de bombardearem o Palácio.

AT – Em que ano a família foi para São Paulo? 

AST – Foi bem próximo de 1932, mas nós íamos todos os anos ao Rio. Meus 
avós moravam lá. Todo fim de ano passávamos uns dois, três ou quatro me-
ses no Rio, de onde íamos, nos inícios dos anos, para Petrópolis. Íamos de 
trem, porque a estrada de rodagem na época ainda era muito perigosa. Os 
vagões tinham as cabines com cortinas. A subida da Serra de Petrópolis le-
vava uma hora e meia, e ocorria então uma manobra interessante: quando o 
trem chegava na Serra, todos os vagões eram separados, e iam, de dois em 
dois, sendo empurrados por uma locomotiva especial, menor, e adaptada à 
inclinação da Serra.

AT – Quanto tempo a família ficou em São Paulo? 

AST – Nós ficamos em São Paulo até eu fazer uns 12 anos. Nós viemos, mas papai 
ainda ficou lá mais dois anos, pois no fim, ele teve um problema sério. Ele 
havia fundado uma companhia com dois italianos, que deram um golpe no 
grupo todo. Todos da Companhia Fazendeiros. 

LM – Vocês voltaram porque a vida lá ficou difícil por causa desse golpe?

AST – Pois é, porque papai teve que recomeçar a vida praticamente da estaca zero. 

LM – E, no Rio, era mais fácil pra vocês viverem? 

AST – Sim, no Rio, tinha minha avó, minha bisavó e tinha também os irmãos da 
minha mãe e os de meu pai. Eu tinha feito já exame* de admissão ao ginásio 
e o primeiro ano ginasial ainda em São Paulo, no São Bento*. Eu vim no 
final do primeiro ano ginasial, com uns 12 anos. Meu pai ficou pra acertar as 
dívidas.

IT – Eles ficaram na casa da avó e da bisavó. Eram os únicos netos.

LM – Era naquela casa de Botafogo? 

AST – Era. Mais tarde, elas venderam a casa e fizeram uma incorporação no mes-
mo terreno, um prédio de seis pavimentos. 
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LM – O prédio é projeto do seu pai?

AST – Não. É do Ângelo Bruhns*; um primo nosso, que era arquiteto.

AT – Eu queria saber mais sobre o período de São Paulo. Você estudou no São 
Bento? 

AST – Em São Paulo, primeiro estudei o primário, no Colégio Rocha Álvares*. 
Eram senhoras, professoras, muito competentes. 

IT – Posso dar uma informação interessante? Vocês sabem aquela antropóloga, 
Ecléa Bosi*? Ela fez um livro sobre as senhoras de antigamente e entrevistou 
a Dona* Brites, uma das donas e professora do colégio.

AST – A Dona Brites tinha três irmãs: Clélia, Margarida, e outra que eu não me 
lembro do nome. Eu estava fazendo o quarto ano do primário. Havia uns 
quatro ou cinco alunos. Éramos meu irmão e eu, e mais uns quatro colegas, 
era quase uma aula particular. Depois, fiquei um ano no São Bento.

AT – Você e seu irmão, quando estudaram no Colégio São Bento, ganharam meda-
lhas, não foi? 

AST – Sim; ele ganhou de ouro, e eu de bronze, referentes a todo colégio. O Pedro, 
como companheiro, era péssimo, porque ele não gostava de brincar. Nasceu 
de sete meses. Minha mãe teve um cuidado danado. Ele podia fazer qualquer 
coisa, e eu não podia responder. Mas eu respondia da mesma forma, quando 
não tinha ninguém olhando. Ele é incrível, porque não estudava em casa: ele 
assistia às aulas e sabia tudo. 

IT – Hoje eles se dão bem, mas antes não tinham a menor afinidade.

AT – E qual a profissão dele?

IT – Ele é engenheiro. Foi professor da UFRJ [Universidade Federal do Rio de Ja-
neiro]; é aposentado. Foi da Petrobras. Tem livros publicados de engenharia. 
Pedro Carlos da Silva Telles*. 

AST – Ele tem muita coisa publicada por aí. Pela Petrobras, publicou três livros 
sobre engenharia de petróleo.

AT – E no Rio, para qual colégio você foi?



77

AST – Santo Inácio*. Viemos, quando terminou o primeiro ano ginasial; papai 
passando pelos problemas; viemos todos para o Rio. Do Santo Inácio, entrei 
para a faculdade.

LM – Você escolheu arquitetura por causa do seu pai?

AST – Não sei? Tenho pensado muito nesse assunto. Foi um pouco. Eu conversava 
muito com ele, e ele estava muito empenhado nessa história da nova visão da 
arquitetura. Quando teve aquela história toda do trabalho, ele acabou vindo 
para o Rio de Janeiro e voltou a morar conosco. Mas ele teve que montar um es-
critório lá em casa mesmo. Depois, na garagem do meu tio Maurício. Tinha que 
tentar; não dava para escolher o tipo de projeto, era mais comercial mesmo.

JA – E o que se fazia era neocolonial?

AST – Não. Era, na verdade, mais uma feição comercial.

IT – O pai dele se envolveu logo com arquitetura. Mas o Augusto não escolheu 
logo arquitetura, não é? Tem até o fato de um avô que era almirante, e a famí-
lia queria aproveitar os laços com ele. Queriam que o Augusto fosse militar, 
coitado. Imagina!

AST – Queriam que eu fosse para a Marinha...

IT – Até hoje a gente goza. Ele dizia assim: “Se alguma filha namorar um militar, 
eu deserdo”. Mas eram sete filhas: uma casou com um da Marinha... Olha, é 
bom lembrar que estávamos no tempo da ditadura. Mas Augusto se salvou. 
Aí, ele fez vestibular para engenharia, também, junto com o irmão. Não pas-
sou, graças a Deus. Ele mesmo disse: “Felizmente, não passei”. Aí é que ele 
foi fazer arquitetura, no ano seguinte.

LM – Mas, na sua época de vestibular, já tinha essa divisão? Porque era a época do 
engenheiro-arquiteto, não é?

AST – Não. Engenharia era engenharia. Arquitetura era da Escola de Belas Artes.

LM – Mas você saía engenheiro-arquiteto? 

AST – Não. Na época, arquiteto só. Anteriormente, isso acontecia; por exemplo, 
meu primo-irmão, Luiz Augusto, que é oito anos mais velho que eu, é enge-
nheiro-arquiteto. 
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LM – É, agora que você está falando, estou lembrando do Lucio Costa*, como dire-
tor de Arquitetura na Escola de Belas Artes. Ele deu uma virada no curso, 
não foi?

AST – Começou com o Lucio. A primeira virada foi com o Lucio, mas ele ficou 
só dois anos na direção da Escola. Aí voltou novamente aquele rame-rame 
anterior. Os próprios alunos se rebelaram e tiveram as primeiras revoltas na 
escola. Foi no tempo do Alcides Rocha Miranda*.

LM – Então quando você estudou, arquitetura era dentro da Escola de Belas Artes?

AST – Arquitetura era na Escola de Belas Artes. 

LM – Você não pegou aquela fase em que a arquitetura foi lá para a Praia Vermelha?

AST – Como professor, peguei; não como aluno. Entrei para o curso de arqui-
tetura da Escola de Belas Artes. No terceiro ano, foi criada a Faculdade de 
Arquitetura.

LM – Aliás, só uma curiosidade, já que a gente falou tanto no seu pai: a produção 
dele ainda existe? Tem prédios em São Paulo? Prédios no Rio, ou já foram 
demolidos? 

AST – No Rio, entre outros, posso indicar um prédio em Copacabana, projeto 
dele, na Avenida Atlântica; outro na Praça José de Alencar e, na Rua Conde 
de Baependi, mais outro. 

LM – E você começou a trabalhar em projetos com ele?

AST – Comecei a trabalhar com ele. Não tinha muita possibilidade de criar. Tem 
um prédio da Rua Pompeu Loureiro, por exemplo, cujo projeto é meu, feito 
no escritório do papai.

LM – Quando vocês se casaram, Silva Telles estava formado ou estava na faculdade? 

IT – Ele já estava dando aula. O primeiro ano em que ele deu aula, lá na FAU* [Fa-
culdade de Arquitetura e Urbanismo], foi 1952. Nós casamos em 53.

JA – Mas, antes de sair da faculdade, você se lembra, por exemplo, dos professores 
que te deram aula, que te influenciaram, que foram importantes no curso?
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AST – Lembro de três professores que marcaram. Um foi o Álvaro Rodrigues*, 
de geometria descritiva e perspectiva. Ele era uma pessoa muito agradável e 
muito competente. Foi ele que me ensinou a fazer perspectivas. Outro foi o 
Lucas Mayerhofer*, de arquitetura analítica. Foi a mesma coisa. O Lucas era 
docente da disciplina, e foi convocado. E ele falava: “Não vou ensinar vocês 
a fazer Parthenon, porque o Parthenon já foi feito. Então, vocês vão ter que 
fazer o seguinte: eu dou uma fotografia pra vocês; vocês vão olhar e vão fazer 
um esquema e dizer qual é a característica da arquitetura dórica, da jônica, da 
coríntia, o que é importante aí”. Foi muito bom.

JA – É. E o terceiro professor?

AST – O terceiro foi o Paulo Santos*. Ele criou a cadeira de arquitetura no Brasil 
e ministrou o curso.

LM – E isso te despertou para pensar sobre a arquitetura no Brasil.

AST – Pois é. Eu entrei para a disciplina no quarto ano da escola, para arquitetura 
no Brasil. 

JA – Você foi assistente do Paulo Santos ainda como estudante, na cadeira de ar-
quitetura no Brasil?

AST – Não, só depois de formado. No início, não tinha envolvimento nenhum. 
Era: “Muito obrigado. Faz favor”.

JA – E você conciliava a atividade de docente com o escritório? Você ainda tra-
balhava no escritório do seu pai nesse período?

AST – Nesse tempo, eu estava trabalhando em uma firma imobiliária, a Prolar, 
uma empresa de construção; trabalhando como chefe da engenharia.

IT – O Maracanãzinho foi feito por essa empresa. Ele ficou lá dez anos e dando aula.

LM – Nós estávamos falando do seu período de faculdade, no final da década de 
40, quando o Paulo Santos cria a cadeira de Arquitetura no Brasil. Fato fun-
damental para os arquitetos pensarem na arquitetura brasileira e na preserva-
ção do patrimônio. Só que, quando nós falamos da origem da preservação no 
Brasil, falamos dos modernistas “descobrindo o Brasil”, da viagem de Rodri-
go* [Melo Franco de Andrade] a Minas, das viagens de Mário de Andrade*, 
da viagem de Lucio [Costa]. Não há um hiato muito grande entre uma coisa 
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e outra? Como é que a história da arquitetura [brasileira] só começou a ser 
ensinada na faculdade no final da década de 40? 

AST – Há sim, porque houve, no início, uma cisão muito grande. Uma coisa era 
o conhecimento de arquitetura dos professores na faculdade, e a outra, é o 
lado do Mário de Andrade, que tinha uma visão muito ampla de cultura. Não 
houve, assim, um estalo.

LM – Eram mundos à parte.

AST – Houve um movimento na área, fora da faculdade. A faculdade era um lugar 
fechado.

LM – E se estudava arquitetura clássica.

AST – É. Somente. Havia uma série de pessoas que se envolveram com Mário de 
Andrade numa visão cultural. Ele não mexeu na arquitetura; ele mexeu na 
cultura brasileira. Villa-Lobos*, Carlos Drummond*, e, nas artes plásticas, 
na pintura, com Portinari* e outros. E a faculdade está enfiada no cantinho 
fazendo a mesma rotina, ensinando da mesma maneira.

 
JA – Mesmo depois do Lucio?

AST – Quando veio o Lucio, os alunos começaram a se rebelar; a querer coisas 
novas. E chamaram o Mário de Andrade, chamaram o Oswald de Andrade* 
e chamaram o Menotti del Picchia*. Enfim, todas essas pessoas que estavam 
na renovação, estavam sendo chamadas pra falar na escola, contra a opinião 
da direção. Mas, não tinha um ano e meio, [depois de Lucio Costa sair], volta 
a mesma coisa, exatamente igual.

LM – Mas, no seu momento na faculdade, isso ainda era um movimento presente 
– a tentativa de renovar?

AST – Não, quando eu entrei na faculdade, a visão era muito a dos professores. 
Mas tinha gente se rebelando contra a mesmice. Por exemplo, o Paulo Santos, 
quando fez o concurso, ainda pelo regime antigo, era aquela coisa toda de 
arquitetura como cultura artística. Mas ele alterou o curso com novas.

LM – O texto do Lucio Costa, na Revista* do Patrimônio, número 1, “Documen-
tação Necessária”, é de 1937. É uma revista do IPHAN*, que circulava e que 
falava da arquitetura brasileira. A impressão que dá, se você tiver um olhar 



81

superficial pra isso, é que os alunos estavam lendo, que os professores esta-
vam lendo...

AST – E estavam.

LM – O Paulo Santos tem um papel importante, já trazendo essa bagagem que, em 
grande parte, foi construída dentro do IPHAN. 

AST – Ah, sim! O curso dele foi muito forte nisso; foi muito interessante.

AT – Pelo que eu entendi: o movimento modernista chegou primeiro, em outras 
áreas, na área das artes plásticas, da literatura e... 

LM – Não, também da arquitetura, mas fora da faculdade. A casa modernista de War-
chavchik* é da década de 1920. Mas eram movimentos fora das faculdades.

AST – Sim, completamente fora. Execrados pelas faculdades. Esse texto do Lucio 
é fantástico e tem outro texto fantástico: a introdução ao artigo sobre o Alei-
jadinho [“Antônio Francisco Lisboa – o Aleijadinho”, Revista do Patrimônio, 
nº 18, 1978].

LM – O texto [“Documentação Necessária”] é uma obra-prima. Qualquer estu-
dante de arquitetura – isso publicado em 37 – que lesse isso, não podia ficar 
indiferente a sua análise: como a arquitetura evoluiu, a sua relação com o 
moderno, as diferenças... E Paulo Santos usava esse tipo de informação? 

AST – Ah sim! O curso dele foi muito forte nesses aspectos, muito interessante. 
Mas a faculdade fingia que não lia. A faculdade tem muito disso. 

LM – E, Silva Telles, aí você foi para dentro da faculdade pelas mãos do Paulo 
Santos?

AST – Para ser professor.

AST – Logo depois dele me convidar, ele me disse: “Olha Augusto, você tem que 
se preparar, que o ano que vem eu vou fazer uma viagem à Europa de seis 
meses. Dessa maneira, você vai ficar responsável pela disciplina. É meter a 
cara”. Me deu uma bibliografia imensa  para ler. Tive que ler mesmo, para 
poder conhecer aquela história.

AT – O trabalho sobre Vassouras* começou nessa época? 
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AST – Eu tinha um trabalho lá, de conversas entre os moradores, de entrevistas 
e de levantamento das edificações, das casas. Plantas de execução, plantas 
tecnológicas, coberturas, enfim. 

JA – Mas você fez esse trabalho já pensando na livre docência?

AST – Quando começou não, mas na seqüência sim.

IT – Em 1957, nós passamos três meses em Vassouras, e aí você começou. Eu aju-
dava a medir as coisas e com a pesquisa no arquivo e na Câmara. Ele devolveu, 
há pouco tempo, o material que estava lá em cima. Aí, ele pegou toda a matéria 
documental e foi fazer os levantamentos. Foi em 57, porque só em 57 foi que 
nós fomos com as crianças, porque antes morava lá um tio que era tuberculo-
so; então não podíamos ir. Ele morreu em 56. Foi o primeiro verão que a gente 
passou lá. Mas demorou; ele só foi conseguir defender a tese de livre docência 
em 62. Mas conta como é que você entrou em contato com o IPHAN. 

AST – Foi o seguinte: um dia, eu tinha feito umas fotografias de Vassouras e eu 
fui pegar as cópias na ótica, que era ali perto do Ministério* [Palácio Gusta-
vo Capanema] e que tinha um laboratório fotográfico que trabalhava muito 
bem. E eu fui pegar as fotografias e encontrei com o Alcides Rocha Miranda, 
que viu aquilo e disse: “Você mostrou ao Rodrigo essas fotografias?”. Eu 
falei: “Não sei se o Rodrigo se interessaria por isso”. Ele me levou ao oitavo 
andar, entrou na sala e falou com Rodrigo. Ficamos vendo as fotografias 
até as onze horas da noite. O expediente terminava às seis. Doutor Rodrigo 
falou: “Pega esse material todo, faz um resumo disso e faz uma proposta de 
tombamento*”. Não sabia nem o que era tombamento; depois ele me disse 
o que era tombamento, e eu fiz realmente uma proposta de tombamento de 
Vassouras, do núcleo histórico de Vassouras. Foi o primeiro tombamento de 
um conjunto do século XIX.

JA – Mas quando você encaminhou o pedido de tombamento de Vassouras, você 
já estava no IPHAN? 

AST – Não.

JA – O relator [pelo Conselho Consultivo do IPHAN] foi o Paulo Santos. E quan-
do ele fala sobre o interesse de tombar, faz referência aos valores, hoje em dia, 
considerados imateriais. Como quem diz: “O que importa é tombar vestígios 
do modo de vida da sociedade cafeeira, aquilo é o resultado material, é a cons-
trução material da sociedade cafeeira. Como é que ela vivia, como é que ela 
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morria, como é que ela lida com a religiosidade”. O parecer do Paulo Santos 
sobre isso é muito interessante e, certamente, ele se inspirou nas questões que 
você levantou, que você tinha abordado durante o seu inventário: como esse 
modo de viver tinha moldado aquela cidade.

AST – Pode ser.

IT – Sobre o início do Augusto no IPHAN, entra a maluquice de nós dois. Porque 
ele trabalhava nessa empresa, Prolar, já estava há dez anos e tinha estabilidade 
naquele tempo. Mas estava detestando e estava apaixonado pelo Patrimônio*. 
Aí, o Doutor Rodrigo encarregou-o de ir à Chapada dos Guimarães*, porque 
alguém ficou doente. 

AST – O Edgard Jacintho*.

IT – Eu posso contar essa parte, que é a minha parte. Aí, ele pediu pra ele fazer 
esse negócio na Chapada dos Guimarães. A gente com seis filhos. A minha 
sogra ficou horrorizada; disse que eu estava maluca; o Augusto largar uma 
empresa pra ir trabalhar por verba. Teve um concurso, em 1958, pro MEC* 
[Ministério da Educação e Cultura]. Augusto passou em segundo lugar, e 
eram três vagas. O Juscelino Kubitschek colocou três amiguinhos – os primi-
nhos dele. Como agora o presidente Sarkozy [Nicolas Sarkozy, presidente da 
França desde 2007] queria fazer com o filho. O Augusto ficou em segundo; 
eram três vagas. Levaram as três, os três priminhos do Juscelino. E o Au-
gusto continuou lá recebendo por verba. Maluquice, não é?

JA – Mas isso até quando?

IT – Ah, ele só foi efetivado bem mais tarde.

JA – Foi no concurso que nós fizemos juntos – e eu tenho o maior orgulho disso 
–, em 78. Mas eu me lembro que você me mostrou, às vésperas do concurso, 
o seu “contracheque”: um salário irrisório e uma porção de penduricalhos de 
gratificações – um pouco parecido como é hoje –, mas ainda assim dava um 
salário muito pequenino, que se chamaria holerite, né?

ST – Holerite.

JA – Mas, nessa ocasião, em 78, achávamos que você já era empregado regular. Nós 
não entendíamos bem por que você fez o concurso.
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AST – Pra ficar efetivo. 

JA – Ah, o seu contrato, então, não era diferente dos meus. Quando eu entrei, entre 
74 e 78, eram contratos trimestrais.

AST – Era trimestral. Isso mesmo.

AT – Tinha direito a férias nessa situação?

AST – Tudo extraoficialmente. Eu recebia salário com a Dona* Judith [Martins]; 
ela me pagava.

AT – Porque ela era efetiva?

AST – Era efetiva. Pessoa fantástica.

JA – Então, esse primeiro trabalho seu foi na Chapada dos Guimarães em 58. Você 
trabalhou vinte anos sem garantias. Eu queria que você contasse um pouco 
dessa sua primeira experiência na Chapada dos Guimarães.

AST – Foi curiosíssimo. Era preciso fazer uma obra grande de restauração no pré-
dio da igreja – a Igreja matriz, a Sé de Santana*, na Chapada dos Guimarães. 
Os padres estavam tomando conta. Era uma missão dos jesuítas. Tinha dois 
padres, um superior e outro auxiliar. Bom, então, é o seguinte: peguei esse 
conjunto, que é muito interessante, que é do século XVIII, em muito mau 
estado, com uma talha muito bonita. Uma parte tinha ruído um pouco antes. 
Então, o responsável encomendou uma obra com uma firma de Cuiabá. Eu 
fui com o conhecimento dessa firma; a única coisa que eu levei foi o nome da 
firma; não tinha mais nada. Cheguei lá na sede e fui ver o que era. E disse: 
“Vamos fazer um programa de obra, com esse valor que vocês têm pra fechar 
esse problema que vocês têm”.

JA – Quer dizer, então não havia nenhum projeto? O Doutor Edgard tinha apenas 
tratado isso?

AST – Eu não sei. Eu sei que um dia ele acordou com um barbeiro no peito e cis-
mou que tinha sido mordido. Ele entrou em pânico, completamente, e parou 
tudo.

JA – Eu acho que ele conta essa história naquele livrinho de Memória Oral*. 



85

AST – Eu soube disso na ocasião. E fomos lá na Igreja. Saímos de Cuiabá até lá. 
É perto, a Chapada não era longe de Cuiabá, umas duas horas de carro, uma 
estrada razoável. E de olho na estrada, porque quem dirigia era um senhor já, 
frei Canuto, um italiano. No meio do caminho, ele parou e disse: “Isso aqui 
é uma cobra”. Eu nunca tinha visto aquilo. Uma coisa assim desse tamanho. 
“Então, temos jantar pra todos”.

LM – Pegou a cobra? E vocês comeram a cobra?

AST – Só sobrou a cabeça da cobra. Muito gostoso. Impressionante.

JA – Mas, Silva Telles, me diz uma coisa: você tinha algum conhecimento de res-
tauração?

AST – Tinha conhecimento de construção.

LM – E de história da arquitetura.

AST – De construção. Era só refazer o telhado. O telhado era em duas tesouras, e 
as duas estavam partidas; tinha que refazer as cumeeiras, depois o beiral.

IT – Esse tempo que ele trabalhou na Prolar teve essa vantagem: ele teve experiên-
cia de obra.

LM – A história da arquitetura, num momento desses, não te ajudou em nada?

AST – Não, porque, nessa primeira parte, era pouco mesmo. Era conservação, não 
era restauração. Tinha o afundamento das águas do telhado e problemas no 
beiral.

JA – Pagaram você?

AST – Pagaram. Uma bonificação.

LM – E, dali, você não parou mais? Depois, foi pegando outras obras? 

AST – Voltei; agradeceram muito. Aí, é o seguinte: o Soeiro* [Renato Soeiro], que 
era quem estava cuidando daquela parte de restauração, disse: “Todos conhe-
cemos você, quando quisermos...”. Soeiro tinha me dito que me chamaria 
para coisas pequenas. Então, de vez em quando, eu ia lá bater ponto.
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AT – Nessa época, em que você foi convidado para fazer esse trabalho, quem com-
punha a equipe de restauração no IPHAN? 

AST – No IPHAN no Rio era o Soeiro, Dr. Lucio, José de Souza Reis* e o Edgard 
Jacintho. Eram quatro. Em São Paulo, era o Saia* [Luís Saia]. Eram quatro 
distritos*: Recife, Salvador, Belo Horizonte e São Paulo.

JA – Quer dizer, a gente está falando da década de 1950, do final da década de 1950. 
Pelo visto, essa sua intervenção foi bem-sucedida. 

AST – Foi bem-sucedida. Inclusive, eu me lembro que o Edgard Jacintho, depois 
que acabou, viajou para lá e voltou elogiando muito. 

JA – E depois disso? 

AST – Aí, não houve mais nada. Passados uns seis meses ou pouco mais, houve 
uma possibilidade de entrada para o quadro.

LM – E, aí, você largou a tal empresa?

IT – A mãe dele quase me trucidou por eu ter concordado, não é? A sua mãe ficou 
uma onça por eu ter concordado.

LM – Mas você também concordou, porque achou que ele ficaria mais feliz fa-
zendo isso.

IT – Ah, claro, ele estava gostando. Ele estava “por aqui” com a empresa.

AT – Irene, você estava trabalhando?

IT – Nessa época? Eu só dava aula particular. E estava tendo e criando filho. Esta-
va tendo muito trabalho. Eu dava bastante aula particular, o que até ajudava, 
porque o orçamento era baixíssimo. Mas aí ele largou e, por sorte, a empresa, 
depois, faliu. Um ano depois.

LM – Sorte?!

IT – Não ficou com a estabilidade, mas também ela faliu. Mas era muita maluquice 
nossa. Nossos filhos dizem, assim: “Vocês são doidos”. Mas foi uma boa 
doideira. O IPHAN é a amante dele, sempre foi. 
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AT – Em que momento as atividades no IPHAN ficam mais constantes? Porque, 
no seu currículo, você tem o cargo de assessor, entre 1957 e 1971. E esse 
cargo seria um cargo de direção ou era um nome vago? 

IT – Era uma maneira de dizer que ele trabalhava lá, porque ele continuava rece-
bendo por verba.

AST – Era assessor, acessório.

JA – Mas eu achava que, como assessor, você tinha, como hoje, o DAS*, Direção 
de Assessoria.

AST – Não tinha não. Assessor era abaixo de funcionário.

LM – Era uma maneira de se referir a uma pessoa que prestava serviço, sem vínculo.

IT – Apenas com um vínculo afetivo, apaixonado!

AST – Depois eu fiz a restauração da Casa do Grandjean de Montigny*, na PUC 
[Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro]. Tinha um grande pro-
blema de datação, que era completamente diferente. E eu fiz uma proposta 
de uma pesquisa no local [prospecções]. E começamos a ter a dimensão das 
coisas, o que era fundamental: as colunas eram de madeira, revestidas de 
gesso; tinha duas colunas dóricas sobrepostas, de bases mais encorpadas, em 
cima, mais delgadas...

IT – Muito interessante: ele descobriu, desvendou aquilo que era originalmente.

LM – E o Outeiro da Glória*? Você tem um livro sobre o Outeiro da Glória?

IT – Contratado pela Agir*, naquela série que o Mário Barata* fez um sobre a Peni-
tência* [Igreja da Ordem Terceira de São Francisco da Penitência].

AST – Foi da Agir, que era uma livraria muito simpática; nos fundos da Biblioteca 
Nacional. Era um ponto que eu tinha, onde encontrava pessoas. Então, eles 
propuseram fazer um livro com professores sobre edifícios-chave antigos. 
Mas eles eram muito lentos para resolver as coisas. 

LM – Quando eu e Jurema entramos no IPHAN, na década de 70, já havia uma 
rotina de escritório. Você tinha uma mesa, uma equipe pequena, mas tinha. 
Era diretor. E, agora, a gente vê que você ainda era dessa modalidade de 
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recibado*. Para nós, você era aquele funcionário público antigo, de todas as 
garantias e carteiras assinadas, e tudo que o governo podia dar de segurança. 
A gente pegou você numa fase com uma rotina de quem chegava lá cedís-
simo, ia embora tardíssimo, analisava projetos, distribuía coisas pra gente 
fazer. Tinha uma relação com o Brasil inteiro, com as regionais* da época: 
você ia lá orientar. 

AST – Foi sim. Mas no começo não tinha mesa, não tinha nada.

LM – Então você pegou um bom período do Rodrigo, no qual você não tinha essa 
rotina de escritório.

IT – No princípio era: “Com o Doutor Rodrigo”. Ele que definia os critérios [de 
proteção do patrimônio – o que tombar, como preservar etc...], porque tudo 
era com ele. 

AST – A parte de obras era com o Soeiro, que era diretor de Conservação e Res-
tauração*, a DCR.

JA – Silva Telles, fale um pouco sobre a Carta de Veneza*. Qual foi a participação 
do Brasil, qual foi a sua participação, qual foi o resultado disso, o que você 
lembra disso?

AST – Nessa época, eu lia uma revista, que nós assinávamos, uma revista fran-
cesa. E essa revista já trazia, antes da Carta de Veneza, uma série de precur-
sores, os precursores da Carta de Veneza. Eram as cidades se modernizando 
e a necessidade de uma revisão de critérios e da identificação [do que seria 
patrimônio histórico]. Na França, discutiam o Viollet-Le-Duc*, o livro dele, 
o Entretien; na Inglaterra, o Ruskin*. E quando houve a Carta de Veneza, aqui 
no Brasil já tínhamos uma ideia do que ia acontecer. 

JA – O Brasil não teve nenhuma participação?

AST – Não, mas nós não tivemos nenhuma surpresa.

JA – Você vinha acompanhando isso por essa revista francesa, mas essa Carta foi 
logo adotada? Como é que nós trabalhamos com isso dentro do IPHAN? 
Quero dizer, a Carta de Veneza nos ajudou a esclarecer questões?

AST – A Carta foi traduzida logo. E foi distribuída para os técnicos. E eu acho que 
houve umas duas ou três reuniões e conversas. Eu me lembro muito bem 
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de uma reunião que houve em São Paulo, em que eu fui incumbido de falar 
sobre a Carta de Veneza. Eu estava falando sobre a Carta, e o Saia ficou irri-
tadíssimo, porque a Carta de Veneza tinha uma série de coisas que não havia 
na Carta de Atenas*. Há uma diferença de conceitos, não só no sentido de 
contenção, como também no sentido de liberdade. Por exemplo, essa coisa da 
restauração não provocar obrigatoriamente uma unidade. A Carta de Veneza 
dá uma leitura muito mais rica e, portanto, mais perigosa: mais liberdade, 
mas ao mesmo tempo, mais exigências. 

JA – Ela estabelece algumas formas de se respeitar o contexto histórico, o entorno 
dos bens, umas práticas. Nesse aspecto você acha que a Carta de Veneza am-
plia a discussão sobre a preservação de sítios urbanos?

AST – Nós estávamos na frente, até; muito na frente. O Brasil estava na frente, 
disparado do resto do mundo. Da última vez que eu estive com o Michel Pa-
rent*, aqui no Brasil, ele disse: “Vocês têm que trabalhar essa história, colocar 
esse problema no âmbito internacional, para entenderem essa liberdade que 
vocês têm para restaurar”.

JA – Eu acho que as Cartas nos auxiliaram, no sentido de nos instigarem às alter-
nativas de intervenção.

AST – Pois é. A nossa obrigação não é a de pegar aquelas Cartas e nos encafurnar-
mos com elas e morrermos debaixo delas.

JA – Claro. Não são bíblias.

AST – Não são bíblias. Você deve pegar essas Cartas, usar a riqueza delas e encarar 
a coisa que vai acontecendo.

JA – Gostaria que você pudesse falar um pouco mais sobre a preservação de ci-
dades. Há um primeiro momento em que a cidade é tratada como obra de 
arte, como uma pintura de cavalete, em que você faz pequenos retoques, 
algumas inserções. 

AST – Isso é muito no início. Depois mudou. Acho que o grande momento talvez 
seja nos anos 1970. Antes, a agressão em altura, de prédios, ainda era peque-
na. Tinha aqui e ali, entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Fora de São Paulo, 
um pouco em Belo Horizonte; pouca coisa em Porto Alegre. Mas mesmo nas 
cidades tombadas, enquanto a arquitetura era mais ou menos da mesma di-
mensão, de volumetria, ela aguentava. Quer dizer, a substituição de casas vi-
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rava um problema de telhado. Dr. Rodrigo dizia: “De acordo. Mantenha, no 
entanto, o telhado com duas águas”. Ele fez um colosso de despachos assim, 
em várias cidades dessas. Quer dizer, você muda o caimento, mudou tudo. A 
volumetria do telhado se integra com as outras. Mas quando você faz um pré-
dio de altura, aí não adianta. Um prédio de cinco, seis, sete, dez pavimentos, é 
uma porcaria em qualquer lugar. Ele pode até ser muito bom projeto. 

JA – Quer dizer, enquanto as cidades mantiveram um volume, as intervenções não 
tinham grande importância.

AST – São duas coisas: o problema de volume e o problema de vias de circulação. 
Antigamente o automóvel era lento. E conforme o automóvel vai ficando 
mais rápido, fizeram ruas mais retas, que desestruturam tudo.

JA – Nesse período, ou mesmo mais recentemente, tem algum estudo de tom-
bamento que tenha te chamado mais atenção pela importância da decisão ou 
pelo conteúdo dos estudos? Existe algum, ou vários, que você poderia desta-
car, por exemplo, se houve uma evolução do modo de pensar. Eu me lembro 
muito da discussão, da qual você participou, quando se pensava e se discutia 
o que fazer com as cidades tombadas, já que os tombamentos causavam rea-
ções. Tem algum desses tombamentos que tenha te interessado mais?

AST – Penedo*, em Alagoas.

LM – Mas quando você fala de Penedo, você fala desse tombamento mais recente, 
da década de 90? Ou do que foi tombado antes: o convento e a igreja?

AST – Fui eu que fiz a primeira proposta de tombamento do Convento Francis-
cano* e da Igreja Matriz* que fica embaixo. Esse era um assunto; o outro 
tinha a ver com o Centro da Cidade, onde havia um prédio de quatro pavi-
mentos, grande, feio e desagradável. Era um hotel. Ele iria se incorporar ao 
tombamento, e aí vem a tese: todos os outros podiam fazer coisas parecidas; 
[ou seja,] em uma área tombada ter um prédio de quatro pavimentos... Isso 
deu discussão pra dedéu. 

LM – Então é o caso de Penedo da década de 60, quando o Viana de Lima* foi 
para essa região, de Penedo. E o que passa do relatório dele é que esse prédio, 
do qual você está falando, teria comprometido a possibilidade de tombar a 
cidade de Penedo.

AST – Pois é, mas aí, nós discutimos que não. Que se podia tombar Penedo e fazer 



91

uma ressalva ao prédio, que estava ali. Ninguém ia tirar o prédio, não havia 
essa hipótese. O dono daquele prédio era uma espécie de senhor feudal em 
Penedo. Era inviável desapropriar o prédio, porque não tínhamos dinheiro. 
Tem um texto que eu fiz a respeito. 

LM – Nós vamos publicar o relatório do Viana de Lima, então, seria importante 
termos esse texto, porque enriquece e esclarece como isso se tornou uma 
discussão.

AST – Eu tenho esse texto. Foi o resultado de toda a discussão. Foi uma discussão 
longa. Estávamos eu, o Doutor Jacintho, o Souza Reis, que tinha uma cabeça 
magnífica.

LM – Agora, uma outra coisa fundamental é o relatório do Michel Parent, consul-
tor da Unesco, que é muito rico, muito interessante, e já publicamos. Isso 
também foi um tema de discussão dentro do IPHAN, porque ele traz outras 
noções de cultura.

AST – Ele veio pra cá, montou a proposta e queria fazer um exame sobre o que nós 
estávamos fazendo. Fazia uma colocação muito pertinente do que se fazia no 
mundo inteiro, especialmente na França, que realmente, na época, estava à 
frente de toda essa modernização dos conceitos de preservação e de conser-
vação. A Inglaterra estava muito presa a formas acadêmicas. A Alemanha, 
devido à guerra... A Itália estava muito exagerada, em sentido contrário da 
Inglaterra. A Itália era muito boa, mas a maior parte dos técnicos italianos era 
um pouco exagerados demais, no sentido de conservar.

IT – Eu acho que vocês do IPHAN sabem que isso persiste até hoje, essa busca 
de critérios, discussão sobre critérios. Eu mexia com ele: “Vocês parecem o 
Pirandello: seis personagens em busca do autor”; não é verdade?

LM – É verdade.

AST – Parent veio pra cá, e se pediu a ele uma forma de ver o Brasil todo. Ele esteve 
lá na Amazônia, no Pará. Depois foi descendo até o Sul, conheceu o interior. 
Então, ele teve um problema grave de saúde, porque a parte de Minas, eu di-
ria que é a parte menos importante, não teve a profundidade que ele teve nos 
outros lugares, como o Nordeste, que foi uma magnífica parte. 

LM – Ele fala de tudo, “vem com tudo”. Fala de turismo também.
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AT – Eu queria explorar mais essa prática do tombamento. Você falou que sua a 
primeira proposta de tombamento foi a de Vassouras, logo de início. Depois, 
você ficou trabalhando com isso, com pareceres de tombamento, ou isso foi 
mais tarde? 

AST – O que aparecia, eu tinha que pegar. 

AT – Mas os pareceres foram sempre muito valorizados pela instituição, os pare-
ceres técnicos?

IT – Augusto fazia projetos de tombamento e pareceres técnicos em geral, não é 
assim?

LM – Mas, historicamente, existiu uma divisão dentro do IPHAN. Tanto é que o 
Lucio Costa ficava mais com a parte de tombamento e o Soeiro com obras. 
Então isso, provavelmente, funcionava assim em termos de pessoal, uns estu-
davam mais os tombamentos e outros...

JA – O Lucio opinou muito em intervenções, não só em tombamento, e dava vários 
pareceres sobre como intervir em alguns lugares; se tombariam aquele prédio 
ou não.

LM – Mas a impressão que dá, quando pesquisamos nos documentos do IPHAN, 
é que o Lucio Costa era uma exceção nesse ponto, porque ele era a pessoa que 
o Rodrigo ouvia. Era a pessoa consultada, em caso de crise.

AST – A que ele mais ouvia, mas ele ouvia todo mundo. Qualquer problema era 
problema para cinco pessoas resolverem.

LM – A impressão que os documentos dão também é de que havia, não sei se briga, 
disputa, não sei qual o termo adequado, entre Lucio Costa e Paulo Thedim 
Barreto* – talvez isso seja anterior a sua entrada no IPHAN. Quando havia a 
opinião de um e a do outro, prevalecia a do Lucio. Nas leituras, por exemplo, 
sobre Ouro Preto*, eu sempre achei as opiniões do Paulo Thedim Barreto 
muito interessantes, muito mais de vanguarda em termos de pensar que a 
cidade é um elemento vivo, que se transforma.

AST – Teve um período em que o Lucio estudou muito, mas depois ele ficou 
parado. Ele chamava muito o Sylvio de Vasconcellos* para conversar. Mas 
ele achava que sabia tudo. O que você está falando é verdade. Ele achava que 
Ouro Preto tinha parado, mas continuou. Para ele tinha parado: no momento 
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em que se tombou, ia parar. Uma vez em que eu fui a Ouro Preto, fiquei lá 
uma semana conversando com o pessoal, frequentando as ruas, os bares, os 
restaurantes e voltei com uma coisa na cabeça, que foi a ideia de ampliação – 
o problema do crescimento urbano. Voltei e fui falar com o Lucio, e ele ficou 
desinteressado, porque achava que eu estava exagerando, porque eu achava 
que devia criar uma área de expansão para Ouro Preto. Realmente, não tinha 
saída; tínhamos que procurar uma maneira de propor uma saída, senão iriam 
fazer prédios com quatro, cinco, seis pavimentos. Ouro Preto cresceu, não 
tinha como não crescer.

JA – Na década de 70, o IPHAN participou da contratação da Fundação João 
Pinheiro* para os planos das cidades históricas mineiras. Esses planos já são 
frutos de um debate interno, institucional, ou de um debate mais ampliado 
sobre as transformações urbanas?

AST – Primeiro foi interno, depois mais amplo, entrou a parte do turismo, a parte 
da Seplan* [Secretaria de Planejamento], com o PCH* [Programa das Cidades 
Históricas], MEC, Embratur* [Empresa Brasileira de Turismo]. Também a 
Sudene* [Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste], no começo, 
pois havia a preocupação com o Nordeste, e depois ele foi estendido para 
todas as cidades.

IT – Sabe o que eu reparei? A gente está esquecendo do contexto político, que era 
autoritário. Eu acho que o IPHAN tinha um lado extremamente autoritário. 
Creio que eu contei pra vocês a discussão que tive com o Doutor Rodrigo, 
em Ouro Preto: nós estávamos lá na Igreja de São Francisco, que tinha os 
Santos* Bem-casados; estavam casados há não sei quanto tempo, e o Doutor 
Rodrigo disse que ia separar os dois porque eles não eram nem do mesmo 
século. Eu disse: “Doutor Rodrigo, isso aqui, essa igreja não foi feita para o 
Patrimônio, foi feita pra população, se o povo casou, o senhor vai descasar, 
vai criar um problemão em Ouro Preto”. Ele disse: “Os santos não são nem 
do mesmo século”. E eu: “Doutor Rodrigo, a cultura é viva, não foi criada 
para o Patrimônio, não é?”. Parecia que o Patrimônio era dono de tudo. Era 
essa a atitude frequentemente da turma lá. A geração mais nova já estava mais 
aberta. Esse negócio que o Lucio Costa tombou, acabou, era a mentalidade.

JA – Eu me lembro de uma ocasião em que alguém propôs retirar a grade em volta do 
Passeio Público*. E o Doutor Lucio respondeu: “Não pode, evidentemente”.

IT – O Patrimônio só foi criado na ditadura de Getúlio e, depois, continuou com 
aquela coisa. Era um período autoritário. O IPHAN foi muito autoritário.
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LM – O que a Irene falou do autoritarismo, é bem importante. Mas o autoritarismo 
dos planos urbanos, na verdade, não era uma característica apenas do IPHAN. 
O que se fazia, na época, era um planejamento de cima pra baixo, geralmente 
do governo estadual e federal; sequer os planos eram municipais. Então, sobre 
o PCH, podemos até dizer que havia a melhor das intenções, no sentido de 
“vamos aproveitar o momento pra planejar, porque a cidade é viva” –, mas 
usavam procedimentos de planejamento que o governo induzia. 

IT – Com autoritarismo!

LM – Os planos serviam aos objetivos econômicos, aos objetivos do turismo, da 
economia, no entendimento dos dirigentes do governo.

AT – E ainda, nessa questão do autoritarismo, durante o regime militar, houve 
alguma interferência na direção do IPHAN? 

AST – Houve. Inclusive o Doutor Rodrigo, em vários períodos, “ficou doente”, 
oficialmente.

LM – No nosso período, meu e da Jurema, ainda na época do Soeiro, presenciamos 
uma situação com relação àquele conjunto do exército do Jardim Botânico, 
no entorno do Parque Lage*. Você se lembra? Era o projeto de um conjunto 
de prédios que o IPHAN não aprovou porque estava fora das normas. Me 
lembro bem, pois meu primeiro trabalho junto com a Jurema no IPHAN foi 
para a normatização de gabarito do Jardim Botânico [no final da década de 
70, nos entornos dos bens tombados no bairro]. A Associação de Moradores 
estava reclamando por causa da especulação imobiliária na área. Foi o Pedro 
Alcântara* quem deu o parecer sobre o tal conjunto. E nós presenciamos os 
generais entrando no gabinete do Soeiro, mandando chamar o Pedro, dizen-
do, em tom de ameaça: “aprova ou o mundo viria abaixo”. E, aí, vem o lado 
que é interessante: a direção do IPHAN [no caso do Dr. Renato Soeiro], com 
absoluta dignidade, ficou do lado do técnico, prevaleceu o parecer técnico 
do Pedro Alcântara. Era o governo militar, com sua política de especulação 
imobiliária e no caso era um terreno dos militares. Está vazio até hoje.

IT – Teve um episódio interessante do Doutor Rodrigo com o Jânio Quadros, que 
era a autoridade em Brasília e resolveu destombar a Casa* de Câmara e Cadeia 
de Santos. O Doutor Rodrigo foi lá e peitou o Jânio Quadros. “Então, eu me 
demito”, e o Jânio Quadros voltou atrás.

JA – Ele não conseguiu com Getúlio, com a história da abertura da Presidente 
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Vargas*, que resultou no destombamento do Campo de Santana* e em 
demolições. 

AT – Mas eu queria saber mais, se durante o regime militar houve uma interfe-
rência direta dentro da Instituição. Eu ouvi falar que havia uma pessoa que 
ficava ali feito um espião.

AST – Sempre houve essa tese. Teve um colega que foi dedo-duro, um arquiteto, 
chato.

LM – Eu não consigo me lembrar disso. Tinha uns arquitetos ali que a gente nem 
sabia que existiam.

IT – Eram os “priminhos do Juscelino” que entraram.

AT – Essa questão foi levantada, até pra poder explicar um pouco o comportamen-
to do Soeiro: dele ser um pouco apagado. Isso teria sido devido à situação 
política, de que ele, talvez, estivesse sendo controlado, de alguma forma, de 
dentro?

LM – Doutor Soeiro pegou de 68 a 79, a pior fase da ditadura.

IT – Ele pegou a fase pior, mas foi muito importante. Ele teve a infelicidade de ser 
o sucessor do Doutor Rodrigo, que era um deus, deus ex-machina. 

JA – É verdade, na gestão do Doutor Soeiro, muita coisa importantíssima aconteceu.

IT – Vocês conheceram o Renato Soeiro? O Soeiro era uma pessoa muito mo-
desta. Eu acho que não houve essa coisa [de repressão] não. Eu sabia muito 
dos ecos, das fofocas lá, mas eu acho que não havia isso não. Ele foi ficando 
fraco sim, inclusive doente, tanto que ele se escorou muito em Augusto nessa 
época. Augusto é quem viajou pra estar com o pessoal, que ficava em contato 
com técnicos estrangeiros...

JA – Mas eu acho que o Doutor Soeiro tinha o perfil de um técnico. Ele foi alçado 
à função de direção, mas talvez ele não tivesse o perfil pra dirigir. Quando 
estive no IPHAN, no período dele, durante dois ou três anos, eu não me 
lembro de nenhuma situação que ele tivesse se intimidado, me lembro sim, 
de ele ter dito: “Não, não há necessidade de responder, a resposta é o nosso 
trabalho”. Ele não gostava de se expor.
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IT – De se expor e de impor. Ao contrário; ele não era nada autoritário.

LM – O que marca o início da gestão do Soeiro são as duas reuniões* de Gover-
nadores. E a partir dali começa um novo momento, com a ideia de que os 
estados também tombam. 

AST – Aí, entram os órgãos estaduais.

LM – Depois se cria o PCH em 73, depois o PCH se amplia, acho que em 77. 
Quando eu entrei, o PCH era a grande força. Henrique Oswaldo* entrando 
sala adentro, Sylvia* [Braga] e Briane* [Bica]... Os cursos, que depois vira-
ram o Cecre* [Curso de Especialização em Conservação e Restauração de 
Conjuntos Históricos]. Eu me pergunto se não houve um desequilíbrio no 
IPHAN. E se isso não fez com que o Soeiro, acabasse num segundo plano. 
A fala do IPHAN ficou um pouco fora do IPHAN. Quem acompanhava 
isso era você, Silva Telles. Você era a pessoa que estava junto do Henrique 
Oswaldo, estava nos cursos, estava ajudando a montar cursos. As viagens era 
você quem fazia.

AST – O que me parecia é que ele [Soeiro, com o PCH] organizou o quadro dos 
técnicos, que não existia. Eram pessoas só. Quando eu entrei, por exemplo, 
o Patrimônio tinha seis arquitetos ao todo: um em Recife, um na Bahia, um 
em Minas, um em São Paulo e dois aqui no Rio.

LM – Mas, Silva Telles, na década de 70, a Instituição não se organizou e nem se 
ampliou. Foi o Programa da Cidade Histórica, cheio de dinheiro, que ocupou 
o espaço da conservação e tal. O Soeiro sequer entrou com o discurso. Você 
era a ligação com esse megaprojeto do Planejamento* [o PCH da Seplan]. 

AST – Eu fiquei com a função anterior dele na DTC* [Divisão de Tombamento e 
Conservação].

LM – Mas nós não víamos o diretor do IPHAN [o Soeiro], o que a víamos era 
você. Depois quando foi criada a Pró-Memória* [Fundação Nacional Pró-
Memória], o Aloísio* [Magalhães] assume o comando de tudo. 

AST – O Aloísio abriu um campo que devia ter começado antes, que é o vínculo 
com as comunidades.

LM – Mas ele entra com um novo discurso, não anula o PCH, traz o CNRC* [Cen-
tro Nacional de Referências Culturais], junta tudo e assume o comando. E do 
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IPHAN, quem ficou junto foi o Silva Telles.

IT – Posso contar uma historinha, de como é que foi esse começo? Tiraram o 
Soeiro e puseram o Aloísio. O Augusto ficava doente com todas as coisas 
do Patrimônio. Ele, cheio de dedos pra conversar com o Aloísio. Aí eu falei 
assim: “No domingo, vai à casa do Aloísio e conversa com ele, porque você 
tem que saber das coisas do Patrimônio, porque entrou uma pessoa de fora”. 
Aí, ele foi à casa do Aloísio, conversou... Foi ótimo, porque esclareceu, e 
puderam trabalhar juntos. 

LM – Mas na entrada do Aloísio no IPHAN, o papel do Silva Telles e da Dora* 
[Alcântara] foi fundamental – cada um na sua área, porque o Silva Telles 
estava mais ligado às obras, aos planos, ao PCH, e a Dora mais aos tom-
bamentos. Mas eles foram a ligação entre os dois tempos do IPHAN. Uma 
ligação que impôs um respeito por parte do Aloísio Magalhães, que logo 
começou com a conversa de associar pedra* e cal à fase heróica. O Aloísio 
criou a Pró-Memória, equipou o IPHAN, trouxe funcionários, criou novas 
regionais. Então, o IPHAN assumiu um lugar, talvez já mais democrático, 
tanto no discurso, sobre ouvir as comunidades, quanto de dar voz a um maior 
número de técnicos.

JA – É. Mas não podemos esquecer que a década de setenta – e o Aloísio entra no 
final – é uma década em que se revoluciona um pouco tudo isso, quer dizer, 
as comunidades começam a querer participar mesmo, fazem movimentos, 
vão para os jornais, exigem participação no planejamento das cidades. Como 
é que foi essa época, Silva Telles? 

AST – Houve vários trabalhos* com a comunidade. Primeiro a Lurdinha* [Castro] 
ia, levantava os problemas com o pessoal. Aí nós chegávamos e éramos bom-
bardeados pela comunidade. Eram fantásticos os encontros. Eu participei de 
vários. Em Cachoeira*, foi uma reunião complicadíssima.

IT – Há pouco tempo eu perguntei à minha filha, que também está no IPHAN, se 
essas reuniões continuam. E ela disse: “Continuam, continuam, mas só do 
ponto de vista da cultura popular”. 

LM – Olha, o IPHAN hoje tem vinte e sete regionais, depende muito do super-
intendente. Então, dizer que não continua hoje é difícil, tem que fazer um 
estudo mais detalhado, porque as políticas são muito diferenciadas. Por exem-
plo, a gente sabe de trabalhos muito bacanas em São Luís*, junto com as co-
munidades. Hoje é muito difícil generalizar. O IPHAN até o Aloísio era um 
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IPHAN que tinha uma política central. Hoje o Monumenta* entra no lugar 
do PCH e tem uma série de coisas de compartilhamento com as prefeituras. 
Então, hoje é muito difícil de se fazer uma afirmação, assim.

IT – Nós fomos, recentemente, a São Cristóvão*, em Sergipe. O Marco Antônio* 
[Galvão] pediu ao Augusto para ir lá para participar do projeto de declaração 
como Patrimônio da Humanidade*. Eles ficaram na reunião, e eu fui conver-
sar com a população, e sabe o que eles disseram? “A superintendente, ela que 
manda, ela é a dona disso aqui”.

AT – Mas essas reuniões foram mais ativas no período do Aloísio, quando ele sai, 
quando ele morre, essas reuniões continuam? Elas marcaram um período na 
Pró-Memória, ou marcaram a gestão do Aloísio?

AST – Parou tudo. O novo diretor, o presidente do IPHAN, depois do Aloísio, o 
Marcos Vilaça*, era durão. Foi um momento muito complicado. O Marcos 
Vilaça era bom para outras coisas. Coisas assim como de cunho intelectual; 
como político, ele era péssimo.

LM – Mas esse período foi, também, muito difícil, porque teve uma sucessão de 
mudanças. A SPHAN* [Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Na-
cional] e Pró-Memória, depois que o Aloísio morreu, principalmente quando 
saíram o Irapoan* [Cavalcanti de Lyra] e o Vilaça, foi um tal de trocar. Eu 
me lembro que, em cinco anos, teve cinco dirigentes. A gente chegou a ficar 
incapaz de dizer quem era o presidente.

AST – Foi muito complicado.

LM – Foi muito. E por quê?

IT – Foi política, ora bolas! Aquele Falcão* [ Joaquim Falcão] era um pavão, quis 
ser presidente, não? Ficou lá. Depois veio o outro que brigou com o Ministro. 
Depois veio o outro que não sei o que. Foi uma complicação.

AT – Tem a ver também com a criação do Ministério da Cultura*.

LM – Mas, Silva Telles, quando foi que você entrou na presidência do IPHAN?

AST – Em 88.

LM – Tem uma história que eu, de vez em quando, conto sobre você como presi-
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dente do IPHAN, e que tem que ficar registrada, que é o caso da Isabel* 
[Câmara] de Tiradentes*. Maria do Carmo Nabuco* conseguiu a Cadeia*, 
que era do Governo do Estado, para virar Museu de Arte Sacra*, e queria 
as peças da Matriz de Santo Antônio*. Os paroquianos não queriam que 
levassem as peças. Houve um protesto nas ruas, e a Maria do Carmo Nabuco 
chegou a ligar pra mulher do Sarney, presidente da República, a Marly Sarney. 
A história que contam é que a Marly Sarney te ligou e disse que você tinha 
que tirar a Isabel de lá, pois achavam que ela estaria envolvida no caso dos 
paroquianos. 

AST – Não. O Sarney que falou comigo. Aí, eu disse: “Infelizmente, não. Se quiser, 
me demite e faz o que quiser. O que não estou entendendo é que o senhor 
quer que eu faça uma coisa que é impossível fazer, que não gosto, pois não 
há razão pra tirar a Isabel de lá. Uma pessoa de confiança, que não fez nada 
de errado. Vai ficar”.

LM – E era uma coisa assim estranha, porque a Isabel estava de licença materni-
dade e o marido é quem estava na rua com os paroquianos. Eu estava em 
Minas, logo depois de todo esse episódio da Isabel, na regional, e foi uma 
comoção. De repente, as pessoas entraram na sala, dizendo: “Tem que fazer 
alguma coisa, porque não vai dar pra segurar a Isabel”. Estavam achando 
que você não ia aguentar a pressão. Eu me lembro que, de lá, te liguei, e você 
disse: “De jeito nenhum! Pra tirar a Isabel, vão ter que me tirar”. E você ainda 
disse que eles teriam dito de, pelo menos, tirar a Isabel de Tiradentes, que ela 
ficasse um tempo em São João, pra não ficar feio pra Maria do Carmo Nabu-
co, pra ela não sair derrotada. E você disse: “Isabel só vai pra São João se for 
interesse dela”. Eu me lembro que o negócio foi muito importante pros técni-
cos, porque a gente tinha um presidente que valorizava o corpo técnico. 

AST – Eu sei que, se a Isabel tivesse feito uma besteira, tudo bem, está certo, errou, 
podia ser retirada. Era um cargo de comissão. Mas não era o caso.

LM – Ela não era cargo de comissão; era contratada pelo Pró-Memória [era o 
período da SPHAN/Pró-Memória], e a Maria do Carmo queria a demissão.

IT – Mas a Maria do Carmo teve muito valor, criou e manteve a Fundação* que leva 
o nome do Rodrigo, em Tiradentes. Mas eles são muito mandões, se acham 
os donos da cidade, e os filhos idem. Mas foi muito interessante, porque ela 
queria que o Augusto tirasse a Isabel, e ele disse que não ia tirar.

AT – Professor, você lembra de outro caso semelhante a esse?
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AST – Foi na mesma época. O segundo foi o caso* dos bonecos da Lily Mari-
nho*. O Museu Histórico* aceitou fazer uma exposição por um período de 
cinquenta dias, dois meses e meio. Quando acabou o período, eles queriam 
continuar. A Solange Godoy*, a diretora, comentou comigo: “Isso não tem 
sentido, porque nós estamos fazendo obras. Preciso desse espaço para uma 
próxima etapa da obra, é exatamente nesse trecho”.

LM – E ela [Lily Marinho] queria que ficassem como exposição permanente?

AST – Permanente. Era louca. Ela queria demitir a diretora. O Zé Aparecido* 
[ José Aparecido de Oliveira, então ministro da Cultura] me telefonou e pas-
sou para o Roberto Marinho*. Eu disse que não tinha cabimento querer que 
destituísse a diretora, e que não podia fazer isso, e disse para o Aparecido: 
“Então, eu entrego o meu cargo”.

LM – E o Aparecido disse: “Então, entregue”.

IT – E teve toda aquela reação, todos os diretores, aquela onda, aquela passeata...

LM – Depois que você saiu, teve o episódio da transformação do IPHAN em 
IBPC* [Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural]. Foi quase nessa fron-
teira, não foi?

AST – Primeiro entrou o Ítalo* [Campofiorito]. Depois veio o Collor. Esse rapaz, 
Artur da Távola*, que fez o projeto do IBPC.

LM – Mas engraçado que eu não consigo me lembrar da época em que você estava 
na presidência; você ficava no prédio 46, da Avenida Rio Branco*?

AST – Não. No prédio do MEC, na sala do Rodrigo.

AT – Mas durante o governo Collor, você ficou no prédio da Rio Branco?

AST – Foi, no 46, onde estavam também o Alcides e o Cyro* [Corrêa Lyra]. Ficamos 
os três lá desterrados. Comi galeto, ali naquela rua, na frente da Igreja de 
Santa Rita*. Era um frango de churrasco. Um churrasco muito bem feito. 

JA – Quando é que você se aposentou?
 
IT – Foi em 1991.



101

AST – Quando alguém disse pra mim assim: “Você já reparou que você já tem 
trinta anos de Patrimônio? Então, você já pode se aposentar”. Aí, eu disse: 
“Ah é?”. Fui lá pedir aposentadoria, e me deram imediatamente.

LM – Estavam querendo se ver livre de você? 

AST – Não queriam outra coisa; me deram imediatamente.

IT – Ele saiu do cargo de presidente, acho que em julho de 89. A eleição para 
presidência da República foi em seguida. Todo mundo estava envolvido com 
isso. Chegavam mais cedo no IPHAN, essas coisas todas.

LM – A gente estava muito ligado na eleição, com aquela esperança... 

AST – Antes disso, quando eu estava na presidência, o que eu fiz foi a Comissão 
Funcional com você. 

JA – Comissão Funcional. Ah, que ótimo! Isso mesmo. Mas eu já não era mais pre-
sidente da Associação. Mesmo assim foi uma negociação minha, na época.

 
AST – Eu lembro. Você tinha acabado o seu mandato na Associação. Não podia 

continuar. 

JA – É, naquela época, eu era coordenadora.

LM – É mesmo Silva Telles, foi você quem fez aquela Comissão Funcional para 
o nosso reenquadramento na SPHAN/Pró-Memória, que, aliás, foi muito 
importante, porque você brigou para equiparar a experiência aos títulos 
acadêmicos.

AST – É verdade.

LM – Mas, Silva Telles, uma última coisa sobre a presidência: teve muita gente que 
ficou chateada com o Ítalo – inclusive eu, que sou afilhada dele; ele é meu 
padrinho de casamento –, porque ele aceitou ficar no seu lugar. No lugar de 
um presidente exonerado por um motivo nobre, por se recusar a exonerar 
alguém. E contam que foi você quem o convenceu a aceitar a presidência da 
SPHAN/Pró-Memória.

AST – O Ítalo veio falar comigo e disse: “O ministro quer que eu assuma a presidên-
cia. O que você acha? Eu queria te perguntar”. Eu disse: “Pois faz você muito 



102

bem”. Ele sempre foi um sujeito ótimo, um colega muito competente. Era 
melhor do que ter qualquer pessoa de fora.

IT – Era melhor ele do que aquele... Como era o nome dele?

LM – Falar francês foi fundamental na sua vida? Você estudou no colégio, fez cur-
sinho, como é que foi isso? 

AST – Não. Minha família tinha a preocupação de falar francês: papai, mamãe. 
Teve um período da gente falar em francês em todas as refeições. Com 10 
ou 12 anos, comecei a comprar livros e ler. Li todos os da Madame de Ségur, 
todos os Júlio Verne da vida. Papai tinha uma biblioteca muito boa, espe-
cialmente de literatura francesa. Então eu comecei a pegar livros dela. Por 
exemplo, eu li, ainda no primeiro ano ginasial, Os Miseráveis, de Victor Hugo. 
São 10 volumes. Tem que se interessar mesmo. 

LM – Como isso te serviu para estabelecer essas relações pessoais e desenvolver 
coisas que foram fundamentais para a instituição?

IT – Tem uma coisa importante que você comenta que, nessa época, as relações não 
eram institucionais, mas do Doutor Rodrigo com fulano, com sicrano; não 
havia ainda relação institucional.

AST – Eram pessoais. 

IT – Esse período todo foi assim, até o pessoal estava comentando no começo da 
entrevista: realmente, no começo, não eram relações institucionais, era tudo 
pessoal. 

AT – Eu queria fazer uma pergunta mais atual: o que você acha da criação do 
Ibram*, o Instituto Brasileiro de Museus? A saída dos museus do IPHAN?

AST – Eles fizeram uma coisa paralela ao IPHAN? É uma pena, porque eu acho 
que enfraquece; toda divisão enfraquece. Tem que ser uma divisão muito 
diligente, porque muitos desses museus regionais são sedes do IPHAN. Se 
for uma criação... Mas uma espécie de briga, sei não.

LM – Olha, uma justificativa que é muito usada nas reuniões de diretoria do 
IPHAN é que se tem, hoje em dia, a necessidade de dividir para poder 
organizar melhor os trabalhos, diante da criação do Ministério da Cultura. 
A criação do MinC muda as coisas, porque antes o IPHAN estava dentro 
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do Ministério da Educação e cuidava de tudo que era do Patrimônio. Com 
a criação do Ministério da Cultura, ele se tornou o grande coordenador das 
várias áreas, reorganizadas. Fala-se em criar, com o tempo, o Instituto Brasi-
leiro de Arqueologia, uma coisa que o IPHAN já está encaminhando. Então, 
ter essas grandes áreas, que têm seus problemas específicos, com instituições 
próprias, pode ser bom. Talvez, o IPHAN possa se desenvolver mais. Bem, 
eu tenho dúvidas, mas quando eu ouço esses argumentos...

AST – Eu não vejo problema.

LM – Silva Telles, aquela pergunta de jornalista: o que você diria para quem está 
entrando no IPHAN hoje?

AST – No futuro, você não pode desanimar. Se você desanimar, coitado. Se não 
for teimoso e cabeçudo, não vai aguentar não.

JA – Tem que ter persistência e continuar.

AST – Ah, isso é certo.

LM – O IPHAN é um péssimo emprego, mas é um bom trabalho, não é?

AST – Que te estimula a fazer mais.

AT – Então, vamos terminar. Eu quero agradecer muito a sua entrevista, muito 
obrigada.

AST – Obrigado.

IT – Olha, vocês me desculpem se eu me meti muito. Eu me meti, porque Augusto 
é horrível pra datas. Nós nos casamos em março – já tem tempo, foi em 53. 
Quando a gente comemorou, fizemos uma oraçãozinha e tal; quando chegou 
em maio ele disse: “Não está chegando nosso aniversário de casamento?”.

[Fim.]
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Entrevista com 
Augusto Carlos da Silva Telles

AT – Analucia Thompson
AST – Augusto Carlos da Silva Telles
CL – Cyro Corrêa Lyra
IT – Irene da Silva Telles

Data da entrevista: 24/06/2008
Local: Palmares, Rio de Janeiro

AT – Hoje, dia 24 de junho de 2008, estamos em Palmares com o professor Augus-
to da Silva Telles e o professor Cyro Corrêa Lyra e vamos iniciar a entrevista, 
que está sendo gravada por Oscar Liberal. Vamos começar com o Programa 
das Cidades Históricas* (PCH)?

CL – Bem, Augusto, queremos conversar um pouco sobre a época do Aloísio 
Magalhães* e do PCH.

AST – O PCH é bem anterior. A ideia do Reis Veloso* [ João Paulo dos] foi de 
fazer um Programa para o Nordeste. De pegar de Alagoas, da Bahia até o 
Ceará. Depois, isso foi andando, coincidindo com a vinda do Aloísio. Pouco 
antes, houve a ideia de reformulação do PCH para atender ao Brasil inteiro: 
primeiro, foi para Minas, Rio e Espírito Santo e, depois, para o Brasil. 

CL – Você poderia dizer quais foram os acertos e erros do PCH? Se você fosse 
fazer um balanço, no que ele contribuiu para a preservação do patrimônio 
brasileiro?

AST – Em alguns lugares, muitíssimo, e em outros lugares, nada. Dependia do 
agente. O Reis Veloso fez contato privado nos estados e municípios. Por 
exemplo, para Ouro Preto*, para Mariana*, era o ministro quem chamava; 
ele tinha uma ideia definida de quem estava na direção dos órgãos, quem 
tinha interesse, quem não tinha interesse. Em outros casos os agentes eram 
chamados pelos técnicos do Planejamento* ou pelo IPHAN*. Às vezes o 
Patrimônio* era chamado pelos agentes estaduais e municipais. 

CL – O parceiro era sempre o governo estadual?
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AST – Estadual, municipal ou então associações, entidades. 

CL – Augusto, há umas reuniões às quais nós sempre nos referimos, as reuniões* 
dos governadores. Uma foi em Brasília e a outra em Salvador. Isso é anterior 
ao PCH, não é?

AST – É. Quando o Soeiro* [Renato] assumiu, havia um comentário no Patrimônio, 
uma crítica, dizendo que não aceitávamos sugestões, que tudo era sempre 
decidido no Rio de Janeiro. Chegou até a ter um problema complicado em 
Alcântara*. Soeiro tinha corrido para remediar. Nisso, alguém teve a ideia 
da reunião de governadores, de repassar para uma reunião de governadores 
as possibilidades de negociação. Quando houve essa reunião de Brasília, em 
1970, só três estados tinham órgãos* de preservação, que eram São Paulo, 
Minas e Rio.

CL – O Paraná também tinha. A lei do Paraná é de 1948 e o órgão é de 1953. O 
Paraná, o Rio de Janeiro, São Paulo e Minas. Só. O resto do Brasil não tinha.

AST – E, assim mesmo, alguns deles funcionavam pessimamente, não tinham 
estrutura, não tinham órgão, não tinham localização. O próprio de Minas 
Gerais, o Iepha*, era um órgão absolutamente solto na administração. O 
diretor era o Ivo Porto de Menezes*, e se queixava porque não tinha com 
quem acertar os programas. 

AT – Queria fazer outra pergunta ainda sobre o PCH. Qual sua relação com o 
turismo?

AST – O PCH patrocinou a ligação com o turismo, através da Embratur*. A Em-
bratur foi convocada, passou a fazer parte do conselho do PCH, numa pro-
posta de negociação. Quando foi colocado o problema do financiamento, 
todo mundo ficou esperando o dinheiro, mas ninguém tomava providência. 
Então, decidiram o seguinte: os órgãos têm que cavar recursos. Com a Em-
bratur, foi negociada uma forma de se obter recursos através do turismo, do 
turismo cultural.

AT – Professor, ainda em relação ao turismo, houve alguma relação com os con-
sultores da Unesco* que estiveram aqui no final da década de 1960? Michel 
Parent*, Viana de Lima*... Como eles vieram pra cá? Quem foi o primeiro?

AST – Foi o seguinte. O Dr. Rodrigo* [Melo Franco de Andrade] tinha uma sé-
rie de contatos de nomes de importância. Ele era uma pessoa relacionadís-
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sima com uma série de áreas, inclusive com o Itamaraty*, com o pessoal de 
diversos serviços. Tinha dois primos embaixadores, e sabia-se que já havia 
a possibilidade dessas missões, relacionadas com o Itamaraty. Em épocas 
anteriores, houve missões na China e na Ásia, duas ou três missões no Egito, 
com as pirâmides. A Unesco coordenava esses relatórios, que eram feitos pelo 
consultor; relatórios que tinham uma importância, uma força muito grande, 
porque eram chancelados pelo Ministério das Relações Exteriores* e pela 
Unesco. Quer dizer, de uma credibilidade grande. O Rodrigo, então, con-
seguiu a vinda do Michel Parent, que chega um ano antes de Viana de Lima.

AT – E o Shankland* [Graeme]?

AST – Não, o Shankland é inglês e veio depois. Quase na mesma época ou logo em 
seguida à de Viana de Lima. 

AT – E tem o Frédéric de Limburg*.

CL – O Frédéric de Limburg? É aquele belga de Paraty*. Esse não foi consultor. É 
aquele arquiteto belga que morava em Paraty.

AST – E ele conseguiu, depois, um endosso na Europa para a missão dele. Mas era 
uma conquista particular dele. 

CL – O que ele fez de interessante foi um plano para Paraty, não é?

AST – Fez. Eu acho fraquinho; por exemplo, ele propôs uma avenida que me 
parece incompatível com a situação geográfica da cidade. 

CL – Bem, eu sei que o Viana de Lima fez um plano para Ouro Preto.

AST – Foi. Depois ele fez [relatórios] para Alcântara, São Luís* e para quatro 
cidades do Nordeste: Penedo*, São Cristóvão*, Laranjeiras* e Marechal Deo-
doro* [entre 1968 e 1972].

CL – E ele fez também um projeto para o Príncipe da Beira*. 

AST – Depois [em 1983]. É um outro assunto. Um consultor do Ministério do 
Exército perguntou o que nós achávamos do Viana de Lima: “Eu acho muito 
bom. Ele é um homem estudioso, ele faz as coisas profundamente”. Então o 
Ministério do Exército chamou o Viana de Lima, juntamente com um desses 
organismos portugueses. 
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AT – Qual a importância da vinda desses consultores? 

AST – Primeiro, o seguinte: nós não tínhamos conhecimento suficiente para a 
elaboração desses planos. Além da falta de recursos para sua elaboração, as-
sim como das próprias pesquisas sobre os acervos arquitetônicos e sobre a 
vida social e cultural dos sítios urbanos. 

CL – Já tinha vindo antes o Germain Bazin*, não é? Nos anos 1950.

AST – Foi. Bazin veio para estudar o acervo arquitetônico e decorativo relacionado 
à arquitetura sacra. Pudemos ver a importância da arquitetura civil, inclusive 
da vernacular, assunto dos relatórios de Bazin e do Viana de Lima. Relatórios 
que analisam detidamente essa arquitetura civil dos séculos XVII, XVIII e 
XIX. O Viana de Lima constrói um relatório, que você conhece; é um livro da 
maior qualidade. Ele esteve aqui durante seis meses, três meses no ano anteri-
or e três meses no início do outro. Ele esteve em Ouro Preto, fez o plano, e nas 
cidades históricas de Minas, esteve no Maranhão, em Sergipe e em Alagoas. 

AT – Então uma importância [dos consultores] foi a elaboração de planos e relatóri-
os; e a outra?

AST – E a outra importância foi do conhecimento que veio, através desses planos, 
do acervo arquitetônico brasileiro para o resto do mundo. Assim, o Bra-
sil passou a ser conhecido, reconhecido novamente. Já o Bazin, você tem 
razão Cyro, ele foi importante, mostrou a sociedade cultural brasileira para 
o mundo, e o Michel Parent e o Viana de Lima mostraram o acervo cultural 
brasileiro para o mundo. Ouro Preto não era mais coisa de beira de jornal, 
não, era assunto de livro.

AT – E esses trabalhos que eles fizeram foram aproveitados pelo IPHAN?

AST – Quase todos foram. No caso de Ouro Preto, o plano foi utilizado como 
também no caso de Salvador, com o primeiro trabalho de Michel Parent; e 
depois teve o Shankland e o Jean-Bernard Perrin*.

AT – Mas a Irene estava me contando que você foi muito amigo do Viana de Lima. 
Ele era do Patrimônio português?

AST – Não. Era arquiteto e tinha um escritório na Cidade do Porto, onde ele 
trabalhava com o apoio de pelo menos um auxiliar, principalmente para a 
feitura dos desenhos dos projetos.
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CL – E ele coordenou, isso é muito importante, no Porto, a recuperação da área 
do Ribeira-Barredo*, área à margem do Rio Douro. E foi um trabalho muito 
importante, que continua até hoje, mas foi ele que começou a revitalização da 
área junto ao Rio Douro. 

IT – Posso contar uma história sobre o Viana de Lima? Sabe a história do Hen-
rique Oswaldo* com o Viana de Lima? O Henrique não sabia que o Viana de 
Lima tinha morrido e foi ao Porto. E ligou para a Dona Ilia, esposa do Viana 
de Lima. Disse assim: – Professor Viana de Lima está? – Não está. – Está 
viajando? – Não está viajando. – Quando é que eu posso encontrá-lo? – Ele 
não volta mais. Foi uma resposta portuguesa a cada pergunta, porque, afinal, 
ninguém perguntou se ele havia morrido.

CL – Vamos promover a vinda do Henrique aqui. 

IT – O Henrique já veio. Ele é amigão do peito. O Henrique é amigo do Augusto e 
muito meu amigo. Tive a maior pena quando ele saiu do Patrimônio. 

CL – Augusto, já que a gente está falando sobre esses estrangeiros, há uma outra 
pessoa que a gente considera, embora seja mais recente, e eu queria a sua 
opinião, que também fez análise, a meu ver, interessante, sobre o patrimônio, 
que foi o Jean-Pierre Halévy*.

AST – Muito importante. E é pouco conhecido, divulgado. Há um certo problema 
político nisso. Não consigo entender o que é. Tem gente que ficou meio de 
banda. Ele falava um pouco demais, eu acho...

CL – Sei, falava além do que devia falar. Pode ser isso.

AST – Isso é uma opinião pessoal minha. Eu gostava muito dele e fiz vários estu-
dos com ele, mas sempre eu vejo as autoridades, no Patrimônio, e as autori-
dades, enfim, nos estados, nos municípios, com o pé atrás com o Halévy. Ele 
escrevia muito bem. 

CL – Ele faz uma observação, sobre a qual queria a sua opinião, Augusto: que no 
IPHAN não tinha gente com experiência na área de urbano. Você concorda 
com isso?

AST – Não tinha mesmo. Não tinha. 

CL – Eu acho que não tem. Eu ainda poria o verbo no presente, porque o IPHAN, 
não sei se você concorda, concentrou-se sempre...
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AST – No objeto. 

CL – No objeto.

AST – Pequenininho, pequenininho. Nessa época, eu entendo que houve uma aber-
tura para a entrada desse assunto. Talvez você tenha razão mesmo, eu acho 
que o relatório do Parent foi a primeira brecha que houve no Brasil para se 
olhar o desenvolvimento de uma cidade. Agora, por outro lado, o curioso 
é o seguinte: o Patrimônio foi pioneiro na preservação de cidades. Os tom-
bamentos de Ouro Preto, Mariana, do Serro* e de Diamantina* são anterio-
res às preservações francesas, inglesas, alemãs etc.

CL – Isso é um dado interessante.

AST – O Rodrigo era um homem de uma sensibilidade e uma compreensão da 
coisa, fora de série. Conversar com ele era uma aula, uma aula de vivência em 
arquitetura. E ele não era arquiteto.

AT – Era advogado. E o Halévy, veio quando? 

CL – Ele veio para dar uma consultoria ao projeto do Programa Monumenta*, e 
isso, portanto, na década de 90. Mas não era a primeira vez.

AST – Não. Ele veio várias vezes.

AT – Mas pela Unesco também?

CL – Não, pelo BID [Banco Interamericano de Desenvolvimento]. Veio ele e um 
espanhol. Não sei se Augusto chegou a conhecer o espanhol, o Moreno*. O 
engraçado foi que esse espanhol foi comigo a Petrópolis e, quando visitou o 
Escritório Técnico*, disse assim: “Você vê. Nem um mapa. Eles não têm nem 
um mapa da cidade”. Concordando com o Halévy: “O pessoal do IPHAN não 
sabe trabalhar com a cidade”. Quer dizer, os nossos técnicos, no fundo, pen-
savam sempre nos edifícios isolados e não tentavam entender a cidade, como 
um conjunto. Mas a percepção da importância disso é muito anterior, já com o 
Rodrigo e o Soeiro, não é? O Soeiro tinha muito também essa percepção.

AST – O Rodrigo provocou esses tombamentos em torno de Minas Gerais: Ouro Preto 
e Mariana, Tiradentes*, São João Del Rey* e Diamantina. Tinha mais o Serro.

AT – Eu queria só tirar uma dúvida em relação ao turismo e aos consultores da 
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Unesco. Eles tinham essa preocupação, de que o turismo pudesse tirar a 
renda necessária para manter a preservação? 

AST – Vários tinham. O Viana de Lima fala nisso. Eu acho que o Parent fala também.

AT – E qual a sua opinião sobre isso? O turismo pode ser uma... 

AST – A gente tem que saber trabalhar com o turismo. Em vez de ter um turismo 
destruidor... Por exemplo, eu quero salvar uma casa em Copacabana, em vez de 
fazer um circo, com roda gigante, como ocorreu com o Forte de Copacabana. 

AT – O IPHAN teve dificuldades de trabalhar com o turismo? Sempre teve uma 
reação negativa ao turismo?

AST – Sim. Desde o início. Quando a Embratur entrou nesse programa do PCH, 
nós tivemos muita discussão, porque eles não entendiam um núcleo de escala 
pequena.  Numa cidade como Ouro Preto, você não pode fazer o que pode 
ser feito, por exemplo, em Hollywood. Não se pode fazer de Ouro Preto uma 
Hollywood. Eles não tinham essa noção. Houve discussões seríssimas.  

AT – Isso gerava um conflito entre o poder municipal e o IPHAN, porque o poder 
municipal via no turismo uma forma de enriquecimento da cidade.

AST – É claro. Principalmente desse turismo que daria mais recursos. É claro, você 
fazer um festival de cinema em Ouro Preto, com cartazes e outros elementos 
demonstrativos, à feição de Hollywood, seria uma incongruência, perda de 
escala e do caráter urbano. O que seria possível era apresentar a proposta, 
com uma forma discreta, usando uma linguagem e uma escala apropriada a 
um núcleo cultural.

CL – Mas aqueles festivais de Ouro Preto deram certo, não é?

AST – Claro. Foram muito corretos. Os festivais de inverno* tinham respeito. 
O pessoal ia para lá fazer curso. Todos nós fomos professores de alguma 
matéria lá. Ninguém ficava olhando para o tempo. E, além disso, foi numa 
dimensão própria, apropriada para a cidade. O que muitos da prefeitura que-
riam e muitos da Embratur queriam era exatamente uma outra mentalidade. 
E isso não cabia lá.

CL – Este festival* de Paraty, que está sendo feito anualmente, é um pouco na linha 
do de Ouro Preto. 
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AST – O de Paraty, eu não conheço não.

CL – Eu não fui, mas pelo que a gente lê, você vê a presença de palestrantes, é pos-
sível até de cursos, e isso é uma forma de atender à preservação da cidade. 
Isso não vai contra, não, pelo contrário. Augusto, já que a gente falou do 
PCH, eu queria avançar na questão da gestão de Aloísio Magalhães. A minha 
primeira pergunta é a seguinte: houve uma reação interna a ele, não é?

AST – Muito grande. O Aloísio entrou no princípio do ano. O estado do Patrimônio 
estava em péssima situação. O Soeiro ficou 12 anos na direção. Durante uns 
8 anos, 9 anos, ele fez tudo o que devia fazer. Ótimo! Teve convocação de 
muitos consultores, o programa do PCH, o problema da extensão do PCH, 
a Reunião de Governadores, com a criação dos órgãos estaduais... Mas nos 
últimos anos, nos últimos 2 ou 3 anos, penso que sofria de parkinson ...

CL – Ele ficou doente?

AST – Ele ficou doente, mas ele não quis sair. E aí ficou se arrastando. Eu acho que ele 
me utilizou até certo ponto. Eu achei ótimo, quando tive que ir inclusive para a 
Europa, para o programa da Unesco, porque ele começou a não viajar mais. 

CL – Quer dizer, você começou a cumprir certa função, que até hoje eu acho que é 
uma referência: você fez relações exteriores. O Augusto funcionou como um 
ministro das Relações Exteriores nessa época do IPHAN. 

AST – Nas primeiras reuniões em que fui, felizmente, eu fiquei com os ouvintes. 
Tinha uma reunião com 70, 80 pessoas, que eu não conhecia. Só conhecia 
umas duas ou três. E aí fui me relacionando. Na segunda e na terceira, eu 
entrei no jogo. E eu comecei a me interessar, a propor coisas, trazer material 
para discussão. E foi bom. Eu acho que eu fui útil.

CL – Isso no Conselho?

AST – No Patrimônio Mundial* e no Icom*; e teve o Iccrom* também.

CL – Quando você participou do Icomos* internacional foi que você teve a inicia-
tiva de criar o Icomos no Brasil. Você foi o fundador do Icomos no Brasil. 

AST – Numa das vezes que fui à França, tratar de outro assunto do IPHAN e da 
Unesco, o diretor executivo do Icomos soube da minha presença em Paris e 
convocou-me para uma conversa. E ele me deu material de como funcionava 
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o Icomos lá.  Eu trouxe para o Brasil e mostrei ao Dr. Rodrigo, que ainda era 
vivo. O Dr. Rodrigo me disse: “Você assuma. Crie escola”. Deu todo o apoio. 
E eu disse: “Então, está bom”. 

CL – Você foi o primeiro presidente do Icomos no Brasil.

AST – É. Nos dois primeiros períodos. 

CL – Depois de você, foi o Zé Luiz* [Mota Menezes] de Pernambuco, ou foi o Vi-
valdo* [Costa Lima] , o antropólogo baiano? Voltando ao Soeiro. Ele estava 
doente... E então, de onde é que surge essa proposta de Aloísio [assumir o 
IPHAN]? 

AST – Ele se propôs. Ele veio para cá, com um assunto ou outro, sobre um desses 
museus paulistas e sobre o logotipo do quarto centenário da fundação da 
cidade do Rio de Janeiro, que quem programou foi a equipe dele. E nós 
conhecíamos o Aloísio; a gente se encontrava toda hora. Aí ele se interes-
sou e começou a procurar todo mundo e, de repente, se colocou. Aí houve a 
aposentadoria do Soeiro, mas antes da aposentadoria já estava correndo que o 
Aloísio ia assumir. Tanto que eu falei com o Soeiro, eu o adverti para ele não 
ter um choque muito grande na hora.

CL – Já existia o CNRC*. Ele já tinha uma experiência com a referência cultural.

AST – Ah! Isso não tem dúvida. Ele trouxe o CNRC para o Patrimônio.

CL – Agora, qual a contribuição, no seu entender, que Aloísio trouxe?

AST – Muito grande. Ele deu maior visibilidade a isso tudo, ao Patrimônio, ao que 
é preservação...  Não se discute, não tem discussão, está acima de discussão.

CL – Mas é importante você dizer isso.

AST – Serve para reflexão, não para discussão.

AT – Mas quando ele chegou, logo que ele substituiu o Soeiro, você disse que 
houve uma reação interna, que ele não foi bem aceito dentro do IPHAN.

AST – Não. Logo no início houve uma reação contra ele, de muitos. De outros 
não. Eu não fiquei contra ele, porque eu já conhecia o Aloísio e sabia de sua 
competência. Tivemos várias reuniões. Inclusive com o Irapoan* [Cavalcanti 
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de Lyra]... Eu que apresentei o Irapoan ao Aloísio. Porque o Aloísio dizia: 
“Como eu vou organizar esse órgão, esse IPHAN?” O IPHAN era uma 
desordem. 

CL – E você conhecia o Irapoan de onde?

AST – Da Casa de Rui Barbosa*. Não só de lá, mas de quando houve o primeiro 
projeto de reforma do Patrimônio, antes do Aloísio assumir, com o convênio 
com a Semor*, Secretaria de Modernização... 

CL – Secretaria de Modernização.

AST – Ele tinha sido indicado por nós para lidar com a Semor, que estava fazendo o 
primeiro projeto de reestruturação [do IPHAN]. Quando eu estive na reunião 
com a Semor, eles exigiram que nós indicássemos uma pessoa que pudesse 
dar a eles a visão do Patrimônio. Consultamos o Irapoan e ele topou. Quando 
o Aloísio assumiu, nós estávamos fazendo um seminário, em São Paulo, so-
bre a modernização do Patrimônio. 

CL – Mas o braço direito dele, do ponto de vista administrativo, não foi o Hen-
rique Oswaldo? Ou foi o Irapoan?

AST – Não. Foi o Irapoan, que foi da direção-executiva, depois foi subsecretário, 
depois criou o fundo da Fundação Pró-Memória*, um ano e tanto depois.

CL – Eu conversei com o Irapoan há pouco tempo e ele me falou sobre essa bi-
polaridade – Fundação Pró-Memória e a SPHAN*. Pelo projeto que eles ti-
nham articulado, o presidente da Pró-Memória seria o secretário da SPHAN. 
Mas o Golberi* [do Couto e Silva] chamou-o e disse: “Não. Não vamos fazer 
isso, porque politicamente isso é complicado”. Aí não puseram essa exigên-
cia. É o que ocasionou, depois, aquele conflito quando o Joaquim Falcão* foi 
presidente da Pró-Memória e o Ângelo* [Oswaldo] foi secretário. E eviden-
temente, foi um desastre, não é Augusto? Porque eram duas cabeças... Bom, 
voltando ao Aloísio. Ele ficou muito pouco tempo não é?

AST – É. Três anos, três anos e meio. 

CL – Depois que Aloísio morreu, assumiu o Marcos Vilaça*, depois Irapoan, de-
pois Ângelo Oswaldo, o Oswaldo Campos de Melo*, depois você, depois o 
Ítalo* [Campofiorito]. 
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AST – Não. Antes do Oswaldo Campos de Melo teve...

CL – Antes do Oswaldo Campos de Melo teve o Ângelo.

AST – Não. 

CL – Ah, teve o... Na época do Pimenta* [Aluísio]? Foi o Cioglia [Ricardo]? É esse?

AST – Foram dois. 

CL – E teve também... o... Arinos* [Francisco Manuel de Melo Franco]? Não é 
Afonso Arinos* não. É o mineiro. Um mineiro, o... Esqueci o nome dele. 
Bem, mas essa série de presidentes foi em períodos muito curtos.

AST – Muito curtos. Alguns nem chegaram a tomar pé.

CL – Você ficou quantos meses [como dirigente da Pró-Memória e da SPHAN], 
Augusto?

AST – Eu fiquei, na verdade, um ano e meio, mais ou menos. Mas, oficialmente, 
fiquei só 10 meses. Eu fiquei, inicialmente, para ser interino. 

CL – Você sucedeu ao Oswaldo Campos Melo?

AST– É.

CL – Aloísio morreu em 1982. Você falou que a gestão dele foi uma coisa muito 
boa. Você citaria assim, fatos e iniciativas marcantes, que foram importantes 
para o IPHAN mais tarde? 

AST – No geral, eu acho que houve algumas coisas, assim, particulares. Uma das 
coisas fantásticas que ele fez foram aquelas reuniões* nos municípios, né? 

CL – Isso não existia antes dele.

AST – Não. Nunca existiu.

CL – Eram seminários com a população.

AST– E antes desses seminários se realizarem, ia um grupo, chefiado por aquela 
menina, a Lurdinha Castro*. Iam para o local, ficavam uma semana fazendo 
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reuniões nas escolas, nos grupos, nas igrejas, por aí afora, em centros espíritas, 
sobre o que é patrimônio, o que é preservação... Quando se fazia a reunião, 
que durava três dias, sexta, sábado e domingo, a população já vinha sabendo o 
que ia encontrar lá. Já sabiam da importância do núcleo deles. Isso foi uma das 
coisas fantásticas que ele fez. Foi pena que Marcos Vilaça não prosseguiu. 

CL – Mas Aloísio explicitou isso, ao dizer que a comunidade é “a melhor guardiã 
do patrimônio”. Essa frase é do Aloísio. E ele fez isso real. Ele fazia a comu-
nidade participar dos destinos da cidade e da questão do tombamento.

AST – Houve casos dificílimos. O caso, por exemplo, de Cachoeira* na Bahia, foi 
complicadíssimo. Quase houve uma revolução lá. Havia um grupo contrário 
às ideias de preservação que queríamos fazer, que queríamos levar para lá. 
Houve uma discussão que foi horrorosa. Nós fomos num sábado e ficamos 
até o domingo. Viramos a noite discutindo.

AT – Mas houve outras ocasiões em que a comunidade se reunia para discutir?

AST – Pois é. Olha, houve uma reunião em Paraty. No Paraná, na Lapa*. Em Ouro 
Preto, Mariana, São João Del Rey, Diamantina, Minas Novas*, Goiás*. 

AT – Isso durante a administração dele, durante o tempo que ele estava à frente.

AST – É. Durante o período do Aloísio. 

AT – Depois elas continuaram? 

AST – Não. O Marco Vilaça foi quem deveria dar continuidade, mas ele cortou 
essas reuniões. Ele não tinha jeito para aquilo não. Talvez ele agora tivesse. 
Talvez agora, Marco Vilaça fizesse. 

AT – Era uma época de ditadura. 

CL – Augusto, como era? Nós vivíamos em pleno governo militar. E é muito interes-
sante, em pleno governo militar – e a essa altura nós estávamos em um regime 
militar, autoritário – e o Aloísio faz o IPHAN se abrir para a comunidade. 

AST – Teve um encontro dele com o Golberi, uma alegria para o Golberi, com 
aquele pau-de-chuva. A dificuldade de ele entrar no gabinete do Golberi, 
porque a segurança não deixava entrar, dizia que era uma arma de guerra. 
Você lembra?
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CL – Lembro. É uma peça dos índios, que é um tubo de madeira, não sei se um 
bambu, cheio de grãos dentro. Quando ele vira, parece que está chovendo. E 
aquilo se chama pau-de-chuva. E o Aloísio queria levar para o Golberi. 

AST – E levou.

CL – Levou para o Golberi, e não deixavam entrar porque achavam que era uma arma.

AST – Uma arma de guerra. Para ele, não existia essa história de perguntar se podia 
fazer. Ele metia a cara e...

AT – Professor, nessa época a sua relação com o Aloísio era muito próxima?

AST – Muito próxima. Ele me respeitava muito, e eu gostava muito dele. Tínhamos 
uma relação muito boa. Eu fiz várias viagens com ele... Não para o exterior 
não, aqui dentro.  

CL – Nessa época do Aloísio, a Pró-Memória tinha uma sede, que era em Brasília. 
Era uma construção de alumínio e vidro, não é?

AST– O Aloísio foi quem levou para Brasília.

CL – Levou a Fundação Pró-Memória para Brasília.

AST – Até o Aloísio, era no Rio. Até a época do Soeiro, era no Rio. 

CL – Sei, e depois que Aloísio morreu, assumiu Vilaça. 

AST – Em Brasília.

CL – Quando é que a Pró-Memória se instala na Avenida* Rio Branco, nº 46? Já é 
com Joaquim Falcão?

AST – Eu acho que sim. 

AT – A questão hoje do patrimônio imaterial* tem ligação com essa passagem do 
Aloísio ou não? Ou isso é uma exigência mais externa ao IPHAN?

AST– O Aloísio vinha com a ideia do folclore, de manifestação cultural. E daí pas-
sava pela preservação. Mas não sei se ele chegou a falar em preservação.
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CL – Ele teve duas iniciativas importantes nessa área: o Museu de Orleans*, que era 
um museu vivo, e a Fábrica de Caju*, na Paraíba.

AST – Ele tinha interesse na parte de folclore, na parte de manifestação, no en-
tanto, nunca ouvi o Aloísio falar em tombamento ou em preservação.

CL – Pois é. De certa forma, o Aloísio volta ao Mário de Andrade*. 

AST – Não tem a menor dúvida. Ele cita o Mário de Andrade em todas as ativi-
dades dele, em todos os discursos dele, em todas as falas dele, em todos tem 
a tarja do Mário de Andrade.

AT – E pode-se falar que a partir do Aloísio começou uma crítica à política* de 
pedra e cal do IPHAN? 

AST – Não, a ideia era de achar que não era só pedra e cal. Pedra e cal, barro e 
madeira...

CL – Você fez sempre essa observação quando fala pedra e cal. Augusto dizia: 
“Mas também barro, madeira...”.

AST – Pedra e cal, barro e madeira. Agora, havia realmente uma preocupação, por 
exemplo, para o Luís Saia*, em São Paulo, onde não existia pedra e cal, resta-
va o barro e madeira. Mas ele não tinha essa preocupação com a construção 
sólida. No resto do Brasil, Bahia e o resto, todos têm essa preocupação com 
a obra sólida.

CL – Observação interessante. Eu nunca havia percebido isso. Você acha que o Saia 
tinha uma maneira diferente de ver?

AST – O Saia via as obras no sentido de espaço e de ligação delas com a comunidade.

CL – Esse interesse vem também pela participação dele no trabalho do Mário de 
Andrade. 

AST – É. Ele começou a vida como auxiliar do Mário, trabalhando com o Mário. 
Tanto que ele parou a faculdade de arquitetura para fazer aqueles cursos no 
Nordeste e acabou nunca mais terminando. Ele nunca chegou a ser arquiteto. 

CL – O Saia não avançou mais nisso, na questão do registro, de folguedos, de festa, 
de música, que ele fez nessa expedição que eu acho que foi em 1938. É o 
Aloísio, então, é quem realmente reabriu a questão.
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AT – E dentro do IPHAN, ficaram dois caminhos, um que defendia as referências 
culturais, a visão do antropólogo, caminhando para o patrimônio imaterial, e 
outra, que se mantinha ainda presa à questão do monumento, da pedra e cal, 
barro e madeira, ou não? 

AST – Não, não tinha essas coisas não. Havia o seguinte, havia um pessoal mais 
antiquado, – vamos chamar assim – preso à visão inicial, que tinha um des-
prezo pela construção de barro, de favela. 

CL – Existe nessa época – não sei se se deve ao Aloísio ou não – uma publicação, o 
Boletim*, do qual foram feitos 40 números. Eu acho que foi a Lurdinha quem 
organizou. Você lembra disso, Augusto?

AST – Eu tenho vários, uns 10 ou 15. Muito interessantes. Pena que eles não con-
tinuaram fazendo, porque era voltado, também, para informação interna. Por 
exemplo, o que está se fazendo no Amazonas, no Maranhão, no Rio Grande 
do Sul. Não só de fotografias, quer dizer, das coisas que tinha que fazer, 
como também de informação sobre história, origem, a razão de ser daquela 
preservação. 

AT – Este Projeto Memória Oral*, que nós estamos recuperando agora, começou 
em 1982. 

CL – Você sabe se foi a Lurdinha?

AT – Não, foi a Teresinha Marinho*.

CL – São aqueles que foram feitos, Augusto, com o Edgard Jacintho*, Judith Mar-
tins*. Lembra? Eram uns cadernos que tinham entrevistas com essas pessoas. 
Foram feitos, parece, que seis números. Não lembra não Augusto? 

AT – Foram 27 entrevistas, sendo publicadas seis.

AST – O Boletim tinha uma vontade grande de divulgar realmente, de dar notícia. 
Agora esse, ligado a uma pessoa ou a um monumento, eu tenho, mas nunca li. 

CL – Augusto, após o período do Aloísio, acontece uma coisa um pouquinho com-
plicada. Eu queria a sua opinião. Entre as consequências, digamos, complica-
das, da transferência do poder para Brasília, começou, eu acho que nos anos 
1980, certa rivalidade. 
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AST – Sempre houve. E era natural. O Rio era a capital por quase 40 anos, capital 
do IPHAN, e, de repente, se muda para Brasília... 

CL – Muito ruim. Uma consequência desastrosa disso, não sei se você acha, foi o 
IBPC*, criado em 1990.

AST – Foi uma invenção daquela menina, daquele grupo de Brasília. Como é o nome? 

CL – Ana Cláudia* [Lima e Alves]?

AST – Muito curtos. Alguns nem chegaram a tomar pé.

AST – Aquilo foi uma bobice... Aquilo, na verdade, não me diz nada; se eu chamar 
você de Cyro ou chamar você de José, apenas é você mesmo. Apenas acho 
um descaso, se em vez de te chamar de Cyro, chamar de um outro nome 
qualquer, é um descaso para você, porque você é Cyro, meu Deus do céu!

CL – Era intencional, não é Augusto?

AST – Foi intencional. Depois, houve uma intenção de mudar, de voltar ao nome. 
Nós propusemos ao Glauco* [Campello]. O Glauco que era o presidente: 
“Ou volta o nome do IBPC para IPHAN ou...” Muita gente: “Não, não. Por 
que você vai perder o seu tempo com essa história?” O nome tinha importân-
cia porque o nome faz parte da estrutura, não é?

CL – Quando o Collor assumiu, você foi para o desvio, não é? Você foi para o des-
vio, porque foi Lélia* [Coelho Frota] quem assumiu, com o Collor. Do IBPC 
você não quer falar não?

IT – Posso contar uma coisa em que você está envolvido? O chefão [secretário de 
Cultura] na época era o Ipojuca* [Pontes], não é? E nós estávamos aqui no 
sítio e não tínhamos telefone. Aí a minha mãe estava ruim, já tinha caído. E 
todo mundo detestava o Ipojuca. Aí nós tínhamos uma combinação com um 
taxista: ligavam para o posto de táxi e ele trazia o recado. Aí ele veio, com 
uma cara compungida, subiu aqui e disse assim: “Ih, Dona Irene, eu acho 
que sua mãe caiu de novo...” Aí nós abrimos o bilhete: “Ipojuca caiu. [Ass.:] 
Cyro”. Você não lembra não?

CL – Não. Essa foi boa.

AT – E, sobre a Lélia?
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CL – A Lélia foi da direção do IPHAN. Lélia dirigiu o IPHAN [o IBPC] à época 
do Ipojuca. Primeiro, antes da Lélia, tiveram dois inventariantes, quando foi 
extinta a Pró-Memória, e veio o Aldofrizes* [de Paula], um período e num 
outro período foi a Lílian  Barreto*. Foi um período muito ruim. Depois veio 
a Lélia, assumiu, e é melhor não comentar... 

AST – O IPHAN foi completamente desmontado. Foi uma coisa impressionante. 
E eu li não sei onde, agora recentemente, um levantamento de quantos fun-
cionários tinham antes do Collor...

AT – Qual foi a melhor época no IPHAN? Foi no início, ou foi depois?

AST – Se era para não fazer nada, a época do presidente Collor foi ótima.

CL – Na época do Collor, nós ficamos numa sala, do nº. 46, da Avenida Rio Bran-
co, sem fazer absolutamente nada. 

AST – Foi.

CL – No período Collor, sentávamos nós, eu e você, na mesma sala. Eu, você, Al-
cides* [Rocha Miranda], Sylvia* [Braga] e mais não sei quem. Saíamos para 
aquele bar – Beco da Sardinha – lá do Largo Santa Rita*, naquela Casa dos 
Frangos Marítimos, para tomar cerveja e comer sardinha.

AST – Aquela sardinha era deliciosa.

CL – Essa época foi muito boa, não é Augusto? 

AST – Huumm... Não tinha nada que fazer... Nada, nada, nada... 

CL – Você, Irene, participou dessa trajetória, não é? 

IT – Oh, e como participei! O Patrimônio hein! O Patrimônio é igual a amante. É 
amante. A outra...

CL – Você conviveu com essa outra por algum tempo...

IT – O Augusto passava mal. Você sabe que o Augusto teve “collorite” genera-
lizada. Você soube? 

CL – Teve o quê?
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IT – Eu chamo de “collorite” generalizada. Ele nunca tinha tido asma, teve asma, 
teve dermatite, teve rinite, bronquite... Teve tudo. Aí houve um seminário no 
Equador. E a diabete! Ficou com diabete.

CL – Teve diabete, Augusto?

IT – Diabete. Aí ele foi para o Equador, para um seminário lá, passou uma semana. 
Bebeu e comeu um absurdo. Na volta, ele disse: “É melhor fazer exame!”, 
para ver a diabete. Estava tudo normalzinho... 

CL – Não tem diabetes mais nenhuma.

IT – Não tinha mais nada! Ele tinha uma “collorite” generalizada. Ele sofria cada 
vez que havia uma mudança. Era um inferno. Cada vez que tinha uma amea-
ça no Patrimônio era um inferno. 

CL – Queria que você falasse um pouco de pessoas, como Roberto Lacerda*. Eu o 
conheci depois de você. 

AST – Gostava dele como se fosse meu irmão. Roberto era uma pessoa fantástica. 
Uma maravilha como pessoa, um bom profissional. 

CL – E o Fernando Leal*?

AST – Ah, esse é fantástico. É um Don Quixote. Ele foi meu colega de turma. Para 
mim, é a figura emblemática do restaurador no Brasil. Enfrentou problemas 
de restauração em quase todo o Brasil: do Rio Grande do Sul até o Mara-
nhão, passando por Ouro Preto, por Pernambuco, pelo Rio de Janeiro...

CL – E o Ferrão* [ José]?

AST – Esse era outro irmão. 

CL – Era muito vaidoso, não é?

AST – Era muito vaidoso, mas com toda a razão. Uma vez ele me convidou para ir 
ao Engenho Acauhan*, na Paraíba. Ele disse: “Vamos fazer uma coisa: você 
se encontra aqui comigo, às três horas”. Eu disse: “Três da tarde?”. E ele: 
“Não, três da madrugada”. “Mas por quê?”. “Porque leva umas dez horas 
de viagem”. Estrada de terra, terrível. Isso eu ainda me lembro. Quando eu 
entrei na camionete, tinha o motorista, ele e eu. Quando eu olhei para trás, 
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tinha uma série de coisas, e eu disse: “O que é isso?”. E ele: “Ah, isso é rede 
pra gente dormir”. “Mas por quê? Não tem hotel?”. “Não, não tem não. Tem 
um alpendre e a gente prende uma rede e dorme”. Fomos para lá. Foi ótimo. 
É uma coisa lindíssima o Engenho Acauhan. Vale a pena. De Sousa* tinha 
várias estradas asfaltadas pra lá. O engenho é uma casa antiga, do século 
XVII para XVIII, e tinha uma casa que já ia entrando para o século XIX.

CL – Acauhan é do Ariano Suassuna*?

AST – Do Ariano, é. A casa mais antiga é interessantíssima. É um prédio com 
quartos para dentro, com telhados e as paredes em arcos são vazios. O te-
lhado é alto, e nesses arcos tem uma espécie de peitoril com merlão, como em 
fortes, que é de alvenaria e de onde se pode atirar. Usavam isso como defesa. 
Impressionante. E quando eu olhei isso, então eu disse para o Ferrão: “Mas 
para que serve isso aí?”. E ele: “Ah, isso era para defesa: você fica atrás, para 
atirar, e assim fica defendido, no beiral”.

AT – Qual foi a história que mais o emocionou na sua vivência com o Patrimônio? 

AST – Um negócio interessante, que sucedeu numa ocasião, em Corumbá de 
Goiás*. Havia um lugarejo, na beira da estrada, quando você vai para Goiás 
Velho*. E tinha uma igreja no meio, e o casario em volta. Eu passei por lá, 
não me interessei muito, achei curioso, mas... Chegando a Goiás, o colega lá 
disse: “Trouxe isso para você, é um pedido de tombamento da Igreja* Matriz 
de Nossa Senhora da Penha de França, de Corumbá de Goiás”. A igreja era 
meio ridícula, e por dentro estava alterada. Não sei se puseram azulejos no 
meio. Quando eu voltei, parei e disse ao motorista: “Olha, eu vou ficar pelo 
menos umas duas horas aqui, olhando, vou correr a casa etc.”. Na aldeia ainda 
fazem hoje construção da maneira do século XVIII, de taipa de mão, sem 
acabamento e, certamente, sem fundação, fundação de terra. Propus, então, 
o tombamento da aldeia e não da igreja, a igreja dentro da aldeia.

CL – Quer dizer, construções ainda em taipa. 

AST – Taipa* de pilão e taipa de mão. Taipa de pilão em volta e de taipa de mão 
nas divisórias. Você vê que já tinham pequenas alterações, de proporção, de 
uma coisa ou outra... Mas era uma aldeia do século XVIII para o XIX e que 
continua até hoje.

AT – Professor, nos seus pareceres para o Conselho, qual era a sua principal preo-
cupação? Havia alguma preocupação principal, em dizer: “Tomba. O meu 
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parecer é favorável a esse tombamento”?

AST – Uma ideia crítica, de definições de limites, de definições de controle e co-
mentário sobre a maneira da população de entender aquelas coisas.

CL – Você faz parte do Conselho* do IPHAN e do [Conselho do] Inepac*, não é 
Augusto? 

AST – Faço, mas não sei se vou continuar mais não.

CL – Olha, Augusto, você é uma referência nacional. E eu acho importante a sua 
presença. Na medida em que você tenha condições, ótimo. Você colabora e a 
sua participação é importantíssima. Agora, se for sacrifício, a situação é outra. 

AST – Conselheiro para fazer relatório, é ótimo. Agora frequentar o Conselho... 
Eu já voltei no Conselho há quase um ano. Aí faz uma reunião em Salvador, 
e depois faz outra reunião em São Luis do Maranhão. Mas eu confesso o 
seguinte: estou por fora um pouco, porque só voltei para o Conselho agora. 
Passei quatro anos sem estar no Conselho, depois de ter ficado oito anos. 
Estou sentindo um pouco de desinteresse da administração, da presidência, 
da administração central pelo Conselho. Então o Conselho vai recebendo as 
coisas no paredão: “Ah, é urgência!”. “Ah, urgência por quê? Para quê? Qual 
é o problema?” Antigamente havia uma conversa maior da administração 
central com o Conselho. Tem um bocado de gente interessante no Conselho. 
Então, o que acontece? E em 1970, o Conselho não era muito grande. Au-
mentou imensamente. Eram dez e agora são vinte. Eu acho fundamental o 
Conselho. É importantíssimo. O Conselho devia ser municiado pela direto-
ria técnica, pelo executivo. Deveria ser municiado, para eles poderem abrir o 
processo. Imagina você mandar um processo assim, seco. 

AT – E no Inepac? No Conselho Estadual? 

AST – O atual presidente do Inepac, Marcus* [Monteiro], é um sujeito da melhor 
qualidade. Dedicadíssimo, interessantíssimo. Agora, é um órgão muito com-
plicado. Primeiro, que o Conselho não tem nada com o Inepac. São duas coi-
sas autônomas. E eu propus, e ele aceitou assumir a presidência do Conselho, 
porque era eu o presidente do Conselho. 

CL – Não é mais você não, Augusto?

AST – Um dia eu peguei e disse: “Marcus, vamos fazer uma coisa? Eu não vou ficar 
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chateado. Absolutamente, não vou ficar, não vai me diminuir em nada eu 
passar para a vice-presidência e você assumir a presidência. Você gosta dessa 
história, está identificadíssimo aqui”. Então, escrevi uma carta pedindo para 
deixar de ser presidente, propondo a presidência para o Marcus. E foi assim. 
Foi uma das boas coisas que a governadora [Rosinha Garotinho] fez. Agora, 
é um Conselho muito complicado.

CL – Quantas pessoas são do Conselho do Inepac? 

AST – No quorum eram oito. No todo são doze.

CL – Nós conversamos já, Augusto, um pouco de Luís Saia, sobre Fernando Leal... 
De sua importância como um grande, talvez o grande restaurador de ar-
quitetura que o IPHAN teve, que trabalhou desde o Rio Grande do Sul até 
Alcântara, no Maranhão. Não é? E falamos do Ferrão, que você até disse: “É 
meu irmão”. Aliás, o Fernando Leal, também. O Ferrão aprendeu muito com 
o Dr. Ayrton* [de Carvalho], não é Augusto?

AST – Claro. Ele aprendeu com todo mundo. Porque não havia ninguém que fa-
zia em Pernambuco. O Ferrão, eu encorajei na escola. Quando os franceses 
vieram, e o próprio Jean Perrin, o Ferrão ficou todo o tempo atrás deles. 
Mesmo quando estava bem velhinho, ele se virava. Era uma pessoa de muita 
coragem. E tinha essa desenvoltura, não é? A gente passava por Recife, por 
Pernambuco, o Ferrão estava lá, esperando. 

CL – Você considera os trabalhos do Ferrão exemplares?

AST – Trabalhos de entendido, desde a coordenação da restauração até a própria 
restauração. E ele tinha a mão muito boa, umas mãos muito inteligentes. 
Olho e mão.

CL – Eu sei que as obras de telhado que ele fazia eram perfeitas, não é Augusto?

AST – Da melhor qualidade.

CL – E Ayrton, Augusto? 

AST – Esse era uma figura fantástica. Era um Don Quixote.

CL – Conhecedor de pedra, não é?
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AST – Foi uma pessoa que foi o olheiro. Quando estava mais velho, ficou mais 
acomodado. Mas sempre teve interesse pelo problema.

CL – Como é que o Rodrigo encontrava essas pessoas? Por exemplo, o Ayrton foi 
convidado pelo Rodrigo?

AST – O Ayrton foi convidado pelo Rodrigo através do primeiro diretor regional 
lá. Foi professor da faculdade. Agora eu não me lembro...

CL – Não sei quem é não. E o Ayrton tinha alguma experiência anterior, Augusto? 
Experiência técnica? Ele era engenheiro, não é? 

AST – Era engenheiro. Tinha trabalhos com aquele arquiteto pernambucano, que 
morreu muito moço, o Luís Nunes*, que projetou o prédio do IAB* em 
Recife.

CL – Augusto, tenho umas perguntas sobre questões atuais. Quando eu preparei um 
primeiro roteiro, eu não pensei nisso, mas agora passou a ser um assunto muito 
importante. O IPHAN está pensando em criar um Centro de Formação*. 

AST – Com plena razão. Aquele primeiro curso que o Saia organizou já foi a partir 
de uma discussão, que houve em São Paulo, exatamente porque discutia-se 
isso: não havia formas de você poder começar a pensar em Patrimônio. Nin-
guém nasce patrimonial. A pessoa tem que estudar, como qualquer outra coi-
sa, engenharia, medicina, antropologia... Tudo se tem que estudar. Não havia 
curso nenhum, nem nas faculdades de arquitetura e de engenharia, ninguém 
falava no assunto. Então surgiu o primeiro curso. O primeiro foi inteiramente 
improvisado. Foi onde cursaram o Lemos* [Carlos], o Benedito* [Lima de 
Toledo], o Katinsky* [ Julio Roberto]; todos eram alunos desse primeiro curso. 
Mas não prestou não. O segundo curso já foi mais bem organizado. Não havia 
vestibular; tinha uma prova escrita banal: tinha que conjugar verbo com su-
jeito, e tudo aquilo... Houve um curso de oito meses, eu acho.

CL – Em Recife?

AST – Um curso no Recife, depois na Bahia, depois em Minas, depois na Bahia. 
E aí ficou lá, ficou na Bahia. Porque esse curso ia se repetir todo o ano, ou 
de dois em dois anos. Não sei como é que foi a história. Agora, a proposta 
que estava havendo, precisa ser oficializada, criando um centro de pesquisa, 
de estudo, pesquisa e ensino. Porque o ensino, sem pesquisa, também não 
funciona. Você vê o seguinte: é o teórico e o prático, não é? Mas não é só 
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teoria, tem que ver a parte prática, porque, na verdade, você não encontra 
teoria no meio da rua. As coisas que você encontra no meio da rua são coisas 
práticas. É uma casa que rachou, você tem que conhecer a estrutura, tem 
que conhecer como funciona. Então tem uma parte teórica e tem uma parte 
prática. Isso que você estava falando do Ferrão é essa coisa. Ele tinha a parte 
prática e teórica, porque quando ele chegava num lugar e via um problema, 
ele ia discutir o porquê, teoricamente, ia procurar discutir, para ver como é 
que ia fazer para resolver esse problema. 

CL – Primeiro a prática, não é? Primeiro é melhor ter o problema, você não acha? 
Ou primeiro ter as teorias? 

AST – Não. Primeiro as teorias. Depois é fundamental a parte prática. Sem a teoria 
você é um palpiteiro.

CL – É. Mas Ferrão, por exemplo, tinha, primeiro, uma grande experiência prática. 
Não sei se eu concordo. Eu acho que o método saxônico é melhor. E, aliás, 
o francês também. Primeiro, ele enfrenta o problema, coloca o problema na 
mesa, e ele vai ver à luz da teoria. O italiano fala de teoria primeiro.

AST – É. Bom. Aí também já é exagerado. Ele fala em teoria e pouca prática. 

CL – Tem que ser ida e volta. Mas voltando, a ideia é instalar esse Centro de For-
mação no Palácio* Capanema. 

AST – A ideia de Centro eu acho uma ideia formidável porque você teria a 
parte de ensino e de apoio de pesquisa, estudos etc. Isso tudo, ligando as 
duas, você tem uma maneira de fazer a conjugação da teoria e da prática. 

AT – Que disciplinas, hoje, um técnico, um profissional em patrimônio, deveria 
estudar? 

AST– Fachadas e estrutura. A parte estética. Parte de teoria em restauro. Como a 
gente estava falando, o sistema italiano é de uma forma, o inglês é de outra; 
na França, já é de outra; na Alemanha é de outra. Então, a gente precisa ter 
uma ideia dessa história toda. É uma série de coisas que não são isoladas. São 
concatenadas, estão tratando de um mesmo assunto. E se você tem a possi-
bilidade de conhecer essa coisa toda, você pode inclusive optar pela maneira 
que você mais se interessa. E, às vezes, pode acontecer um monte de coisas. 
Dependendo do objeto que você vai pegar, você pode até verificar que pode 
ser uma coisa completamente diferente, porque quem manda na restauração 
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é o objeto. Se você tem, por exemplo, um prédio, um edifício, que está em 
ruína, se ele está num determinado nível da ruína, você pode agir de uma 
maneira, se estiver em um outro nível, você vai agir de outra maneira. 
Mas se você não conhece a escola, como é que você pode optar? A ideia é: 
“Você só gosta de uma coisa quando você conhece. Se você não conhece, não 
pode gostar de coisa alguma”.

CL – Outra coisa, Augusto. Existem duas, aliás, três candidaturas a Patrimônio 
Mundial, que estão sendo faladas: Paraty, a Cidade do Rio de Janeiro* e o 
Palácio Capanema. Eu gostaria de ouvir a sua opinião. Paraty já montou um 
dossiê, aliás muito bem feito, e está apresentando esse dossiê.

AST – São tão diferentes uma da outra, não é?

CL – Eu sei. O Rio de Janeiro chegou a fazer um dossiê, mas ficou complicado, 
porque alguns achavam que o Rio de Janeiro devia abranger a Baía de Guana-
bara, e então pegaria Niterói. E outros resolveram que devia ser a banda do 
sul, que seria só a cidade do Rio de Janeiro. E o Palácio Capanema é uma 
terceira coisa, que está ainda em gestação. Então eu queria primeiro saber de 
Paraty. Você que trabalhou junto ao Patrimônio Mundial, como é que seria 
Paraty como candidatura, Augusto?

AST – É o seguinte. Paraty é uma coisa séria, porque existe um risco terrível de 
virar uma cidade fantasma. Cresceu turística e não tem espaço. É uma cidade 
sem espaço. Você cria espaços dali pra cima com dificuldade de acesso. Nin-
guém quer entrar lá, no meio do mar. É uma cidade difícil. É mais compli-
cada, inclusive, que Ouro Preto; é uma cidade muito pressionada pelo Rio de 
Janeiro. O Rio de Janeiro está em cima dela, muito próximo.

CL – No tombamento de Paraty, eu pergunto a você, se não foi um equívoco colo-
car o município de Paraty.

AST – Eu acho que não tem sentido. O município, eu acho que é um pouco maior do 
que a cidade. Ali é um município pequeno. A ideia era exatamente de desafogar, 
pegar as praias todas, o nome da praia, e daí você espalhar a cidade por ali.

CL – Bem. E a candidatura do Rio de Janeiro?

AST– Eu acho que o Rio deveria ser tombado pela paisagem, a partir da paisagem, 
que predomina.
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CL – Mas você acha que devia dobrar para Niterói? 

AST – Acho que sim.

CL – Tendo a Baía como condutor?

AST – A Baía não incomoda, não. Acho que o grande programa é vocês tomba-
rem a paisagem. Mas a Baía como condutor, eu não sei. A Baía não tem 
um maior interesse. Tanto de um lado como do outro.

CL – Agora se fala muito, Augusto, na questão da paisagem cultural*. Quer dizer, 
quando você fala dela ser reconhecida como patrimônio da humanidade, é 
como paisagem natural ou cultural?

AST – Cultural. É como uma cidade com vida. A cidade é montada em cima 
de um extrato. O extrato é a paisagem natural.

CL – Bem, o terceiro é o Palácio Capanema.

AST – Isto sim. Isto é fantástico. Isto eu sou fã absoluto e gosto muito. Tudo o que 
se dedicar a ele é vantagem. Por dois motivos: primeiro porque é um edifício 
prioritário. Nasceu a partir das propostas de Le Corbusier*. O que ele faz? 
Ele veio para o Brasi l e fez dois riscos. Não para aquele lugar. Um à 
beira-mar, um prédio baixo, e um outro na esquina da Rua Araújo Porto 
Alegre com a Rua México. O Capanema não gostou nem de um nem de 
outro. Organizou um grupo com Oscar. Aquele prédio é todo certo; não tem 
nenhum erro ali. Nem de proporção, nem de disparidade, nem de circulação. 
A única coisa que tem é que o elevador só funciona com um cabineiro. Mas 
a culpa não é do prédio. Eles tinham um cabineiro quando funcionava a 
obra. E havia, no tempo, uma associação, que tinha um movimento ter-
rível ali dentro, que funcionava em um dos andares lá de cima, não sei se era 
o 12 ou o 13, era uma associação de funcionários. 

CL – Existe um projeto cultural, um projeto na Lei* Rouanet, de recuperação dos 
elevadores, porque a circulação é o calcanhar de Aquiles.

AST – Sempre foi. 

AT – Hoje já teria mais espaço para os poderes municipal e estadual ocuparem essa 
política de preservação?
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AST – Eu acho fundamental. Porque existe uma área grande de objetos e de coisas 
que não são em nível nacional. Agora, é um teste importante para a cidade ou 
para o estado. Não tem sentido você ir tombando tudo, o Brasil inteirinho. 
Vamos tombar o Brasil? Em Pernambuco, o Patrimônio Histórico tombou 
muita coisa que não devia. Mas não havia órgão estadual. 

AT – Você disse que o IPHAN nunca soube lidar com a cidade.

AST – Não sabia. Aprendeu. Está aprendendo. E o município está assumindo 
posição importante. O Brasil é muito grande, muito extenso, muito compli-
cado, muito difícil. Quer dizer, complicado não, porque felizmente é menos 
complicado do que outros países. Mas é muito extenso. Qualquer coisa que 
você queira fazer, você tem que parar para pensar um pouco naquilo. As dis-
tâncias são imensas. E a diversidade também. Você não pode agir da mesma 
maneira, por exemplo, em Pernambuco ou no Rio Grande do Sul ou em 
Minas. Mesmo em Minas, da mesma maneira em Diamantina ou em Ouro 
Preto, em Diamantina ou em São João Del Rey. O Brasil é muito lindo e, 
aliás, é muito parecido. Nós não temos as diferenças que tem a Alemanha, ou 
que tem a Itália; a Europa de uma maneira geral. A Inglaterra, onde a Escócia 
é completamente diferente do resto. É um outro país quase. Por isso que eles 
quiseram se libertar da Inglaterra. 

CL – Tanto que quando a gente faz as reuniões do IPHAN com representantes do 
Brasil inteiro, há, claro, as diferenças, mas há muito entendimento. 

AST – Muita unidade. A diversidade é superficial.

CL – Augusto, uma questão que a gente sempre coloca nas conversas é que o país 
está mudando muito, em vários sentidos. Nós temos alguns desafios grandes 
pela frente, e eu acho que uma das coisas dentro do IPHAN, que é um de-
safio grande, é o fato de que, se nós olharmos o patrimônio já tombado, já 
reconhecido, já consagrado, você vê muito pouca coisa da Amazônia. 

AST – Muito pouca coisa...

CL – Bem, a Amazônia está cada vez mais ocupando o centro das preocupações do 
Brasil nos próximos anos. Você não acha que a gente tem um certo compromis-
so de conhecer melhor a Amazônia do ponto de vista do patrimônio cultural? 

AST – Tem algumas cidades do norte da Amazônia, Santarém*, Óbidos*, que eu 
vi, muito interessantes. 
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CL – Pois é. E a gente não tombou quase nada. Tanto que no Estado do Amazo-
nas*, eu acho que só se tem tombado coisas na Cidade de Manaus*.

AST – As cidades no Amazonas são mais novas. 

CL – Então eu pergunto a você se isso deveria ser uma meta, como ação. Não só 
o norte, porque a Amazônia vai além do norte. A Amazônia é o norte e é o 
extremo oeste do país, não é? O norte e o noroeste são a Amazônia. Então, 
esse olhar para o interior do Brasil ainda é vago, não é? Até porque, provavel-
mente, Augusto, o governo do Estado não se interessara. Eu não vi nenhuma 
ação, ainda, do governo do Amazonas, na área do Patrimônio. Então se o 
IPHAN não ocupa isso...

AST – Belém também é a mesma coisa. Há pouco tempo, eu conversei com um 
casal de arquitetos lá de Belém, Jorge Derenji* e Jussara* [Derenji]. O Jorge 
me mostrou uma série de fotografias de prédios de Belém, da maior quali-
dade. Curiosíssimos! Não são do século XVIII nem XVII; são do XIX, mas 
da melhor qualidade. Ah! Tinha muita coisa! A gente fica meio estarrecido 
com as coisas que podiam ser feitas e que não fazem. As distâncias são muito 
grandes também.

CL – É. Mas agora, com todos os meios de comunicação, facilitou, Augusto. 

AST – Você não pode ver por fotografia não. Você não pode tombar por fotografia.

AT – Qual é a sua visão da sua própria contribuição para o Patrimônio?

AST – A preservação do acervo. Eu acho que a preservação do acervo e o conheci-
mento do acervo. E isso projetando para adiante. Porque para você projetar 
adiante, precisa conhecer o passado.

CL – Bem Augusto, acho que nós vamos ficar aqui por hoje. Mas eu, se a Ana esti-
ver de acordo, e o Oscar, a ideia seria escolher um tema, e até fazer um paper, 
como o Augusto diz, e trazer duas ou três pessoas para conversar. Algumas 
perguntas, algumas questões sobre a arquitetura contemporânea, convidar 
algumas pessoas para passar um dia aqui. Você acha bom?

AST – Não sendo assim urgentíssimo, eu acho que a gente pode fazer uma 
parte desse paper. É porque eu estou terminando duas coisas: uma é a ree-
dição do livro* do Rodrigo, sobre o Patrimônio, que estou já adiantado, mas 
que ainda falta muita coisa. E o outro, é o Atlas*, que já está quase completo, 
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mas que eu tenho que continuar a fazer.

CL – Muito bem. Então isso fica para daqui a dois meses? 

AST – Dois meses. Tá bom. 

CL – Muito obrigado, Augusto.

AT – Obrigada.

AST – Vocês não precisam agradecer não. Eu é que agradeço a honra. Bom regresso. 

CL – A Irene diz que você sai daqui de costas.

IT – Os filhos é que dizem que ele chega no Rio de costas, querendo voltar.

[Fim.] 
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Ao lado: Jayme e Zulmira (Zuzu) da Silva Telles, pais 
de Augusto Carlos da Silva Telles. s/a, s/d. Acervo de 
Augusto Carlos da Silva Telles.

Abaixo: Augusto Carlos da Silva Telles com os irmãos 
Pedro, Vera e Maria. s/a, s/d. Acervo de Augusto Car-
los da Silva Telles.

Jayme da Silva Telles, pai de Augusto 
Carlos da Silva Telles, com os irmãos. 
s/a, s/d. Acervo de Augusto Carlos da 
Silva Telles.
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Ao lado: Augusto e Irene da Silva Telles em seu sítio 
em Palmares/RJ. s/a, s/d. Acervo de Augusto Car-
los da Silva Telles.

Abaixo: Augusto e Irene da Silva Telles em Vas-
souras/RJ com os dez filhos. s/a, s/d. Acervo de Au-
gusto Carlos da Silva Telles.
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Augusto Carlos da Silva Telles 
preparando o livro sobre o Vale 
do Café. s/a, s/d. Acervo de Au-
gusto Carlos da Silva Telles.

Augusto Carlos da Silva Telles recebendo condecoração de Gilberto Gil, ministro da Cul-
tura, diante do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. s/a, s/d. Acervo de Augusto Carlos 
da Silva Telles.
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A abreviatura ACI/RJ corresponde ao Arquivo 
Central do IPHAN/Seção Rio de Janeiro.

Verbetes

Afonso Arinos
Afonso Arinos de Melo Franco
(Belo Horizonte/MG, 1905 – Rio de Janeiro/RJ, 1990)

Afonso Arinos se formou em 1927 pela Faculdade de Direi-
to do Rio de Janeiro, curso que interrompeu, entre 1924 e 
1925, para morar em Genebra. Iniciou sua carreira profissional 
em Belo Horizonte como promotor de justiça, cargo que ocu-
pou de 1927 a 1928. Representou o Brasil como embaixador 
na Suíça, em 1932, foi professor de História da Civilização 
Brasileira na Universidade do Distrito Federal de 1936 a 1937 e 
ministrou cursos sobre cultura brasileira nas Universidades de 
Montevidéu e da Sorbonne em 1939. Aposentou-se como pro-
fessor catedrático das Faculdades de Direito da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro e da Universidade Estadual do Rio 
de Janeiro em 1975.

Sua carreira política começou em 1947, quando foi eleito 
deputado federal pelo Estado de Minas Gerais, sendo respon-
sável pela aprovação da Lei Afonso Arinos, de 03 de julho de 
1951, contra a discriminação racial. Foi também senador pelo 
Estado da Guanabara entre 1959 e 1967. Exerceu o cargo de 
ministro das Relações Exteriores no governo Jânio Quadros, 
em 1961, e no gabinete parlamentarista de Brochado da Rocha 
em 1963. Foi eleito, em 1986, senador pelo Estado do Rio de 
Janeiro, tendo participado da Comissão de Sistematização da 
Assembleia Nacional Constituinte. Atuou também no jorna-
lismo como colaborador dos Diários Associados de Assis 
Chateaubriand e do Jornal do Brasil e como diretor dos jor-
nais O Estado de Minas e Diário da Tarde.

Participou, no campo do patrimônio, do período inicial da 
criação do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacio-
nal, contribuindo informalmente como consultor jurídico. Foi 
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o membro com a trajetória mais longa no Conselho Consultivo – de 1938 a 1987 
– e responsável por diversos pareceres de tombamento. Em 1941, ministrou 
aulas para os técnicos da Instituição, cujo conteúdo foi publicado, no mesmo 
ano, no livro Desenvolvimento da civilização material no Brasil. Contribuiu com a Re-
vista do Patrimônio, em 1939, com o artigo “O primeiro depoimento estrangeiro 
sobre o Aleijadinho”.

Foi membro de diversas entidades, como o Instituto Histórico e Geográfico Brasi-
leiro e a Academia Brasileira de Letras, eleito em 1959 e 1958, respectivamente.

Fonte: ACI/RJ. Série Arquivo Técnico Administrativo/Subsérie Representantes/Afon-
so Arinos.

Agir
Editora Agir
Livraria e Editora Artes Gráficas Indústrias Reunidas S.A.
Endereço: Rua dos Inválidos, 198. Centro. Rio de Janeiro/RJ.

Fundada em 1944 por um grupo de sócios, entre eles Cândido Guinle de Paula 
Machado e Alceu Amoroso Lima, a Agir se dedicou, desde o início, à edição de 
livros nas áreas de religião, de arte, de literatura brasileira, de pedagogia e de 
livros didáticos, como a série Nossos Clássicos, sobre escritores luso-brasileiros. Ao 
longo do tempo, foi incorporando outros assuntos, como biografia, comunica-
ção, literatura infantil e culinária. Seus principais títulos foram O pequeno príncipe 
e Auto da compadecida. 

A Coleção Arte no Brasil teve seu primeiro número escrito em 1969 por Au-
gusto Carlos da Silva Telles, com o título Nossa Senhora da Glória do Outeiro; o 
segundo, em 1972, por Dom Clemente Maria da Silva Nigra, intitulado Museu de 
arte sacra da Bahia; e o terceiro, em 1975, por Mário Barata, com o título, Igreja da 
Ordem 3ª da Penitência do Rio de Janeiro.

Uma de suas lojas funcionava na Rua México, 98, atrás do prédio da Biblioteca 
Nacional. Desde 2002,  a editora Agir faz parte da Ediouro Publicações. 

Fonte: Catálogo dos Editores Brasileiros. Rio de Janeiro: FBN/MEC/Departamento Na-
cional do Livro, 1994. HALLEWELL, Laurence. O livro no Brasil: sua história. 2. ed. 
São Paulo: Edusp, 2005.

Alcântara
Alcântara (Cidade de)
Município do Estado do Maranhão.

Localiza-se à esquerda da Baía de São Marcos, a 22 km de São Luís. Após ter 
sido destruída pelos holandeses em 1641, a antiga aldeia dos índios Tapuitapera 
– local onde hoje se situa Alcântara – foi erigida à Vila de Santo Antônio de Al-
cântara, em 1648, tornando-se a sede da Capitania de Tapuitapera ou Cumã.

Em 1648, a aldeia já contava com uma igreja dedicada a São Bartolomeu e com 
alguns engenhos de açúcar. Ainda nesse século, foram construídas a Igreja de 
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São Matias e a Igreja Nossa Senhora do Carmo. No século XVIII, Alcântara se 
tornou o principal centro produtor da capitania, desenvolvendo, entre outras, as 
culturas do algodão e de cana-de-açúcar.

A cidade foi declarada Monumento Nacional pelo Decreto Presidencial nº 
26.007-A, em 22 de dezembro de 1948, no contexto de comemoração de seus 
300 anos. O decreto previa o tombamento, pelo órgão federal de proteção ao 
patrimônio cultural, do Conjunto Arquitetônico e Urbanístico da Cidade de Al-
cântara e sua inscrição no Livro do Tombo Histórico, o que ocorreu no mesmo 
ano, pelo Processo 390-T-48. A justificativa para o tombamento, em 1948, desta-
cava “o importante conjunto da arquitetura colonial luso-brasileira consolidado 
durante todo o século XVII”. Mais tarde, em 1974, o Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) reinscreveu o conjunto nos Livros do 
Tombo de Belas Artes e Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico. Cerca de 400 
imóveis se encontram na área tombada. 

Na década de 1980, no contexto da implantação do Centro de Lançamentos de 
Foguetes, o IPHAN criou o Grupo de Trabalho-Alcântara (GT), para promover 
medidas de preservação do sítio diante das potenciais transformações e do au-
mento demográfico que resultaria da nova atividade na região. Entre as preocu-
pações do GT estava a valorização do patrimônio da comunidade local, tanto 
“os bens materiais quanto os naturais e imateriais” (IPHAN, 2001, p. 63).

Além da proteção federal, o Decreto Estadual nº 11.683, de 29 de novembro de 
1990, criou o sítio histórico de Alcântara, com a denominação Conjunto Arquite-
tônico e Área Paisagística, cuja delimitação corresponde à definida pelo IPHAN.

A instalação do Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), na década de 1980, 
acabou gerando um aumento demográfico desordenado na cidade.

Fonte: ACI/RJ. Série Inventário/Cidade de Alcântara/Maranhão; IPHAN. Inventário 
Nacional de Bens Imóveis – Sítios Urbanos Tombados: manual de preenchimento. Brasília: 
IPHAN, 2001.

Alcântara/MA. Ruínas da Ma-
triz de São Matias. Praça Gomes 
de Castro. Foto de Julio Abe, 
1986. ACI/RJ. Série Inventário.
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Alcides Rocha Miranda
Alcides Rocha Miranda 
(Rio de Janeiro/RJ, 1909 – Rio de Janeiro/RJ, 2001)

Formou-se arquiteto pelo curso de arquitetura da Escola Nacional de Belas 
Artes (Enba), no Rio de Janeiro, em 1932, tendo sido contemporâneo da reforma 
empreendida por Lucio Costa na Escola e aluno de Gregori Warchavchik. Foi 
também estagiário no escritório de arquitetura que os dois arquitetos possuíam. 
Em 1934, organizou seu próprio escritório, com o escultor Lélio Landucci. Ao 
longo da década de 1950, associou-se a Elvin Mackay Dubugras e Fernando 
Cabral Pinto na elaboração de diversos projetos arquitetônicos. Concomitante-
mente, investiu na carreira de pintor, tendo aulas, em 1935, na Universidade do 
Distrito Federal, com Cândido Portinari. Foi também aluno de Alberto da Veiga 
Guignard em 1943 e de André Lhote em 1953. Como artista plástico, participou 
de diversas exposições, tais como a do 2º Salão de Maio de São Paulo em 1938, 
a do Grupo Guignard – depois chamado de A Nova Flor do Abacate – em 1943 
e a mostra itinerante 20 Artistas Brasileños em 1945.

Ingressou no Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 1940, 
a convite de Rodrigo Melo Franco de Andrade, dedicando-se, principalmente, à 
preservação e proteção de edificações em Minas Gerais. Em 1946, quando ocor-
reu a estruturação da Instituição, passou a ocupar a Seção de Arte, subordinada 
à Divisão de Estudos e Tombamentos, sob a direção de Lucio Costa. 

Tendo sido convidado, em 1950, para completar o quadro de professores-fun-
dadores da Faculdade de Arquitetura da Universidade de São Paulo, foi trans-
ferido para a representação da Instituição naquele estado – então, o 4º Distrito 
da Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (DPHAN) –, onde 
permaneceu até 1955. Retornou, nessa data, ao Rio de Janeiro, onde continuou a 
acompanhar obras nesse estado e em Minas Gerais. Com a mudança da capital 
para Brasília e a criação do Estado da Guanabara, foi designado chefe desse 
novo distrito, cargo que recusou para fundar o Núcleo da DPHAN na nova 
capital do país. Projetou as primeiras construções da recém-criada Universidade 
de Brasília, onde foi professor titular do curso de arquitetura e responsável pela 
direção do Instituto Central de Arte.

Dentre suas obras de arquitetura, destacam-se: o Altar-Monumento do 36º 
Congresso Eucarístico Internacional, ocorrido no Aterro do Flamengo, no Rio 
de Janeiro, em 1955, com risco inicial de Lucio Costa e colaboração de Elvin 
Mackay Dubugras e Fernando Cabral Pinto, e o prédio da Faculdade de Educa-
ção da Universidade de Brasília, construído em 1962.

Aposentou-se pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 
1978. Recebeu a medalha comemorativa pelos 50 anos da Instituição em 1987.

Em 2002, concedeu a entrevista “Não foi fácil, não havia gente” à Revista do 
Patrimônio, número 30, dedicada a Mário de Andrade.

Fonte: FROTA, Lélia Coelho. Alcides Rocha Miranda: caminho de um arquiteto. Rio de 
Janeiro: Editora UFRJ, 1993; BATISTA, Marta Rosseti (Org.). Mário de Andrade. Revista 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, n. 30. Rio de Janeiro: IPHAN, 2002.
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Aldofrizes
Aldofrizes de Paula 
(São Paulo/SP, 1950) 

Aldofrizes de Paula, funcionário público federal, lotado no Ministério da Cul-
tura, foi designado inventariante, em agosto de 1990, da Fundação Nacional 
Pró-Memória, em função da dissolução dessa entidade, determinada no Decreto 
nº 99.240, de 07 de maio de 1990, sendo transferido da função de inventariante 
da Fundação Nacional de Artes Cênicas (Fundacen), dissolvida também pelo 
mesmo decreto. Aldofrizes veio substituir Lílian Elma Lima Barreto, afastada 
da função pelo presidente Fernando Collor de Melo. 

A função do interventor era representar a Fundação, ativa e passivamente, em 
juízo ou fora dele, e promover os atos de extinção da Fundação Pró-Memória, 
que previam: arrecadar, mediante termo próprio, os livros e documentos da en-
tidade; levantar os contratos e convênios firmados pela entidade para rescindi-
los ou mantê-los durante o processo de extinção; efetuar o inventário dos bens 
móveis e imóveis e encaminhá-lo ao Departamento do Patrimônio da União 
para os registros competentes; exercer a administração dos recursos humanos, 
convocando os servidores necessários para atestar frequência, cumprimento de 
contratos e atos relativos à extinção; encaminhar, aos órgãos e entidades que ab-
sorverem as atribuições da entidade, os contratos, convênios, processos e docu-
mentos que digam respeito às atribuições transferidas.

Fonte: ACI/RJ. Série Arquivo Intermediário/Fundação Pró-Memória/Consultoria Téc-
nica; Decreto nº 99.240, de 07 de maio de 1990.

Aloísio
Aloísio Sérgio Magalhães
(Recife/PE, 1927–Pádua/Itália, 1982)

Formou-se em direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Recife. 
Em 1951, ganhou uma bolsa de estudos do governo francês, que permitiu que 
frequentasse o Ateliê 17 do gravador Stanley William Hayter e as aulas de mu-
seologia da Escola de Louvre, em Paris. Permaneceu nessa cidade até 1953.

Suas primeiras atividades profissionais foram dedicadas à tipografia e ao teatro. 
Em 1954, com Gastão de Holanda, José Laurenio de Melo e Orlando Costa 
Ferreira, fundou O Gráfico Amador, oficina experimental de artes gráficas que 
tinha como objetivo a publicação de textos literários em tiragens artesanais. A 
partir da década de 1960, dedicou-se à comunicação visual com trabalhos de 
assessoria para a Casa da Moeda e de projeto gráfico para as cédulas brasileiras. 
No período compreendido entre 1960 e 1974, expôs individual e coletivamente, 
tanto em galerias nacionais como internacionais, publicou trabalhos sobre artes 
gráficas e foi premiado nos concursos para criação dos símbolos da Light e do 
IV Centenário da Cidade do Rio de Janeiro, o qual obteve grande aceitação 
pública. Recebeu também menção honrosa pela participação no projeto integra-
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do arquitetura-design para o Pavilhão Brasi-
leiro na Feira Internacional de Osaka/Japão de 
1970. Ainda nesses anos, foi responsável pela 
museografia dos museus do Açúcar e do Ál-
cool em Pernambuco.

Em 1975, iniciou o trabalho na Secretaria de 
Tecnologia Industrial, com o então ministro da 
Indústria e Comércio, Severo Gomes, que re-
sultou na criação do Centro Nacional de Refe-
rência Cultural (CNRC). Em decorrência da 
coordenação das pesquisas realizadas no âmbi-
to do CNRC, foi nomeado, em 1976, membro 
do Conselho de Cultura do Distrito Federal. 

Em 1979, foi convidado, pelo então ministro 
da Educação e Cultura, Eduardo Portella, a 
assumir a direção do Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional, cuja denomi-
nação seria modificada, ainda nesse ano, para 
Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (SPHAN). Com a criação, também 
em 1979, da Fundação Nacional Pró-Memória, 
Aloísio Magalhães se tornou seu presidente, 
acumulando o cargo com o de secretário da 
SPHAN. Em 1981, outra reestruturação ad-
ministrativa foi realizada no órgão federal de 
preservação cultural, a partir da fusão da SPHAN com a Secretaria de Assuntos 
Culturais, o que gerou a Secretaria da Cultura como órgão central de direção 
superior na área da cultura do Ministério da Educação e Cultura. A SPHAN 
se tornou, então, Subsecretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 
Aloísio Magalhães manteve os dois cargos: o de secretário da Cultura e o de 
presidente da Fundação Pró-Memória. Ocupou ainda as funções de presidente 
do Conselho Administrativo da Fundação Raymundo Castro Maya em 1980; 
foi vice-presidente do Comitê do Patrimônio Mundial da Unesco, em Sidney/
Austrália em 1981; participou do Conselho Superior da Fundação Brasileira para 
Conservação da Natureza; e foi membro do Bureau do Comitê do Patrimônio 
Mundial/Unesco de 1981 até seu falecimento, em 1982, na Itália, quando par-
ticipava de uma reunião de ministros da Cultura de Língua Latina. Após sua 
morte, foi publicado, em 1985, o livro E triunfo?: a questão dos bens culturais 
no Brasil, que reúne trechos de discursos, entrevistas e depoimentos de Aloísio 
Magalhães.

Fonte: ACI/RJ. Série Personalidades/Aloísio Magalhães; ACI/RJ. Série Arquivo Téc-
nico Administrativo/Subsérie Representantes/Aloísio Magalhães.

Aloísio Magalhães ao lado do forro desmontado da Igreja 
do Rosário no Pelourinho, Salvador/BA. ACI/RJ. Sé-
rie Personalidades/Aloísio Magalhães.  
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Álvaro Rodrigues
Álvaro José Rodrigues
(Belém/PA, 1882 – ?)

Diplomou-se como engenheiro civil em 1907 e realizou estudos especializa-
dos, entre 1909 e 1910, na Technische Hochschule de Berlim, na Alemanha.

Foi nomeado em 1911 para a disciplina Geometria Descritiva e Desenhos 
Relativos do Curso Geral da Escola Nacional de Belas Artes (Enba), no Rio de 
Janeiro. A partir de 1915, tornou-se catedrático de Geometria Descritiva, que 
abrangia as seguintes disciplinas: Geometria Descritiva e Primeiras Aplicações 
às Sombras e à Perspectiva e Geometria Descritiva Aplicada (perspectiva), ensi-
nadas, respectivamente, nas 2ª e 3ª séries do Curso Geral; Geometria Descritiva 
Aplicada e Topografia, ministradas no Curso Especial de Arquitetura.

Em 1946, Álvaro Rodrigues foi transferido para a Faculdade Nacional de Ar-
quitetura, criada em 1945 na Universidade do Brasil, quando o curso de arqui-
tetura ganhou autonomia em relação à Enba.

Em 1948, publicou o livro Perspectiva paralela e, em 1951, Geometria descritiva.

Fonte: FAVERO, Marcos. Dos mestres sem escola à escola sem mestre. 2009. Tese (Douto-
rado em arquitetura) Programa de Pós-graduação em Arquitetura, Faculdade de Arqui-
tetura e Urbanismo da UFRJ. Rio de Janeiro; GALVÃO, Alfredo. Subsídios para a história 
da Academia Imperial e da Escola Nacional de Belas Artes. Rio de Janeiro: Universidade do 
Brasil, 1954.

Ana Cláudia
Ana Cláudia Lima e Alves
(Vitória/ES, 1950)

Licenciada em desenho e plástica em 1979 pela Universidade de Brasília, onde 
também obteve o mestrado em história em 2004, com a dissertação Minotauros, 
capetas e outros bichos: a transgressão consentida na Festa do Divino de Pirenópolis (1960/
Tempo presente).

Trabalhou na Fundação Cultural do Distrito Federal de 1977 a 1982, sendo 
diretora do Museu Histórico e Artístico de Planaltina entre 1981 e 1982. Em 
1983, entrou para a Fundação Nacional Pró-Memória, tendo sido responsável 
pelo Escritório Técnico, em Manaus, da Fundação e da Secretaria do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional entre 1984 e 1987.

Assumiu, em 2004, o cargo de gerente de Registro do Departamento do 
Patrimônio Imaterial do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.

Em 2006, publicou o livro Ofício das paneleiras de Goiabeiras.

Fonte: SISTEMA DE CURRÍCULOS LATTES (Ana Cláudia Lima e Alves). Disponí-
vel em: <http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4212504T9>. 
Acesso em: 29 jul. 2010.
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Ângelo
Ângelo Oswaldo de Araújo Santos
(Belo Horizonte/MG, 1947)

Ângelo Oswaldo de Araújo Santos se formou em direito em 1971 pela Univer-
sidade Federal de Minas Gerais e cursou, entre 1973 e 1975, o Instituto Francês 
de Imprensa, em Paris.

Como escritor, jornalista e curador de arte, contribuiu em periódicos nacionais 
e internacionais, como nos jornais Folha de São Paulo, Jornal do Brasil e Le Monde. 
Em Minas Gerais, foi editor do Suplemento Literário de Minas Gerais e crítico de 
cultura da Rede Globo-Minas.

Na área cultural, realizou diversas curadorias de exposições, dentre elas: “Bra-
sil barroco: entre o céu e a terra”, instalada entre 1999 e 2000 no Museu do 
Petit-Palais em Paris; “Brasil barroco”, no Carrousel do Museu do Louvre em 1998, 
também em Paris; “Oratórios brasileiros”, em 2001, no Palazzo Bricherasio em 
Turim/Itália.

No período de 1977 a 1983, foi secretário de Turismo e Cultura da Cidade 
de Ouro Preto e, entre 1999 e 2002, secretário de Cultura do Estado de Minas 
Gerais. Foi chefe de gabinete do ministro da Cultura, Celso Furtado, e, interina-
mente, respondeu pelo Ministério entre 1986 e 1987.

Em 1985, Ângelo Oswaldo foi designado para dirigir a Secretaria do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), sendo o primeiro dirigente da Insti-
tuição após a criação do Ministério da Cultura (MinC) em 1985, permanecendo 
no cargo até 1987.

Na ocasião, coube a Ricardo Cioglia a presidência da Fundação Pró-Memória, 
entre 1985 e 1986, e a Joaquim Falcão, entre 1986 e 1987. Esta dualidade de 
comando, representada pela existência de um órgão executivo, a SPHAN, e de 
um órgão operacional, a Fundação Pró-Memória, no entendimento de Ângelo 
Oswaldo, representava um problema. Anteriormente, durante a gestão de Aloí-
sio Magalhães, entre 1979 e 1982, o comando dos dois órgãos coube a Aloísio. 
Depois de sua morte, Marcos Vilaça se tornou presidente da Fundação Pró-
Memória, acumulando essa função com a de secretário de Cultura do Ministério 
da Educação e Cultura (MEC), ao qual a Subsecretaria do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional estava subordinada, ficando esta última destinada a Irapoan 
Cavalcanti de Lyra. 

Diante da situação de dualidade que ele criticava, em 1987 Ângelo Oswaldo 
colocou seu cargo à disposição do ministro Celso Furtado para que este pudesse, 
sem impedimentos, promover a integração entre esses órgãos, pois considerava 
que a criação do MinC poderia significar

a libertação da Pró-Memória, no sentido de reassumir efetiva-
mente o seu compromisso de origem, na lei e no espírito das 
pessoas que a criaram. (...) esse compromisso foi essencial-
mente de dotar a SPHAN de meios para a execução e amplia-
ção dos seus objetivos, à medida que as duas instituições, ju-
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ridicamente, são duas pessoas, sendo porém um só sistema: a 
SPHAN/PróMemória (livro de ATAs, Reunião do Conselho 
Consultivo de 09/12/87).

Como secretário do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, presidiu o 
Conselho Consultivo de 1985 a 1987, voltando a esse colegiado em 1994, como 
conselheiro, onde permaneceu até 2002. Nessa função, foi relator em sete pro-
cessos, dentre os quais, o Processo 968-T-78, relativo ao tombamento do Con-
junto Arquitetônico e Urbanístico da Cidade de Icó/CE; e o Processo 969-T-
78 para o tombamento do Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Cidade de 
Aracati/CE.

Integrou, entre 1989 e 1992, o Conselho do Patrimônio Cultural da Prefei-
tura de Belo Horizonte. Dentre suas obras dedicadas às temáticas da arte e do 
patrimônio, destacam-se o livro Praça Sete, da Coleção BH: a cidade de cada um, 
matérias publicadas em jornais mineiros na década de 1980 sobre as ações refe-
rentes à preservação cultural no Brasil e o artigo “Restaura-se o patrimônio”, no 
número 22 de 1987 da Revista do Patrimônio.

Ângelo Oswaldo foi agraciado com diversas condecorações em reconhecimen-
to a suas ações culturais, tais como: no Brasil, com a Ordem de Rio Branco; na 
França, com a Legião de Honra e com a Ordem das Artes e Letras; em Portugal, 
com a Ordem do Infante Dom Henrique; e na Espanha, com a Ordem de Isabel, 
a Católica.

Entre 1993 e 1996, foi, pela primeira vez, prefeito da cidade de Ouro Preto. Foi 
eleito novamente para o quadriênio de 2005 a 2008 e reeleito nesse último ano.

Tornou-se membro da Academia Mineira de Letras em 2006 e presidente da 
Associação Brasileira de Cidades Históricas em 2009, quando a instituição foi 
criada durante a reunião de prefeitos, promovida com o apoio do Ministério da 
Cultura e do IPHAN.

Fonte: ACI/RJ. Série Conselho Consultivo/LIVRO DE ATAS; ACI/RJ. Série Perso-
nalidades/Ângelo Oswaldo de Araújo Santos. 

Ângelo Bruhns 
Ângelo Bruhns de Carvalho
(Rio de Janeiro /RJ, 1896 – Rio de Janeiro/RJ, 1975)

Formou-se em 1917 pela Escola Nacional de Belas Artes (Enba). 
Em 1923, conquistou o 1º lugar do Prêmio Heitor de Melo ou Prêmio Casa-

Brasileira, destinado a arquitetura residencial, e do Concurso José Mariano Fi-
lho, voltado para projetos de elementos de jardim, ficando Lucio Costa, nas duas 
premiações, em segundo lugar. Em 1927 foi premiado com a medalha de ouro 
na Exposição Pan-Americana de Arquitetura de Buenos Aires. 

Sua obra mais conhecida, projetada com o arquiteto português João Cortez, 
foi a do prédio da Escola Normal do Rio de Janeiro, atual Instituto Superior de 
Educação do Rio de Janeiro, situado no bairro carioca da Tijuca. Construído 
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entre 1926 e 1930, foi considerado “a mais importante realização oficial em es-
tilo neocolonial”, pois “o pátio, com sua fila tripla de galerias superpostas, faz 
lembrar os antigos colégios jesuítas, enquanto o corpo central da fachada se 
assemelha aos frontispícios de algumas igrejas de conventos da região de Per-
nambuco” (BruAnd, 2002, p. 56-57).

Na década de 1930, foi membro do grupo brasileiro do Congresso Interna-
cional de Arquitetura Moderna (CIAM), junto com Oscar Niemeyer, Affonso 
Eduardo Reidy, Carlos Leão Azevedo, Firmino Saldanha, José de Souza Reis e 
Jorge Moreira. 

Ângelo Bruhns foi presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil entre 1932 
e 1933.

Fonte: BRUAND, Yves. Arquitetura contemporânea no Brasil. 4. ed. São Paulo: Perspectiva, 
2002; FAVERO, Marcos. Dos mestres sem escola à escola sem mestre. 2009. Tese (Doutorado 
em arquitetura) Programa de Pós-Graduação em Arquitetura, Faculdade de Arquitetura 
e Urbanismo da UFRJ. Rio de Janeiro; SANCHES, Maria Ligia Fortes. Construções de 
Paulo Ferreira Santos: a fundação de uma historiografia da arquitetura e do urbanismo 
no Brasil. 2005. Tese (Doutorado em História) Departamento de História da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro.

Ariano Suassuna
Ariano Vilar Suassuna
(João Pessoa/PA, 1927)

Concluiu, em 1950, o curso de bacharel em ciências jurídicas e sociais da Fa-
culdade de Direito de Recife, que hoje pertence à Universidade Federal de Per-
nambuco (UFPe), pela qual também se formou em filosofia em 1960, e obteve, 
em 1976, o doutorado em história, com a tese A onça castanha e a ilha Brasil: uma 
reflexão sobre a cultura brasileira.

No ano seguinte ao de seu nascimento e com o término do mandato de seu 
pai, João Suassuna, como governador da Paraíba, exercido entre 1924 e 1928, 
a família se mudou para o sertão, para a Fazenda Acauhan, onde permaneceu 
somente por um ano, em função do assassinato de João por motivos políticos 
durante a Revolução de 1930.

Com Hermilo Borba Filho, fundou, ainda na Faculdade de Direito, o Teatro do 
Estudante de Pernambuco e, em 1959, o Teatro Popular do Nordeste.

Foi professor da UFPe, lecionando Estética e Teoria do Teatro, Literatura Brasi-
leira e História da Cultura Brasileira, de 1956 até 1994, quando se aposentou.

Em 1970, lançou, em Recife, o Movimento Armorial, organizando o evento 
“Três séculos de música nordestina: do barroco ao armorial”, ocorrido na Igreja 
de São Pedro dos Clérigos, onde foram apresentados um concerto musical e 
uma exposição de gravura, pintura e escultura, contando com o apoio do De-
partamento de Extensão Cultural da Pró-Reitoria para Assuntos Comunitários 
da UFPe. O Movimento Armorial busca valorizar a cultura popular nordestina 
como cultura erudita.

Quando da criação do Conselho Federal de Cultura, pelo Decreto-Lei n° 74, de 
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21 de novembro de 1966, tornou-se um dos primeiros 24 conselheiros nomeados 
pelo presidente da República para a Câmara de Artes, função que desempenhou 
até 1973. Foi também membro do Conselho Estadual de Cultura de Pernam-
buco, entre 1968 e 1972, e secretário de Cultura do Estado de Pernambuco entre 
1994 e 1998.

Escreveu, dentre outras obras, Uma mulher vestida de sol em 1947; Auto de João da 
Cruz em 1949; Auto da compadecida em 1955; O santo e a porca em 1957; A caseira e 
a Catarina em 1962; Romance d’a pedra do reino e o príncipe de sangue do vai-e-volta em 
1971; O movimento armorial em 1974; e o artigo “A cidade e o sertão”, no número 
23 de 1994 da Revista do Patrimônio.

Foi eleito para a Academia Brasileira de Letras em 1989, para a Academia de Le-
tras de Pernambuco em 1993 e para a Academia Paraibana de Letras em 2000.

Tornou-se doutor honoris causa da Faculdade Federal do Rio Grande do Norte 
em 2000.

Fonte: ARIANO SUASSUNA. Disponível em: <http/www.arianosuassuna.com.br>. 
Acesso em: 14 jul. 2010.

Arinos 
Francisco Manuel de Melo Franco
(Rio de Janeiro/RJ, 1933)

Francisco Manuel de Melo Franco é filho de Afonso Arinos de Melo Franco. 
Formou-se em 1956 em engenharia civil pela Pontifícia Universidade Católica 
do Rio de Janeiro. Entre 1958 e 1959, especializou-se em engenharia de petróleo 
pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e, em 1960, em análise econômica 
pelo Conselho Nacional de Economia.

Ocupou diversos cargos na administração pública brasileira, dentre os quais, 
os de primeiro presidente da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) entre 
1968 e 1971; de secretário de Planejamento do Estado da Guanabara entre 1971 e 
1975; de assessor do Ministério do Planejamento entre 1965 e 1971; de diretor da 
Embratur de 1975 a 1979; de secretário de Planejamento do Governo do Estado 
do Rio de Janeiro entre 1979 e 1980. Foi candidato a vice-governador por esse 
estado em 1982; assessor da vice-presidência da República de 1980 a 1985 e chefe 
da representação do Ministério de Minas e Energia entre 1985 e 1990. 

Francisco de Melo Franco foi também presidente do órgão federal de preserva-
ção do patrimônio cultural, no período que compreende os anos de 1993 e 1994, 
quando a instituição era denominada Instituto Brasileiro do Patrimônio Cul-
tural. Durante esse período, presidiu duas reuniões do Conselho Consultivo.

O engenheiro foi um dos responsáveis pela instituição da Fundação Oscar 
Niemeyer, que funciona no Rio de Janeiro, e, em 1997, assumiu a diretoria do 
Instituto Antônio Houaiss, o qual ajudou a fundar. Foi também assessor, em 
1961, da Segunda Comissão sobre Petróleo da ONU. 

Fonte: FREIRE, Américo; OLIVEIRA, Lucia Lippi. Capítulos da memória do urbanismo 
carioca. Rio de Janeiro: Folha Seca, 2002.
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Artur da Távola
Paulo Alberto Moretzsohn Monteiro de Barros
(Rio de Janeiro/RJ, 1936 – Rio de Janeiro/RJ, 2008)

Paulo Alberto Moretzsohn Monteiro de Barros se formou em 1959 em direito 
pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, especializando-se em 
1965 em educação pelo Centro Latinoamericano de Formación de Especialistas en Edu-
cación, da Universidade do Chile, curso em convênio com a Unesco.

Antes de iniciar sua carreira política, foi produtor de programas educativos na 
Rádio MEC entre 1957 e 1960; dirigiu em 1959 o jornal O Metropolitano e, em 
1960, a Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos; lecionou, no mesmo período, na 
Escola de Jornalismo da Fundação Gama Filho. 

Em 1960, elegeu-se deputado estadual pelo antigo Estado da Guanabara, na 
legenda do Partido Trabalhista Nacional (PTN), e, em 1962, deputado consti-
tuinte pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB).

Após o golpe militar de 1964, foi cassado, exilando-se, entre 1964 e 1968, na 
Bolívia e no Chile, onde foi correspondente do jornal Correio da Manhã. De volta 
ao Brasil, ainda com os direitos políticos cassados, adotou o pseudônimo Artur 
da Távola, ao ser convidado por Samuel Wainer para escrever uma coluna sobre 
televisão no jornal Última Hora, a qual foi transferida, em 1972, para o jornal 
O Globo, onde Távola permaneceu durante 15 anos. Ainda na década de 1970, 
desenvolveu atividades docentes como professor da Escola Superior de Propa-
ganda e Marketing do Rio de Janeiro e se tornou diretor da Editora Bloch. Entre 
1980 e 1981, foi vice-presidente da Associação Brasileira de Imprensa (ABI).

Eleito deputado constituinte em 1986, pelo Partido do Movimento Democráti-
co Brasileiro (PMDB), foi, na Assembleia Nacional Constituinte, o relator do 
projeto de texto da nova Constituição para os capítulos de família, educação, 
cultura, esporte, comunicação, ciência e tecnologia. 

Em 1988 integrou a dissidência que deixou o PMDB para fundar o Partido 
da Social Democracia Brasileira (PSDB), por cuja legenda foi eleito deputado 
federal para o quadriênio 1990-1995 e senador para os anos de 1995 a 2003. Por 
divergências com o partido, retirou-se do PSDB em 1999.

Foi presidente da Comissão de Assuntos Culturais, Educação, Ciência e Tec-
nologia do Parlamento Latino-americano e membro do Parlamento Cultural do 
Mercosul de 1998 a 1999. Foi secretário de cultura do Município do Rio de 
Janeiro em 2001.

Publicou diversos livros, entre eles: Mevitevendo em 1977; Leilão de mim em 1981; 
Cada um no meu lugar em 1984; Comunicação e mito em 1985; Maurice Ravel, um feiticeiro 
sem Deus em 1987; Diário doido tempo em 1996; O viço da leitura – opúsculo em 1997.

Comandou programas de jornalismo e de música clássica no rádio e na tele-
visão, como o “Quem tem medo de música clássica”, exibido na TV Senado 
desde 1999, e pelo qual recebeu, em 2006, o prêmio Personalidade do Ano, con-
ferido pela Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA), na categoria música 
erudita. Suas últimas atividades foram as de jornalista no jornal O Dia, no qual 
escrevia crônicas desde 1987, e a de presidente da Rádio Roquete Pinto.
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Fonte: ABREU, Alzira Alves de Abreu et al. Dicionário histórico-biográfico brasileiro pós-1930. 
Ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Editora FGV; CPDOC, 2001.

Atlas
Atlas dos Monumentos Históricos e Artísticos do Brasil

O Atlas dos Monumentos Históricos e Artísticos do Brasil, de autoria de Augusto 
Carlos da Silva Telles, foi editado pela Fundação Nacional do Material Escolar 
(Fename) em 1975. Sua publicação teve como principal objetivo criar um instru-
mento didático para a disciplina de Educação Moral e Cívica, instituída durante 
o governo militar. 

Na primeira edição, a introdução foi escrita por Manuel Diegues Junior, do 
Conselho Federal de Cultura, e por Humberto Grande. Foi eliminada, por con-
senso, já na discussão sobre uma segunda edição, por ter sido considerada ana-
crônica. O prefácio da segunda edição, de 1980, ficou a cargo de Aloísio Maga-
lhães, secretário do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e presidente da 
Fundação Nacional Pró-Memória, que destacou a importância da obra na “tarefa 
de conscientizar os diversos segmentos da sociedade brasileira da responsabili-
dade que lhes cabe na defesa desse patrimônio” (mAgAlhães, 1980, p. 9).

O Atlas ainda recebeu uma terceira edição, revista e atualizada, em 2007 pelo 
Programa Monumenta/Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
na Coleção Obras de Referência do Programa.

Fonte: Informações prestadas por Augusto da Silva Telles ao Projeto Memória Oral da 
Preservação do Patrimônio Cultural em agosto de 2010; MAGALHÃES, Aloísio. Prefá-
cio. In: TELLES, Augusto C. da Silva. Atlas dos Monumentos Históricos e Artísticos do Brasil. 
Rio de Janeiro: Fename/MEC, 1975; TELLES, Augusto C. da Silva. Atlas dos Monumentos 
Históricos e Artísticos do Brasil. 2. ed. Rio de Janeiro: Fename/MEC, 1980; TELLES, Au-
gusto C. da Silva. 3. ed. Brasília: Monumenta/IPHAN, 2007.

Avenida Rio Branco, nº 46 
(Ver Prédio 46 da Avenida Rio Branco)

Ayrton 
Ayrton de Almeida Carvalho 
(?/PE, 1913 – Recife/PE, 1998)

Formado pela Escola de Engenharia do Recife, iniciou seus trabalhos no 
Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) em 1940. Antes 
de ingressar no quadro do SPHAN, foi funcionário do Estado de Pernambuco 
e construiu, utilizando sobras de materiais de construção de outros edifícios 
públicos, o prédio anexo da antiga Escola de Medicina e atual sede do Instituto 
de Arquitetos do Brasil.

Seu primeiro contato com o SPHAN deu-se quando foi designado pelo go-
verno de Pernambuco para fiscalizar as obras que o Órgão estava executando na 
Igreja dos Guararapes. Acabou tornando-se o substituto de Gilberto Freyre na 
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direção do 1º Distrito do SPHAN que englobava, na época, os estados de Per-
nambuco, Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte e cuja sede era em Recife.

Esteve à frente da região Nordeste por mais de meio século, saindo somente no 
ano de 1991, por aposentadoria compulsória. 

De suas atividades relacionadas à preservação do patrimônio cultural, podem 
ser destacadas o descobrimento de obras e conjuntos escultórios desconhecidos 
em Pernambuco e a coordenação da restauração do Teatro Santa Isabel, em Per-
nambuco, realizada entre 1948 e 1950. 

Em 1952 contribuiu para a exposição Arquitetura Luso-Brasileira realizada no 
Museu do Estado em conjunto com o Salão de Pintura do Estado em Recife. 
Escreveu em 1942 na Revista do Patrimônio o artigo “Algumas notas sobre o uso 
da pedra na arquitetura religiosa do Nordeste”. Em 1969 promoveu e organizou 
a publicação do livro intitulado A lição de Rodrigo em homenagem a Rodrigo 
Melo Franco de Andrade.

Era partidário da criação de órgãos locais paralelos à instituição federal que 
colaborariam e atuariam conjuntamente no intuito de defender e preservar o 
patrimônio cultural.

Foi membro honorário do Comitê Nacional de História da Arte, diretor da 
Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) e do 
Instituto Arqueológico Geográfico Histórico de Pernambuco.

Fonte: ACI/RJ. Série Arquivo Técnico-Administrativo/Subsérie Representantes/Ayr-
ton de Almeida Carvalho; QUINTA COORDENAÇÃO REGIONAL. Ayrton de Almei-
da Carvalho: 50 anos de dedicação ao Patrimônio. Recife: IPHAN, 1997.

Benedito
Benedito Lima de Toledo
(?, 1936)

Graduou-se em 1961 em arquitetura pela Faculdade de Arquitetura e Urbanis-
mo da Universidade de São Paulo (Fauusp). Na mesma Faculdade, defendeu, 
em 1966, sua dissertação de mestrado, Caminho do mar; em 1973, sua tese de 
doutorado, O Real corpo de engenheiros na Capitania de São Paulo, destacando-se a 
obra do Brigadeiro João da Costa Ferreira; e, em 1985, a de livre-docência, Victor 
Dubugras e as atitudes de inovação em seu tempo. Em 1988 se tornou professor titular 
da Fauusp, ministrando, entre outras, as disciplinas Arte e Arquitetura no Brasil, 
Arte, Arquitetura e Urbanismo em Portugal, e Conservação e Restauração do 
Patrimônio Arquitetônico.

Foi bolsista, em 1968, da Fundação Calouste Gulbenkian em Lisboa e, em 
1983, especializou-se na École Nationale des Ponts et Chaussées, em Paris, com 
patrocínio da Unesco.

É membro de diversas instituições, entre elas: no Brasil, a Associação Nacional 
de Pesquisadores em Artes Plásticas, o Comitê Brasileiro de História da Arte, a 
Sociedade Brasileira de Estudos do Século XVII, o Conselho Internacional de 
Monumentos e Sítios (Icomos) e a Academia Paulista de Letras; na França, o 
Comité Internacional d’Histoire de l’Art e o Icomos.



153

Realizou exposições, entre as quais: Exposição Projeto Lorena no Paço Mu-
nicipal de São Bernardo do Campo em 1975; Exposição Avenida Paulista, para 
o lançamento do “Álbum iconográfico da Avenida Paulista”, no Museu de Arte 
de São Paulo em 1988; Exposição e curadoria da sala especial “O crescimento 
da metrópole paulistana visto através de cartões-postais”, na 3ª Bienal Interna-
cional de Arquitetura de São Paulo, ocorrida em 1997.

Em 1969 foi agraciado com o Prêmio Pero Vaz de Caminha, concedido pelo 
governo português; em 1987, com a Medalha Comemorativa Rodrigo Melo 
Franco de Andrade (50 anos do SPHAN), por trabalhos atuantes na defesa da 
memória e cultura brasileiras; e, em 1989, com o Prêmio Clio de História da Ar-
quitetura Urbana, da Academia Paulista de História, pelo livro Álbum iconográfico 
da Avenida Paulista.

É autor de livros de história da arquitetura, principalmente sobre São Paulo, 
entre eles: São Paulo: três cidades em um século em 1983; Álbum iconográfico da Avenida 
Paulista em 1987; Anhangabahú, Prestes Maia e as origens do urbanismo moderno em 
São Paulo em 1996; O Real corpo de engenheiros na Capitania de São Paulo em 1981. 
Publicou também o artigo “Bem cultural e identidade cultural”, na Revista do 
Patrimônio, número 20 de 1984.

Fonte: SISTEMA DE CURRÍCULOS LATTES (Benedito Lima de Toledo). Disponível 
em: <http/www.buscatextual.cnpq.br/buscatextual/cv?id=8676827217441302>. Acesso 
em: 29 jul. 2010.

Boletim 
Boletim SPHAN/Pró-Memória

O número zero da publicação bimensal, lançado em junho de 1979, foi assinado 
pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), Centro 
Nacional de Referências Culturais (CNRC) e Programa das Cidades Históricas 
(PCH), trazendo uma apresentação de Aloísio Magalhães, então diretor-geral 
do IPHAN, na qual ele procurou ressaltar o caráter de continuidade de sua 
administração com relação aos fundadores da Instituição e, ao mesmo tempo, 
destacar a inovação da fase que se iniciava com a fusão entre o IPHAN, o PCH 
e o CNRC: “A geração de Rodrigo e Mário preservou para nós os monumentos 
expressivos do passado ainda existentes no território nacional, quando assu-
miu essa responsabilidade”. Responsabilidade que naquele momento, em que a 
nova publicação estava sendo lançada, significava adequar-se a “uma sociedade 
em permanente e desigual transformação, num momento histórico diverso” 
(mAgAlhães, 1979, p. 1).

Nesse sentido, para Aloísio, o principal desafio era criar um diálogo contínuo 
e aberto com o indivíduo e a comunidade sobre o patrimônio cultural comum, 
sendo este o objetivo da publicação que se iniciava.

Um ano depois, no sexto número, a publicação passou a denominar-se SPHAN/
Pró-Memória, marcando 
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o processo de fusão das três instituições, da qual nasceram a 
SPHAN – Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Na-
cional e a Fundação Nacional Pró-Memória. Aquela no plano 
normativo e esta no executivo, ambas vocacionadas para re-
colher o acervo de experiências acumulado pelo IPHAN, pelo 
CNRC e pelo PCH (...) (sphAn/pró-memóriA, 1980, p. 1).

A publicação, que começou com sete mil exemplares, foi obrigada, nesse mo-
mento, a aumentar a tiragem para doze mil.

O Boletim, como ficou conhecido, foi publicado bimensalmente de julho de 
1979 a agosto de 1985 e dessa data até abril de 1989 de forma intermitente. Seu for-
mato privilegiava pequenas reportagens sobre as ações da SPHAN/Pró-Memória 
em todo o território nacional, trazendo também entrevistas com técnicos, uma 
sessão de cartas e outra de bibliografia sobre o campo do patrimônio cultural.

Fonte: MAGALHÃES, Aloísio. Apresentação. In: IPHAN. Boletim, n. 0, 1979; SPHAN/
PRÓ-MEMÓRIA. Apresentação. Boletim, n. 6, 1980.

Briane
Briane Elisabeth Panitz Bica
(?/?)

Formou-se em arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul em 1969, obtendo o doutorado em estudos urbanos e organiza-
ção do território na Université des Sciences Sociales de Grenoble II, França, 
em 1979, com a tese A renovação urbana e sua inversão, os moradores e a política urbana: 
Portugal 1974-1979; e o pós-doutorado no Centre d’Études Supérieures d’Histoire 
et Conservation des Monuments Anciens em Paris em 1990.

Entrou em 1979 para a Fundação Nacional Pró-Memória como técnica em 
conservação, permanecendo na instituição até 1992. Ao longo desse período, 
coordenou um grupo de trabalho para a preservação do patrimônio histórico, 
cultural e natural de Brasília, sendo responsável pela elaboração do dossiê dessa 
cidade para inscrição no Patrimônio Mundial. Na Unesco, foi coordenadora no 
Brasil do setor de cultura. Participou, também, entre 1992 e 2001, da realização 
de acordos de cooperação com o Ministério da Cultura para a implementação do 
Programa Monumenta e coordenou a primeira edição da obra Patrimônio Mundial 
no Brasil, editada em 2000. Publicou, além dessa obra, Nós somos da Praça, em 
2004, e participou da coordenação do livro Arquitetura na formação do Brasil em 
2007. Escreveu também os artigos: “A inserção da arquitetura contemporânea 
em áreas antigas”, em 1981, publicado no número 14 do Boletim SPHAN/Pró-
Memória, e “Brasilia: la capitale de l’espoir”, em Le Courrier de l’Unesco em 1984.

Briane participou de diversos seminários sobre revitalização de centros históri-
cos, como do Seminário de Compatibilização das Ações do Plano Metropolitano 
de Recife/PE e do Seminário sobre a Preservação e Urbanização do Patrimônio 
Cultural e Natural da Cidade de São Cristóvão/SE, ambos realizados em 1982. 

Recebeu, em 1972, a Primeira Premiação Departamental de Arquitetura, do 
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Instituto dos Arquitetos do Brasil no Rio Grande do Sul.
Em 2001, tornou-se coordenadora do Projeto Porto Alegre do Programa Mo-

numenta.

Fonte: SISTEMA DE CURRÍCULOS LATTES (Briane Elisabeth Panitz Bica). Disponí-
vel em: <http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4410729U0>. 
Acesso em: 29 jul. 2010. 

Cachoeira (Ver também Seminários)
Cachoeira (Cidade de)
Município do Estado da Bahia.

Cachoeira situa-se a 100 km de Salvador e está localizada à margem esquerda 
do Rio Paraguaçu, em cuja margem direita se encontra o município de São Félix, 
formando um só organismo urbano ligado por uma ponte de ferro, inaugurada 
em 1859 por Dom Pedro II.

O primeiro assentamento nessa região – um engenho com casa e capela – data 
do século XVII, quando também foi fundado o Convento Carmelita. Em 1698, 
o povoado foi elevado à vila, denominada Nossa Senhora do Rosário do Porto 
de Cachoeira. O período áureo de seu desenvolvimento econômico, cujo princi-
pal produto era o açúcar, foi da segunda metade do século XVIII até a primeira 
do XIX, quando Cachoeira serviu como importante entreposto entre o litoral e 
o sertão, constituindo-se como ponto de encontro do comércio de Minas Gerais 
e da Bahia. Datam desse período as construções mais relevantes do seu acervo 
arquitetônico, que se caracteriza por uma unidade tipológica e figurativa relacio-
nada à tendência neoclássica.

O povo de Cachoeira desempenhou um papel pioneiro no processo de eman-
cipação política do Brasil, quando, antecipando a independência, proclamou, 
em 25 de junho de 1822, Dom Pedro como regente e enfrentou, até 1923, a luta 
contra os portugueses, constituindo-se como a capital da Bahia independente 
durante 16 meses e tendo sido sede do governo baiano novamente durante a 
Revolta da Sabinada em 1837. Essa tradição é renovada em todos os dias 25 de 
junho, quando a cidade se torna oficialmente a sede do governo da Bahia.

Desde 1938 e, principalmente, durante a década de 1940, o Serviço do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional abriu em torno de 28 processos de 
tombamento de bens em Cachoeira, a maior parte relacionada à arquitetura re-
ligiosa, entre eles o Convento de Nossa Senhora do Carmo, o acervo da Igreja 
da Ordem Terceira do Carmo e a Igreja do Carmo, inscritos nos Livros de Belas 
Artes e Histórico em 1938; a Igreja e as ruínas do Convento de Santo Antônio 
do Paraguaçu, tombados em 1941, e o sobrado, a capela, o crucifixo, a senzala e 
o banheiro do Engenho Vitória, em 1943, inscritos nos mesmos Livros; e ainda 
na década de 1940, nove prédios e sobrados, inscritos nos Livros de Belas Artes 
e/ou Histórico. 

Em 1971, o Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Cidade de Cachoeira foi 
convertido em Monumento Nacional pelo Decreto nº 68.045, de 18 de janeiro de 
1971, tendo sido, pelo Processo 0843-T-71, tombado e inscrito, no mesmo ano, 
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no Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico. 
O município possui cerca de 30 terreiros e uma tradição de diversas festas 

profanas e religiosas, como a da padroeira Nossa Senhora do Rosário, a de Nos-
sa Senhora da Ajuda, a de São João e a da Irmandade de Nossa Senhora da Boa 
Morte, além das filarmônicas Minerva Cachoeirana e Lira Ceciliana, fundadas 
no século XIX, e das manifestações folclóricas do samba de roda, afoxé, ca-
poeira, queima de Judas e bumba-meu-boi. 

A feira que ocorre três vezes por semana ao redor do Mercado Municipal de 
Cachoeira constitui-se como centro de “trocas econômicas e também das trocas 
sociais entre as localidades” (chuvA, 2008, p. 71) próximas à cidade, articulando 
a economia local e criando uma rede de sociabilidade. O município é importante 
também pela produção de tabaco. 

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

Cadeia
Cadeia de Tiradentes/ Museu de Arte Sacra Presidente Tancredo Neves
Endereço: Rua Direita, s/n. Centro Histórico. Tiradentes/MG.

Também conhecida como Cadeia Pública, foi construída por volta de 1730, 
separada da Casa de Câmara, o que lhe dava uma característica peculiar, pois, 

Cachoeira/BA. Casa na Praça da Aclamação, nº 4. [Ambiência]. Foto de Pinheiro, 
1941. ACI/RJ. Série Obras. 
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no Brasil, a sede da administração e da justiça foi, tradicionalmente, a Casa de 
Câmara e a Cadeia, que formavam o mesmo edifício.

Após o incêndio sofrido em 1829, a Cadeia de Tiradentes foi reconstruída em 
1833. Nessa reconstrução foi mantida a estrutura formada por portais e pelas 17 
janelas de cantaria protegidas por pesadas grades.

Em 1984, o prédio foi transformado em Museu Arte Sacra Presidente Tancredo 
Neves, inaugurado em 1989. O Museu é administrado pela Fundação Rodrigo 
Melo Franco de Andrade.

A Cadeia da Cidade de Tiradentes não é tombada individualmente pelo Insti-
tuto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, mas integra o Conjunto Ar-
quitetônico e Urbanístico da Cidade de Tiradentes, inscrito no Livro do Tombo 
de Belas Artes em 1938, pelo Processo 0066-T-38.

Fonte: ACI/RJ. Série Inventário/Tiradentes.

Campo de Santana
Campo de Santana ou Praça da República
Endereço: Praça da República. Centro. Rio de Janeiro/RJ.

A primeira denominação do lugar foi Campo de São Domingos e a segunda, 
ainda no século XVIII, Campo de Santana. A partir de 1922, com a aclama-
ção do primeiro imperador do Brasil, Dom Pedro I, passou a denominar-se 
Campo da Aclamação. Praça da República foi o nome recebido em 1889, quando 
o marechal Deodoro da Fonseca, que morava próximo ao local, proclamou a 
República. Até hoje a região é conhecida tanto por Praça da República como por 
Campo de Santana.

No local há dois bens tombados pelo órgão federal de preservação cultural: a 
Casa do Marechal de Deodoro da Fonseca, hoje Instituto de Geografia e História 
Militar do Brasil, e a Casa da Moeda, hoje Arquivo Nacional. Ambas foram 
tombadas pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, tendo sido 
a primeira inscrita no Livro do Tombo Histórico em 1958, pelo Processo 572-

Cadeia de Tiradentes/MG. Foto 
de Marcel Gautherot, s/d. ACI/
RJ. Série Inventário.
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T-58, e a segunda, nos Livros do Tombo de Belas Artes em 1938, pelo Processo 
101-T-38, e no Histórico, pelo Processo 156-T-38.

No caso do Campo de Santana, houve o tombamento em 1938, com sua ins-
crição nos Livros do Tombo de Belas Artes e Histórico, pelo Processo 99-T-38; 
porém, em função da abertura da Avenida Presidente Vargas, o presidente da 
República, Getúlio Vargas, através de Despacho de 08 de janeiro de 1943, des-
tombou o local. Com a construção da Avenida, o Campo de Santana teve sua 
extremidade cortada e perdeu algumas de suas árvores.

Em 1966, o Instituto Estadual do Patrimônio Cultural da Secretaria de Cul-
tura do então Estado da Guanabara, hoje Estado do Rio de Janeiro, tombou o 
Campo de Santana/Praça da República.

Fonte: ACI/RJ. Série Inventário/Campo de Santana.

Carlos Drummond
Carlos Drummond de Andrade
(Itabira do Mato Dentro/MG, 1902 – Rio de Janeiro/RJ, 1987)

Carlos Drummond se formou em 1925 em farmácia pela Escola de Odontolo-
gia e Farmácia de Belo Horizonte. Exerceu, ainda nos anos 1920, a docência em 
geografia e português na cidade de Itabira/MG.

Começou sua carreira de escritor no jornal Diário de Minas – porta-voz do Parti-
do Republicano Mineiro (PRM) –, do qual seria redator, de 1926 até 1929. O 
periódico já contava com a colaboração de outros simpatizantes do movimento 
modernista mineiro.

Em 1928 foi publicado, na Revista de Antropofagia de São Paulo, seu poema No 
meio do caminho. Ainda nesse ano, Drummond assumiu seu primeiro cargo públi-
co na Secretaria de Educação de Minas Gerais.

Como aluno interno no Colégio Arnaldo, da Congregação do Verbo Divino 
em Belo Horizonte, na metade da década de 1910, conheceu Gustavo Capanema 
e Afonso Arinos de Melo Franco, com os quais viria a trabalhar posteriormente. 
Em 1931 se tornou oficial de gabinete da Secretaria do Interior do Estado de 
Minas Gerais, durante a gestão de Gustavo Capanema. Nesse mesmo ano, teve 
publicado seu primeiro livro, Alguma Poesia. Em 1934, quando Capanema se tor-
nou Ministro de Educação e Saúde, Drummond se mudou para o Rio de Janeiro 
para ser seu chefe de gabinete.

Em 1945 foi convidado por Rodrigo Melo Franco de Andrade para trabalhar 
na Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Em 1950 se tornou 
chefe da Seção de História, subordinada à Divisão de Estudos e Tombamento. 
Foi o responsável, também, pela organização e chefia do Arquivo Central da 
Instituição, onde permaneceu até 1962, quando se aposentou.

Por todos esses anos, Drummond foi um colaborador bastante produtivo de 
jornais, como o Correio da Manhã e o Jornal do Brasil, ambos do Rio de Janeiro. 
Muitas de suas obras foram traduzidas para o espanhol, inglês, francês, italiano, 
alemão e sueco, entre outros idiomas. Drummond traduziu para o português 
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diversas obras de prosa e poesia, de autores como Honoré de Balzac, García 
Lorca e Marcel Proust. 

Fonte: ACI/RJ. Série Personalidades/Carlos Drummond de Andrade.

Carta de Atenas
Cartas de Atenas
Carta de Atenas – Sociedade das Nações – 21 a 30 de outubro de 1931.
Carta de Atenas – Ciam – novembro de 1933.

Existem duas cartas internacionais denominadas Carta de Atenas. A primeira é 
de 1931 e foi elaborada pelo Escritório Internacional de Museus da Liga, ou So-
ciedade das Nações. A segunda data de 1933 e foi escrita pela quarta conferência 
do Congresso Internacional de Arquitetura Moderna (Ciam).

A ideia de criar um movimento internacional para a proteção do patrimônio 
comum do mundo emergiu após a Primeira Guerra Mundial nos trabalhos da 
Liga das Nações. Uma conferência internacional, realizada em Atenas em 1931, 
resultou na primeira grande iniciativa para estimular o debate e a cooperação 
internacionais em questões de conservação.

A Carta de Atenas, adotada em 1931 no Primeiro Congresso Internacional de 
Arquitetos e Técnicos de Monumentos Históricos, realizado na capital grega, 
constitui-se como o primeiro documento internacional que definiu os princípios 
básicos para a preservação e restauro de edifícios antigos. No preâmbulo da 
Carta de Veneza de 1964, a Carta de 1931 é encarada como tendo contribuído 
para o desenvolvimento de um movimento que levou ao aparecimento das or-
ganizações internacionais na área da preservação cultural e “que se traduziu, 
principalmente, na atividade do Icom [Comitê Internacional de Museus] e da 
Unesco e na criação, por esta última, do Centro Internacional de Estudos para a 
Conservação e Restauração de Bens Culturais”.

O Congresso Internacional de Arquitetos e Técnicos foi organizado pela Con-
ferência do Escritório Internacional de Museus da Liga das Nações e suas con-
clusões foram aprovadas pela Assembleia da Sociedade das Nações em 10 de 
outubro de 1932, como Recomendação aos Estados-Membros.

Podem ser destacadas oito resoluções principais, contidas na Carta de Atenas 
de 1931.

De início, foram recomendados a “adoção de uma manutenção regular e per-
manente para assegurar a conservação dos edifícios”, abandonando as recons-
tituições integrais, e o respeito à “obra histórica e artística do passado, sem 
prejudicar o estilo de nenhuma época”. Também deveriam ser levados em conta 
o caráter histórico e o artístico desses monumentos em seu uso, assim como era 
aconselhado evitar o deslocamento do lugar de origem do monumento.

Era sugerida, para o tratamento dos problemas de preservação de sítios históri-
cos, a constituição de legislação nacional, que deveria observar a preeminência 
de “um certo direito da coletividade em relação à propriedade privada”.

Na Conferência foram destacados os cuidados necessários para construções na 
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vizinhança dos monumentos antigos e recomendada “a supressão de toda publi-
cidade, de toda presença abusiva de postes ou fios telegráficos” nesse espaço.

Técnicas e materiais modernos poderiam ser usados no trabalho de restau-
ração, porém, os meios de reforço precisariam ser dissimulados, “a fim de não 
alterar o aspecto e caráter do edifício a ser restaurado”.

Os projetos propostos de restauração deveriam ser submetidos à crítica espe-
cializada para prevenir erros que poderiam causar a perda de valores históricos e 
característicos às estruturas. No caso de sítios escavados que não fossem submeti-
dos à restauração imediata, era recomendado serem “recobertos” para proteção.

Na Carta também era estimulada a formação de uma organização internacional 
em nível operacional e de uma assessoria voltada para a restauração. E, por fim, 
era enfatizado o papel da ação educativa proporcionada pelos poderes públi-
cos, de forma a habituar a infância e a juventude a se absterem de danificar os 
monumentos e despertar seu interesse “pela proteção dos testemunhos de toda 
a civilização”.

Já a Carta de Atenas de 1933 está relacionada ao Congresso Internacional de 
Arquitetura Moderna (Congrès Internationaux d’Architecture Moderne – Ciam).

O Ciam teve origem em 1928, na Suíça, quando um grupo de arquitetos, des-
contentes com a desclassificação em um concurso para a construção do Palácio 
das Nações em Genebra, organizou um encontro com o objetivo de debater 
temas ligados à arquitetura moderna e ao planejamento urbano. Dessa reunião, 
foram estabelecidas as conferências do chamado Ciam, que se constituíram em 
fóruns de debates que contaram com os arquitetos mais atuantes da época e que 
permaneceram ativos até 1956. A mais conhecida das conferências do Ciam foi a 
quarta, organizada em 1933 a bordo do navio Patris II, que se deslocava de Ate-
nas para Marselha. Com a presença de participantes de 16 países, a conferência 
emitiu uma declaração, publicada naquele ano e denominada em 1941, por Le 
Corbusier — após adicionar seus próprios comentários —, Carta de Atenas.

Apesar do principal foco da declaração ter sido a arquitetura moderna e o 
planejamento urbano, foram feitas algumas considerações relativas a áreas e 
monumentos históricos, como a recomendação de salvaguardar os valores ar-
quitetônicos (edifícios isolados ou conjuntos urbanos), caso se constituam como 
“a expressão de uma cultura anterior” e correspondam a “um interesse geral” 
(artigos 65 e 66), e “se sua conservação não acarreta o sacrifício de populações 
mantidas em condições insalubres”, pois “um culto do passado não pode levar 
a desconhecer as regras da justiça social” (artigo 67). Em face do crescimento 
excepcional de uma cidade que requeira a demolição de obstáculos, se essa me-
dida “acarreta a destruição de verdadeiros valores arquitetônicos, históricos e 
espirituais, mais vale, sem dúvida, procurar outra solução” (artigo 68). No caso 
de demolição de casas insalubres e de cortiços no entorno de algum monumento 
histórico que destrua uma ambiência secular, “aproveitar-se-á para introduzir 
superfícies verdes”, de forma que “os vestígios do passado mergulharão em uma 
ambiência nova” (artigo 69). E, por fim, foi considerado intolerável o emprego 
de estilos do passado em construções novas: “copiar servilmente o passado é 
condenar-se à mentira, é erigir o falso como princípio, pois as antigas condições 
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de trabalho não poderiam ser reconstituídas, e a aplicação da técnica moderna a 
um ideal ultrapassado sempre leva a um simulacro desprovido de qualquer vida 
[...] capaz de desacreditar os testemunhos autênticos, que mais se tinha empenho 
em preservar” (artigo 70).

Fonte: IPHAN. Cartas Patrimoniais. 3. ed. rev. aum. Rio de Janeiro: IPHAN, 2004; JOKI-
LEHTO, Jukka. Continuity and change in recent heritage. In: Identification and docu-
mentation of modern heritage. World Heritage, n. 5. Paris: Unesco World Heritage Centre, 
2003, p. 101-112.

Carta de Veneza
Carta de Veneza
(Veneza, 25 a 31 de maio de 1964)

A Carta Internacional para Conservação e Restauração de Monumentos e Sí-
tios Históricos foi resultado do Segundo Congresso Internacional de Arquitetos 
e Técnicos de Monumentos Históricos, ocorrido na cidade de Veneza em 1964, 
quando também foi proposta a criação do Centro Internacional de Estudos para 
a Conservação e Restauração de Bens Culturais (Icomos). Seus objetivos gerais 
eram aprofundar os princípios da Carta de Atenas de 1931 e dotá-los de um 
alcance maior.

Nesse sentido, na Carta de Veneza é assumido um novo conceito de monu-
mento, que integra não só a criação arquitetônica isolada como os conjuntos ur-
banos ou rurais representativos de uma civilização particular, de um movimento 
significativo ou de um acontecimento histórico. Estende-se não só às grandes 
criações, mas também as obras modestas, que tenham adquirido, com o tempo, 
uma significação cultural (capítulo 1).

Assim, são determinados como objeto da conservação e restauração não so-
mente a obra de arte como também o testemunho histórico.

Em relação à restauração dos monumentos históricos, na Carta de Veneza são 
estipulados os seguintes princípios: o restauro deverá ser sempre precedido e 
acompanhado de investigação arqueológica, histórica e artística; deverão ser res-
peitadas as contribuições de todas as épocas históricas; os elementos destinados 
a substituir partes destruídas ou que faltam devem integrar-se harmoniosamente 
no conjunto, distinguindo-se, contudo, das originais. Os mesmos princípios 
servem para reger a salvaguarda dos sítios monumentais.

Nos casos de escavações, a orientação é seguir as normas estipuladas pela 
“Recomendação Definidora dos Princípios Internacionais a serem aplicados 
em Matéria de Escavações Arqueológicas”, adotadas pela Unesco em 1956. Na 
Carta é defendida a manutenção das ruínas, evitando-se, sempre que possível, 
sua reconstrução. Nas situações em que essa ação for inevitável, é aconselhável 
destacar todo elemento de integração, de forma a ser sempre reconhecível. A 
documentação e a publicação de todos os processos de trabalho de restauração, 
conservação e escavação são estimuladas.

Essencialmente, a Carta de Veneza, com relação à de Atenas de 1931, incor-
porou o respeito ao testemunho histórico das contribuições de todas as épocas, 
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entendendo que, no caso das intervenções modernas, os elementos destinados a 
substituir partes destruídas deveriam integrar-se harmoniosamente ao conjunto 
e, ao mesmo tempo, distinguirem-se dele. Já na Carta de Atenas, esses elementos 
precisariam ser dissimulados, “a fim de não alterar o aspecto e caráter do edifício 
a ser restaurado”.

Fonte: IPHAN. Cartas Patrimoniais. 3. ed. rev. aum. Rio de Janeiro: IPHAN, 2004.

Casa de Câmara e Cadeia de Santos 
Antiga Casa de Câmara e Cadeia na Praça dos Andradas
Endereço: Praça dos Andradas. s/n. Centro. Santos/SP.

A Casa de Câmara e Cadeia da Cidade de Santos foi construída a partir de 
1837, durante o período regencial (1831 a 1840). Suas obras terminaram em 
1869. No ano seguinte, foi instalada a Cadeia no andar térreo. Sua arquitetura 
apresenta, em alguns elementos e na composição das fachadas, influências do 
estilo neoclássico.

O edifício, incluindo a área arborizada que o ambienta, foi tombado pela Dire-
toria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e inscrita, pelo Processo 
0545-T-56, no Livro do Tombo de Belas Artes em 1959.

Dois anos após a inscrição, a Câmara da Cidade, apoiada pela Prefeitura, solici-
tou, em carta de 25 de fevereiro de 1961, ao Presidente da República, na época 
Jânio Quadros, seu destombamento:

(...) julgam os poderes Legislativo e Executivo de Santos que 
seria mais útil à urbe andradina o seu destombamento e de 
área fronteira incluída nesse arrolamento, a fim de que se pos-
sam após entendimento indispensável com o Estado de São 
Paulo, seu proprietário, executar o plano de urbanização que 
se impõe no local e do qual resultaria, alem do desafogo do 
transito, área suficiente para a construção de novo prédio para 
o Legislativo Municipal de Santos. 

Em 25 de março de 1961, Jânio Quadros autorizou o destombamento; porém, 
em 26 de abril do mesmo ano, voltou atrás, mantendo o tombamento: “Aprovo 
o Plano de Aplicação do corrente ano, mantido o tombamento da Cadeia de San-
tos” (PR 9445-6, publicado no Diário Oficial da União de 26 de abril de 1961).

Em 1974, o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico Arqueológico, Artísti-
co e Turístico (Condephaat) do Estado de São Paulo também tombou o prédio. 

Fonte: ACI/RJ. Série Processo de Tombamento/Processo nº 0545-T-56.
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Casa de Rui Barbosa
Fundação Casa de Rui Barbosa 
Endereço: Rua São Clemente, 134. Botafogo. Rio de Janeiro/RJ.

A Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB) é uma instituição cultural destinada 
à pesquisa e à divulgação científica e literária, vinculada ao Ministério da Cul-
tura. Desenvolve pesquisas ruianas (sobre Rui Barbosa) e nas áreas de direito, 
filologia, história e político-cultural. É responsável pela administração do Mu-
seu Casa de Rui Barbosa – constituído pela residência da família Barbosa –, do 
Arquivo-Museu de Literatura Brasileira, das bibliotecas Rui Barbosa – formada 
pelo acervo do ex-senador – e São Clemente – na qual se destacam os oito mil 
folhetos em cordel – e do Arquivo Histórico e Institucional.

Um ano após a morte de Rui Barbosa – jurista, senador e embaixador –, em 
1923, a residência, o mobiliário, a biblioteca, o arquivo e a propriedade intelec-
tual da obra do ex-senador foram adquiridos pela União, por meio de processo 
autorizado pelo Decreto nº 4789, de 02 de janeiro, que também estipulava que 
“o Governo fundará, no edifício, e com as instalações adquiridas, um museu-
biblioteca, podendo dar-lhes, não obstante, os destinos que julgar mais adequa-
dos ao culto nacional pela memória do grande cidadão”. Em 1927, foi criado o 
Museu Rui Barbosa, pelo Decreto nº 17.758, de 04 de abril, cuja justificativa se 
baseava na “conveniência de manter sempre bem vivo o culto à memória dos 
grandes cidadãos que por seus serviços se impuseram à gratidão da Pátria”.

A Casa de Rui Barbosa foi criada legalmente em 1928, como museu-biblioteca, 
pelo Decreto nº 5.429, de 09 de janeiro, ficando subordinada diretamente ao 
Ministério do Interior. O mesmo decreto previa a organização do catálogo da 
biblioteca e do museu, como também a classificação das obras publicadas e iné-
ditas do ex-senador. Em 1930, o presidente Washington Luís inaugurou a Casa, 
que teve seu primeiro regimento aprovado em 1929 pelo Decreto nº 18.767, de 
27 de maio, que estipulava as competências do pessoal nomeado para gerir seu 
funcionamento, constituído por um zelador, um porteiro-conservador, dois ser-
ventes e um jardineiro, e previa também a consulta e a visitação públicas – esta 
última permitida em dois dias da semana –, e a elaboração permanente de uma 
estatística desse movimento. 

Com a criação do Ministério da Educação e Saúde, em 1930, a Casa de Rui 
Barbosa passou a integrar o Departamento Nacional de Ensino desse minis-
tério, segundo o estabelecido pelo Decreto nº 19.444, de 1º de dezembro. De 
acordo com a Lei nº. 378, de 13 de janeiro de 1937, que deu nova organização 
ao Ministério, a instituição foi então classificada como um órgão de educação 
extraescolar, com o objetivo de “cultuar a memória de Rui Barbosa, velando por 
sua biblioteca e todos os objetos que lhe pertenceram, e promovendo a publica-
ção de seu arquivo e de suas obras completas”. 

A Lei nº 4.943, de 06 de abril de 1966, transformou a Casa de Rui Barbosa 
em fundação, definindo-a como uma “instituição cultural destinada à pesquisa 
e à divulgação científica própria e [com] autonomia administrativa, técnica e 
financeira, tendo sede e foro na cidade da Guanabara [atual cidade do Rio de 
Janeiro]”. A fundação herdou todos os bens e direitos definidos pela legislação 
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precedente e foi autorizada a adquirir outros benefícios por meio de doação, 
da compra e do saldo da renda de suas atividades. Além das finalidades já es-
tipuladas anteriormente, foram acrescentadas outras, como promover estudos, 
conferências, reuniões ou prêmios voltados para a difusão da cultura e da pes-
quisa; estimular estudos e cursos sobre assuntos jurídicos, políticos, históricos, 
filológicos ou outros que estejam relacionados com a obra de Rui Barbosa; co-
laborar com instituições nacionais e estrangeiras, no âmbito de sua finalidade; 
mediante convênio com o governo federal, incumbir-se da publicação oficial 
de coletâneas de leis ou documentos parlamentares; cultuar, adequadamente, o 
dia de nascimento do ex-senador, 05 de novembro de cada ano, o “Dia de Rui 
Barbosa” – que, a partir de 1970, tornou-se o Dia da Cultura e da Ciência, “como 
homenagem a data natalícia de figuras exponenciais das letras e das ciências, no 
Brasil e no mundo”, segundo a Lei nº 5.579, de 15 de maio.

Foi também estipulada, pela Lei de 1966, a constituição de um Conselho Con-
sultivo para assistir ao presidente da Fundação, composto por oito pessoas emi-
nentes no campo da cultura nacional, designadas pelo presidente da Fundação, 
e por representantes das seguintes instituições: Instituto do Patrimônio Históri-
co e Artístico Nacional, Academia Brasileira de Letras, Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro, Instituto da Ordem dos Advogados do Brasil. 

Com a criação do Ministério da Cultura, em 1985, a FCRB passou a fazer parte 
da estrutura desse ministério. Em 1997, a FCRB foi incluída no plano de cargos 
e salários da área de ciência e tecnologia da administração federal direta, pela Lei 
nº 9.557, de 17 de dezembro.

Em 1938, através do Processo 101-T-38, o Serviço do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional tombou a mansão, onde, por 28 anos, residiu Rui Barbosa, 
que a comprou, em 1895, do inglês John Roscoe Allen. A justificativa para tom-
bamento foi assim descrita no respectivo processo:

Construída em 1850, pelo Barão da Lagoa, em estilo neoclás-
sico, apresenta, em sua fachada, janelas e portas com molduras 
em granito, frontão decorado com detalhes em estuque e, na 
platibanda, estátuas que representam os quatros continentes. 
Seu partido arquitetônico neoclássico apresenta algumas ca-
racterísticas da Belle Époque nos trabalhos de cantaria, mar-
cenaria e serralheria. O prédio, cercado por belo jardim, tem 
sobrado parcial centrado pela fachada principal com uma sé-
rie de portas e janelas, todos com verga em arco pleno. Larga 
varanda corre paralela à fachada principal. O pavimento térreo 
é arrematado por entablamento arquitravado e platibanda. O 
segundo pavimento é coroado por frontão de linhas retas. 
Além de objetos que pertenceram a Rui Barbosa, destaca-se a 
biblioteca, uma das mais valiosas que possuímos.

A Casa de Rui Barbosa foi inscrita, ainda em 1938, nos Livros do Tombo de 
Belas Artes e Histórico.

Fonte: Legislação citada; ACI/RJ. Série Processo de Tombamento/Processo 101-T-38.
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Casa do Grandjean de Montigny na PUC
Solar Grandjean de Montigny/ Centro Cultural da PUC-Rio
Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 225 – Campus da PUC. Gávea. Rio de 
Janeiro/RJ.

O Solar Grandjean de Montigny foi projetado pelo arquiteto Auguste Henri 
Victor Grandjean de Montigny para sua residência. Membro da Missão Artística 
Francesa, que chegou ao Brasil em 1816, o arquiteto foi o responsável pela in-
trodução do ensino de arquitetura na Escola Imperial de Belas Artes, além de ter 
realizado outros projetos importantes, tais como o da antiga Praça do Comércio, 
hoje Casa França Brasil, e o do portão da Escola de Belas Artes, que, após a 
demolição do prédio, foi transferido para o Jardim Botânico do Rio de Janeiro.

O “Prédio à Rua Marquês de São Vicente” foi inscrito no Livro do Tombo de 
Belas Artes em 1938. Assim, o Solar foi descrito no Processo 0092-T-38, aberto 
para tombamento:

Localizada em amplo terraço, elevado do terreno circundan-
te, mostra uma clara filiação com as velhas casas rurais se-
tecentistas nos amplos avarandados envolventes com colunas 
toscanas, gordas, de alvenaria, assim como no telhado com 
contrafeito e beiral sacado. A influência neoclássica e o gosto 
palaciano de Montigny são evidenciados pela planta composta 
por dois eixos ortogonais de simetria e por um corpo poste-
rior de plano circular.

Seu tombamento se deu de forma compulsória, pois houve impugnação por 
parte das proprietárias Maria Faria Ramos, Júlia Ramos Barreto e Maria Eugênia 
Faria Ramos, que “não viam coisa alguma notável que fizesse merecer o título de 
Monumento Nacional” (Processo 0092-T-32). Argumentavam que a construção 
do Solar não era mérito somente de Grandjean de Montigny, pois este não teria 
sido o responsável pela conclusão da obra, e sim de Antônio Francisco de Faria, 
avô das proprietárias, principalmente pela parte da escadaria e do terraço.

A restauração realizada entre 1958 e 1962 pela Diretoria do Patrimônio Históri-
co e Artístico Nacional foi apresentada como caso no V Colóquio Internacional 
de Estudos Luso-Brasileiros, ocorrido na Universidade de Coimbra, em 1966, 
por Augusto Carlos da Silva Telles. Nessa restauração, foram recompostos os 
elementos originais da residência de Grandjean de Montigny, que haviam sido 
bastante alterados ao longo do tempo, a partir de um desenho do pintor francês 
contemporâneo ao arquiteto, Jean Baptiste Debret.

Em 1980, a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro instalou no So-
lar Grandjean de Montigny seu Centro Cultural, onde são desenvolvidos estudos 
sobre cultura e arte brasileiras dos séculos XIX a XXI, especialmente do Rio de 
Janeiro. O Centro dispõe de arquivo e biblioteca especializados em artes, arqui-
tetura e design, abertos à consulta pública, e realiza exposições de artes plásticas, 
fotografia e músicas erudita e popular.
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Fonte: ACI/RJ. Série Processo de Tombamento/Processo n° 0092-T-38; TELLES, Au-
gusto Carlos da Silva. A casa de residência de Grandjean de Montigny no Rio de Janeiro. 
Separata do Vol. V das Actas do V Colóquio Internacional de Estudos Luso-Brasileiros. Coimbra, 
1966; PUC-RJ. O Solar Grandjean de Montigny – Centro Cultural da PUC. Disponível em: 
<http://www.puc-rio.br/sobrepuc/depto/solar/index.html>. Acesso em: 10 ago. 2010.

Casa Modernista de Warchavchik 
Casas Modernistas de Warchavchik
Endereços: Rua Bahia, 1126. Pacaembu. São Paulo/SP; Rua Itápolis, 961. Pacaem-
bu. São Paulo/SP; Rua Santa Cruz, 325. Vila Mariana. São Paulo/SP.

As três casas projetadas por Gregori Warchavchik, entre 1927 e 1930, são con-
sideradas as primeiras obras de arquitetura moderna no Brasil. 

Gregori Warchavchik (Odessa/Ucrânia, 1896 – São Paulo/SP, 1972) concluiu 
seus estudos em arquitetura na Itália em 1920, vindo para o Brasil em 1923, 
contratado pela Companhia Construtora de Santos. Após realizar alguns tra-
balhos para essa empresa, estabeleceu-se por conta própria e pôde exercitar suas 
convicções arquitetônicas, entre 1927 e 1928, na construção de sua residência 
situada à Rua Santa Cruz, no bairro paulista de Vila Madalena. A linguagem 
cubista de suas formas representando as ideias do arquiteto já tinha sido enun-
ciada em manifesto publicado na imprensa em 1925: em junho e em italiano, no 
jornal paulista Il Piccolo, com o título “Futurismo?”; e depois, em novembro, com 
o texto traduzido para o português, no jornal carioca Correio da Manhã, intitulado 
“Acerca da Arquitetura Moderna”.

A casa da Rua Santa Cruz, considerada a primeira residência moderna do Bra-
sil, foi projetada após o casamento de Warchavchik com Mina Klabin e foi onde 
o casal morou até 1970. Para conseguir que o projeto fosse aprovado pela Pre-
feitura de São Paulo, o arquiteto criou diversos acréscimos ornamentais fictí-

Solar Grandjean de Montigny. 
Fachada principal. Campus da 
PUC (Gávea). Rio de Janeiro/
RJ. s/a, 1970. ACI/RJ. Série 
Inventário.
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cios e, quando a obra ficou pronta, alegou falta de recursos para executá-los. “A 
fachada principal apresentava uma justaposição de volumes simples contíguos, 
onde só eram empregados linhas e ângulos retos. (...) Por seu caráter absoluto, a 
ausência de elementos decorativos constituía uma provocação” (BruAnd, 2002, 
p. 67). Um jardim composto de exemplares tropicais, projetado por Mina, tam-
bém contribuía para o pioneirismo do conjunto arquitetônico.

Outras duas casas projetadas por Gregori Warchavchik, a da Rua Bahia e a da 
Rua Itápolis, ambas no bairro do Pacaembu, já representam a plena realização 
das intenções do arquiteto. A da Rua Itápolis, decorada com móveis e obras de 
arte modernas, foi inaugurada em março de 1930 com uma exposição pública de 
grande repercussão. 

Em 1984, o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueo-
lógico e Turístico do Estado de São Paulo (Condephaat) resolveu tombar a Casa 
à Rua Santa Cruz face à ameaça de sua demolição para a construção de um con-
domínio. Na mesma ocasião, a Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (SPHAN) abriu o processo de tombamento nº 1121-T-84, sendo segui-
da, em ação semelhante, em 1991, pelo Conselho Municipal de Preservação do 
Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (Conpresp). 
Com a impugnação do tombamento pelos proprietários na justiça, somente em 
1994 houve desfecho favorável ao Estado de São Paulo, que comprou o imóvel, 

Acima à esquerda: Casa projetada por Warchavchik na 
Rua Bahia, 1126. Pacaembu, São Paulo/SP. s/a, 1984. 
ACI/RJ. Processo de tombamento.

Acima à direita: Casa projetada por  Warchavchik na 
Rua Itápolis, 961. Pacaembu, São Paulo/SP. s/a, 1984. 
ACI/RJ. Processo de tombamento.

Ao lado: Interior da casa projetada por Warchavchik na 
Rua Santa Cruz, 325. Vila Mariana, São Paulo/SP. 
s/a, 1984. ACI/RJ. Processo de tombamento. 
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repassando-o, em 2008, para a Prefeitura de São Paulo. Hoje é uma das doze 
Casas Históricas que pertencem ao Museu da Cidade de São Paulo.

Devido à impugnação impetrada pelos proprietários, a Casa à Rua Santa Cruz 
só foi tombada e inscrita nos Livros de Belas Artes e Arqueológico, Etnográ-
fico e Paisagístico em 1987, com a denominação “Imóvel Situado na Rua Santa 
Cruz, 325, constituído pela casa, o jardim e o bosque que o circundam”. Já as 
casas das ruas Bahia e Itapólis foram tombadas pela SPHAN em 1986, res-
pectivamente pelos processos 1153-T-85 e 1154-T-85, e inscritas no Livro do 
Tombo de Belas Artes. 

Fonte: BRUAND, Yves. Arquitetura contemporânea no Brasil. 4. ed. São Paulo: Perspectiva, 
2002; PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO. Museu da Cidade de São Paulo. 
Disponível em: <http://www.museudacidade.sp.gov.br/museu.php>. Acesso em: 14 jul. 
2010; ACI/RJ. Série Processo de Tombamento/Processos citados.

Caso dos bonecos
Exposição de Marionetes Brasil de Pedro a Pedro

A exposição de marionetes “Brasil de Pedro a Pedro” teve início em outubro 
de 1988 no Museu Histórico Nacional (MHN), ocupando um espaço de 400 m². 
Era formada por cerca de 100 bonecos em tamanho natural que representavam 
monumentos históricos do país desde o descobrimento por Pedro Álvares Cabral 
até a proclamação da independência por Dom Pedro I. A empresária Lily de Car-
valho havia arrematado em leilão as peças de autoria da artista Susana Rodriguez 
e as doado à Fundação Nacional Pró-Memória, responsável pelo MHN.

Em função do contrato assinado com o MHN, a exposição deveria permane-
cer até julho de 1989, quando seria transferida para o Museu de Arte de Brasília. 
Contudo, Lily de Carvalho resolveu tornar a exposição permanente, o que gerou 
conflitos com a direção do Museu, cargo ocupado, na época, pela museóloga 
Solange Godoy. Esta alegava falta de espaço para que fossem expostas outras 
peças de valor histórico maior, entre as 200 mil que o Museu possuía e das quais 
apenas 10% eram exibidas ao público.

O então presidente da Fundação Nacional Pró-Memória, guardiã das mario-
netes, Augusto Carlos da Silva Telles, ainda tentou indicar outro museu no Rio 
de Janeiro como alternativa para a permanência da exposição na cidade. En-
tretanto, essa ideia não pôde ser concretizada, pois o então ministro da Cultura, 
José Aparecido de Oliveira, solicitou a demissão da diretora do Museu. Foi nesse 
contexto que Silva Telles pediu demissão do cargo de secretário do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional e de presidente da Fundação Nacional Pró-
Memória, porque se recusou a acatar a ordem do ministro da Cultura.

Fonte: ACI/RJ. Série Personalidades/Augusto da Silva Telles; JORNAL DO BRASIL. 
Presidente do Pró-Memória e 15 diretores pedem demissão. Segunda edição, 04/08/1989. 
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Cecre
Curso de Especialização em Conservação e Restauração de Monumentos e Con-
juntos Históricos
Endereço: Rua Caetano Moura, 121. Federação. Salvador/BA. Faculdade de Ar-
quitetura da Universidade Federal da Bahia.

O patrocínio de cursos sobre patrimônio cultural pelo Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) fez parte de suas práticas desde sua 
fundação em 1937. Nas décadas de 1970 e de 1980, a formação para arquitetos e 
restauradores de bens móveis e imóveis passou a ter um caráter mais sistemático, 
quando a Instituição passou a promover, apoiar e financiar tais eventos. Essa 
mudança de postura foi resultado das recomendações feitas pelos dois encontros 
de governadores, ocorridos, respectivamente, em 1970 e 1971, nas cidades de 
Brasília e de Salvador, que enfatizaram a necessidade da Instituição desenvolver 
ações voltadas para a formação e a capacitação de recursos humanos especializa-
dos, e da viabilidade financeira propiciada pelo PCH – iniciado em 1973, como 
Programa Integrado de Reconstrução de Cidades Históricas do Nordeste e am-
pliado para outras regiões do território brasileiro em 1977, com a denominação 
Programa das Cidades Históricas.

O primeiro curso com objetivo de especializar profissionais para a área do 
patrimônio cultural foi patrocinado pelo IPHAN em 1974, em São Paulo, a 
partir do convênio firmado com a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade de São Paulo e com o Conselho de Defesa do Patrimônio Históri-
co Arqueológico, Artístico e Turístico do Município de São Paulo (Condephaat), 
quando foram oferecidas 30 vagas para arquitetos. Técnicos do IPHAN e pro-
fessores daquela Faculdade foram responsáveis por ministrar aulas no curso e 
orientar trabalhos dos alunos, entre eles o diretor regional do IPHAN naquele 
estado, Luís Saia, que organizou e acompanhou viagens de estudo a cidades 
históricas entre agosto e dezembro daquele ano.

Em 1976 o IPHAN realizou um novo convênio, agora com a Universidade 
Federal de Pernambuco, dando continuidade à proposta, que deveria se fir-
mar com um caráter nômade para facilitar a especialização nas diversas regiões 
brasileiras. Foram oferecidas mais 30 vagas para arquitetos. Dois anos depois, 
em 1978, mais 22 vagas foram oferecidas, em Belo Horizonte, em parceria do 
IPHAN com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Essas duas 
edições também passaram a contar com o apoio da Unesco, que garantia a par-
ticipação de professores e especialistas estrangeiros para ministrarem aulas e 
orientarem trabalhos.

Em 1980, em convênio com a Universidade Federal da Bahia (UFBA), o IPHAN 
organizou, em Salvador, mais uma edição do curso, com 15 vagas. No ano seguinte, 
teve início, nessa Universidade, o quarto curso para arquitetos, e desde 1980, a 
Faculdade de Arquitetura da UFBA passou a sediar definitivamente o Cecre, a 
partir da parceria celebrada com a Secretaria de Cultura do Ministério da Edu-
cação e Cultura e a Subsecretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional/
Fundação Pró-Memória, com a interveniência do Instituto do Patrimônio Artís-
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tico e Cultural da Bahia e da Unesco.
O objetivo do curso é oferecer preparo intenso e sistemático a profissionais de 

todo o Brasil, da América Latina, da África de língua portuguesa e de Portu-
gal, com pelo menos dois anos de experiência. Em 2009, O Cecre passou a ser 
Mestrado Profissional (MP-Cecre), aprovado pela Coordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal de Nível Superior (Capes). O MP-Cecre é dirigido, exclusiva-
mente, para arquitetos urbanistas e engenheiros civis que pretendem atuar no 
campo da preservação do patrimônio arquitetônico e urbanístico.

Fonte: SPHAN/PRÓ-MEMÓRIA. Entrevista de Cyro Illídio Corrêa Lyra. Boletim, n. 
45, 1989; UFBA. CECRE. Disponível em: <http://www.cecre.ufba.br>. Acesso em: 14 
jul. 2010; SOUZA, Sylvia M. B. A. de; BICA, Briane E. P.; FREIRE, Maria das Dores; 
LAMÔNICA, Marco de. A formação do arquiteto e a preservação do patrimônio cultural. Informe 
ao 1º Encontro Nacional de Arquitetos sobre Preservação de Bens Culturais. s/d, s/l.

Centro de Formação
Centro Regional de Formação para Gestão do Patrimônio
Endereço: Palácio Gustavo Capanema. Rua da Imprensa, 16. Centro. Rio de 
Janeiro/RJ.

Em julho de 2010, durante a 34ª Sessão do Comitê do Patrimônio Mundial, 
ocorrida em Brasília, foi assinado o protocolo de criação do Centro Regional de 
Formação para Gestão do Patrimônio pelo Ministério da Cultura brasileiro e a 
Unesco. O Centro, que será administrado pelo Ministério da Cultura, por meio 
do Departamento de Articulação e Fomento do Instituto do Patrimônio Históri-
co e Artístico Nacional (IPHAN), funcionará no Palácio Gustavo Capanema, 
no Rio de Janeiro, e terá como missão estratégica a capacitação profissional de 
funcionários da administração pública dos países do Mercosul ampliado – Bra-
sil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Venezuela, Bolívia, Chile, Peru, Equador, 
Colômbia – e da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) – An-
gola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné Bissau e Timor 
Leste –, além da Guiné Equatorial, como observador associado.

O objetivo do Centro é formar profissionais voltados para a formulação, a im-
plementação, o acompanhamento e a avaliação de políticas públicas no campo 
do patrimônio. Suas atividades deverão estar de acordo com as convenções da 
Unesco para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, de 1972, 
para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, de 2003, e para a Proteção 
e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, de 2005. Estão previstos 
também o desenvolvimento de intercâmbio técnico e científico e de pesquisas 
aplicadas entre os países participantes e a constituição de uma biblioteca de 
referência e de um observatório de gestão das políticas públicas adotadas.

A unidade sediada no Palácio Capanema integrará a rede internacional de cen-
tros de Categoria II dedicados à formação de gestores do Patrimônio. Sua imple-
mentação será orientada por um Projeto de Cooperação Técnica e Financeira 
definido em parceria com a Representação da Unesco no Brasil.

No desenvolvimento de suas atividades, o Centro deverá ainda estabelecer es-
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treita colaboração com Portugal e Espanha, bem como contar com o apoio e a 
cooperação dos ministérios brasileiros das Relações Exteriores, da Educação e 
da Ciência e Tecnologia, além de universidades e centros de pesquisa e ensino 
nacionais e internacionais. 

Fonte: IPHAN. Centro Regional de Formação para Gestão do Patrimônio. Disponível em: 
<http/www.iphan.gov.br>. Acesso em: 15 jul. 2010.

Chapada dos Guimarães 
(Ver Sé de Santana, na Chapada dos Guimarães)

CNRC
Centro Nacional de Referência Cultural

O grupo de trabalho denominado Centro Nacional de Referência Cultural 
(CNRC), coordenado pelo designer Aloísio Magalhães, foi criado em 1975 como 
resultado de encontros ocorridos entre Magalhães, o então ministro da Indústria 
e Comércio, Severo Gomes, e o embaixador Wladimir Murtinho, secretário da 
Educação do Distrito Federal (DF) na época. A partir de um espaço cedido pela 
Universidade de Brasília em seu campus, foi firmado um convênio entre essas 
instituições, que deu início ao CNRC. Já no ano seguinte, outros convenentes 
foram incluídos: a Secretaria de Planejamento da Presidência da República, os 
ministérios de Educação e Cultura, do Interior e das Relações Internacionais, a 
Caixa Econômica Federal, a Fundação Universidade de Brasília e a Fundação 
Cultural do DF. Fruto, portanto, de parcerias entre diversas entidades, o CNRC 
pôde contar com grande autonomia de ação, pois não estava ligado a nenhum 
órgão público específico. Somado a esse fato, o Centro se caracterizou também 
pelo recrutamento de profissionais de formações acadêmicas diversificadas, com 
foco não na especialização, mas na interdisciplinaridade (FonsecA, 1997).

Tinha como seu principal fim o traçado de um sistema referencial básico para 
a descrição e análise da dinâmica cultural brasileira. Observava, para tanto, a 
adequação às condições específicas do contexto cultural do Brasil, a abrangência 
e flexibilidade na descrição dos fenômenos que se processavam em tal contexto 
e a vinculação dos mesmos às raízes culturais do país, bem como a explicitação 
do vínculo entre o embasamento cultural brasileiro e a prática das diferentes 
artes, ciências e tecnologias, objetivando a percepção e o estímulo, nessas áreas, 
de alternativas regionais.

As ações do Centro estavam organizadas em quatro programas, cujos objetivos 
eram realizar: o “mapeamento da atividade artesanal; levantamentos sociocul-
turais; história da ciência e da tecnologia no Brasil; e levantamento da documen-
tação sobre o Brasil” (mAgAlhães, 1997, p. 39).

Mediante um Termo Aditivo, aderiram ao convênio, em 1977, o Banco do Brasil 
e o Conselho Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Em 1979 o CNRC já tinha definido suas linhas de atuação, que compreendiam 
a identificação, a indexação e a devolução do trabalho com a produção cultural 
brasileira:
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(...) captação de vertentes culturais presentes e relevantes no 
quadro sócio-cultural do Brasil; memorização do acervo dos 
dados captados a ser utilizados como fonte de aprendizado, 
reflexão e referência; referenciamento adequado à metodolo-
gia descritiva e analítica adotada pelas pesquisas do CNRC 
e aos modos de documentação experimentados, visando a 
compreensão e o registro de fatos e processos; devolução dos 
trabalhos e reflexões ao público (sphAn/pró-memóriA, 1979, 
p. 4; grifo no original).

Nesse mesmo ano, o CNRC já era responsável pelo desenvolvimento de vinte 
projetos de pesquisa que se baseavam em trabalhos interdisciplinares, envolven-
do-se “em iniciativas de coordenação cultural e colaborando com organismos 
formais e informais, nacionais e internacionais” (Ibid., p. 4), abordando mani-
festações ativas e reflexivas sobre o produto e a produção cultural do Brasil, em 
estudos voltados para diversos tipos de produção artesanal e tecnológica. 

Em 1979 ocorreu a fusão do CNRC, do Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (IPHAN) e do Programa Cidades Históricas (PCH); logo em 
seguida, foi criada a Fundação Nacional Pró-Memória. Essas fusões geraram a 
transformação do IPHAN em Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (SPHAN), que passou a ser o órgão administrativo da política de pro-
teção ao patrimônio cultural, junto com a Fundação Pró-Memória, a quem cabia 
o papel operacional.

Dentro do IPHAN, os trabalhos do CNRC passaram a ser desenvolvidos pela 
Coordenadoria Nacional de Referência Cultural, com a tarefa de inventariar, a 
nível nacional, os materiais e processos de produção do artesanato brasileiro, 
voltando-se também para a constituição de um sistema de referência capaz de 
expressar a interrrelação existente entre os dados do conhecimento obtido. Pre-
tendia-se não somente estimular os núcleos dessa cultura ameaçados de desca-
racterização, mas igualmente buscar as suas raízes dentro do passado histórico.

Fonte: MAGALHÃES, Aloísio. E triunfo? A questão dos bens culturais no Brasil. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira/Fundação Roberto Marinho, 1997; SPHAN/PRÓ-MEMÓRIA. 
Aos 43 anos, um novo caminho. Boletim, n. 0, 1979; FONSECA, Maria Cecília Londres. 
O patrimônio em processo: a trajetória da política federal de preservação no Brasil. Rio de 
Janeiro: Editora da UFRJ, 1997.

Cidade do Rio de Janeiro 
Candidatura a Patrimônio Mundial

Em 2004 a cidade do Rio de Janeiro se tornou candidata a Patrimônio Mundial 
na categoria de Paisagem Cultural. Em 17 de maio, um grupo de representantes 
de diversas instituições públicas – como os ministérios da Cultura, Meio Am-
biente e Relações Exteriores, da Prefeitura do Rio de Janeiro, Ibama, Jardim 
Botânico, Parque Nacional da Tijuca e Universidade Federal do Rio de Janeiro 
– reuniu-se, sob a coordenação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
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Nacional, para definir o espaço da cidade que seria apresentado à Unesco como 
paisagem cultural. 

Foram inúmeras as propostas surgidas a partir desse momento e, finalmente, 
em 2009, foram delimitadas áreas da cidade abrangendo: parte representativa do 
seu litoral, com intervenções que lhe conferem excepcionalidade em função da 
obras do paisagista Burle Marx – o Aterro do Flamengo e o calçadão da Copaca-
bana; a entrada da Baia da Guanabara, abrangendo as duas fortificações, o Forte 
de São João e o Forte de Santa Cruz, em Niterói, que representam a ocupação 
inicial e o sistema de defesa da cidade do Rio de Janeiro; e as montanhas da 
Floresta da Tijuca. Essas áreas da cidade condicionaram sua urbanização entre 
o mar e as montanhas. Parte representativa da urbanização fica representada 
pela inclusão de bairros da Zona Sul, que se estendem entre a área marítima e a 
Floresta da Tijuca, como zona intermediária de proteção (buffer zone).

Fonte: IPHAN. Paisagem Cultural do Rio de Janeiro é candidata a Patrimônio Mundial. Dis-
ponível em: <http://portal.iphan.gov.br>. Acesso em: 28 set. 2010.

Colégio Rocha Álvares (Ver Dona Brites)

Conselho do IPHAN
Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural
(Lei nº 378, de 13 de janeiro de 1937; Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 
1937; Decreto nº 3.866, de 29 de novembro de 1941; Decreto nº 20.303, de 02 de 
janeiro de 1946; Lei nº 6.292, de 15 de dezembro de 1975; Decreto nº 3.551, de 
4 de agosto de 2000; Decreto nº 6.844, de 07 de maio de 2009; Portaria nº 127, 
de 30 de abril de 2009).

O Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural tem a função de examinar, 
apreciar e decidir sobre questões relacionadas ao tombamento, ao registro de 
bens imateriais e à saída de bens culturais do país, além de opinar acerca de 
outras questões relevantes propostas pela direção do Patrimônio. O Conselho 
é composto pelo presidente da Instituição, por um representante dos seguintes 
órgãos: Instituto dos Arquitetos do Brasil, Conselho Internacional de Monu-
mentos e Sítios, Sociedade de Arqueologia Brasileira, Ibama, Instituto Brasileiro 
de Museus e Associação Brasileira de Antropologia e dos ministérios da Educa-
ção, das Cidades e do Turismo, além de treze representantes da sociedade civil, 
conforme o Decreto nº 6.844, de 07 de maio de 2009.

A primeira menção à formação de um Conselho Consultivo para o patrimônio 
cultural foi feita por Mário de Andrade, no seu Anteprojeto, que previa que o 
órgão deveria funcionar como instância de assistência à Diretoria do Serviço 
do Patrimônio Artístico Nacional (SPAN), ser composto por cinco membros 
fixos (quatro representantes de museus e o diretor do Serviço) e 20 móveis (em 
pares, segundo 10 áreas de conhecimento), e ser presidido pelo diretor do SPAN, 
cujo voto seria decisório. Determinava mandatos temporários e limites de idade, 
como, por exemplo, de cada par de membros móveis, deveria ter “um represen-
tante com mais de 40 anos de idade e outro com menos de 40, de preferência, um 
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do par representando as ideias acadêmicas e outro, as ideias renovadoras”.
A criação legal do Conselho Consultivo se deu com a própria lei de criação do 

Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), a Lei nº 378, 
de 13 de janeiro de 1937, que em dois parágrafos de seu artigo 46 determinava: 
“o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional terá, além de outros 
órgãos que se tornarem necessários ao seu funcionamento, o Conselho Con-
sultivo, o qual se constituirá do diretor do Serviço do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional, dos diretores dos museus nacionais de coisas históricas ou 
artísticas, e de mais dez membros, nomeados pelo presidente da República”.

Após a promulgação da referida Lei, Rodrigo Melo Franco de Andrade, dire-
tor do SPHAN, enviou, em 29 de janeiro de 1937, ao ministro da Educação e 
Saúde, uma proposta de Regulamento para o Órgão. Nessa proposta, o Serviço 
seria constituído por uma Diretoria, pelo Conselho Consultivo, pela Seção de 
Tombamento e Fiscalização e pela de Publicidade. Diferentemente da proposta 
de Mário de Andrade, a competência para deliberar sobre tombamento caberia 
ao Conselho Consultivo e não ao diretor da Instituição. Esse seria formado por 
10 conselheiros nomeados pelo presidente da República, escolhidos entre espe-
cialistas de notório saber (lista semelhante à formulada por Mário de Andrade, 
no Anteprojeto, que, porém, substitui as categorias de músico, artesão e escritor 
pelas de colecionador, professor de história da arte e decorador), pelos “dire-
tores dos Museus Nacionais de Coisas Históricas e Artísticas” e pelo diretor do 
Serviço. Receberiam uma gratificação, naquele momento, não estipulada. 

No Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, três artigos fazem refe-
rência ao Conselho Consultivo: no artigo 7º é estipulado que, em caso de tom-
bamento voluntário, cabe juízo do Conselho Consultivo para decidir sobre o 
tombamento; no 9º, é previsto que, em caso de tombamento compulsório, mes-
mo após a impugnação dentro do prazo, cabe ao Conselho Consultivo proferir 
decisão a respeito, em 60 dias, sobre a qual não cabe recurso; e pelo artigo 14º é 
determinado ao Conselho Consultivo ajuizar sobre a saída de bens tombados do 
país para fins de intercâmbio cultural.

Em 29 de novembro de 1941, pelo Decreto nº 3.866, o tombamento, determi-
nado pelo Conselho Consultivo, ficou sujeito ao cancelamento efetuado pelo 
presidente da República.

As competências do Conselho Consultivo foram determinadas, mais especifi-
cadamente, pelo Decreto nº 20.303, de janeiro de 1946, que aprovou o primeiro 
Regimento da Instituição, na época, a Diretoria do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (DPHAN). Definido como órgão de assistência à DPHAN, 
o Conselho Consultivo deveria ajuizar sobre os requisitos necessários para que 
um bem móvel fosse tombado ou não, nos termos do Decreto-Lei nº 25, de 
novembro de 1937. Cabia a ele autorizar a saída do país de “coisas tombadas”, 
decidir sobre os processos de impugnação de tombamento e opinar sobre re-
cursos ao presidente da República, no caso de cancelamento de tombamento. 
Sua competência para determinar o tombamento de bens móveis foi limitada, a 
partir da Lei nº 6.292, de 1975, que tornou necessária a homologação ministerial 
no procedimento de tombamento. 
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Em 2000, pelo Decreto nº 3.551, que instituiu o registro dos bens culturais 
de natureza imaterial, ficou a cargo do Conselho Consultivo decidir sobre a 
inscrição do bem cultural no livro correspondente e sua revalidação, bem como 
determinar, se for o caso, a abertura de novo Livro de Registro. A atribuição de 
conferir a chancela da paisagem cultural também foi conferida ao Conselho em 
2009 pela Portaria nº 127, de 30 de abril.

A sessão inaugural do Conselho Consultivo ocorreu em 10 de maio de 1938 e 
contou com a presença do ministro da Educação e Saúde, Gustavo Capanema, 
e a participação do diretor do SPHAN e presidente do Conselho, Rodrigo Melo 
Franco de Andrade, e dos conselheiros Edgar Roquette-Pinto, José Otávio Cor-
reia Lima, Augusto José Marques Junior, Raimundo Lopes, Manuel Bandeira, 
Carlos de Azevedo Leão, Francisco Marques dos Santos, Rodolfo Gonçalves 
Siqueira, Oswaldo Teixeira, Gustavo Barroso e Antônio José Xavier da Silveira. 
Nessa ocasião, não houve deliberação sobre o tombamento de bens, mas, sim, a 
discussão sobre o Regimento Interno do Conselho. 

A primeira sessão extraordinária aconteceu sete dias depois. Foram tomadas as 
seguintes decisões: a improcedência da impugnação do tombamento do Palácio 
Episcopal e do Seminário de Olinda/PE; providências para o estudo de possível 
tombamento do Conjunto Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico da Colina 
de Olinda/PE, “a fim de preservar-lhe a feição histórica e os aspectos naturais”; 
a manutenção do parecer do relator Manuel Bandeira sobre a improcedência da 
impugnação do tombamento da Igreja da Lapa do Desterro; a reafirmação do 
tombamento da Casa nº 52 da Praça Condessa de Frontin, no Rio de Janeiro; as 
indicações de tombamento da Igreja Matriz de São Pedro, no Rio Grande/RS, e 
da Fábrica de Ferro Patriótica/Ruínas, em Ouro Preto/MG.

Todas as sessões ordinárias e extraordinárias do Conselho Consultivo, a partir 
de 1938, foram registradas em atas e reunidas no Livro de Atas.

Fonte: Legislação citada; ACI/RJ. Série Personalidades/Rodrigo Melo Franco de An-
drade; ACI/RJ. Livro de Atas do Conselho Consultivo.

Conservação e Restauração, a DCR
Divisão de Conservação e Restauração/Divisão de Tombamento e Conservação 
(Decreto-Lei nº 8.534, de 02 de janeiro de 1946; Decreto nº 20.303, de 02 de 
janeiro de 1946; Portaria nº 230, de 26 de março de 1976; Portaria nº 626, de 25 
de novembro de 1981).

A Divisão de Conservação e Restauração (DCR) era uma das divisões definidas 
pelo Decreto-Lei nº 8.534, que em 1946 transformou o Serviço do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), criado pela Lei nº 378, de 13 de ja-
neiro de 1937, em Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(DPHAN). A DCR compreendia a Seção de Projetos e a Seção de Obras, tendo 
suas atribuições reguladas pelo Regimento aprovado pelo Decreto nº 20.303, de 
02 de janeiro de 1946.

A Seção de Projetos tinha como atribuição proceder “ao estudo técnico, prévio 
e pormenorizado dos monumentos e obras de arte cuja reparação ou restauração 
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deva ser incluída no plano de atividades da Diretoria”. Para tanto, deveria elabo-
rar os devidos orçamentos, projetos e especificações, bem como rever aqueles 
definidos pelos distritos. Além disso, deveria exercer vigilância sobre os bens 
tombados e monumentos naturais, prestar assistência técnica, em obras e equi-
pamentos, aos museus federais e organizar exposições temporárias. 

À Seção de Obras cabia a realização e a fiscalização das obras de restauração 
nos bens tombados e nos museus federais subordinados à Diretoria. Deveria 
executar “moldagens dos elementos mais valiosos e característicos da arte tradi-
cional do país”.

A DCR permaneceu com essa denominação no novo Regimento Interno de 
1976, instituído pela Portaria nº 230, ficando subdividida em Seção de Análise 
e Obras, Seção de Projetos Arquitetônicos e Centro de Restauração de Bens 
Culturais.

Em 1981, pela Portaria nº 626, de 25 de novembro, referente ao regimento 
interno da Secretaria de Cultura, cuja criação, no mesmo ano, transformou a 
Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em Subsecretaria do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ocorreu nova mudança na estrutu-
ra da Instituição. A Subsecretaria do PHAN ficava formada pela Diretoria de 
Tombamento e Conservação (DTC) e pelas Diretorias Regionais. A DTC tinha, 
entre outras atribuições, classificar, inventariar e propor o tombamento de bens 
de valor histórico, arqueológico, etnográfico, bibliográfico, artístico nacional e 
paisagístico; instruir os processos e as impugnações de tombamento; propor a 
definição do entorno dos bens tombados; aprovar projetos de obras e pesquisas 
a serem executadas nos bens patrimoniais tombados e nos monumentos arque-
ológicos; dar orientação técnica às Diretorias Regionais.

Fonte: Legislação citada. 

Consultores da Unesco
Consultor da Unesco

Segundo a Unesco, um consultor é um especialista com habilidade, conheci-
mento e expertise específicos, que é contratado, por curto período, para for-
necer, na qualidade de consultor ou de assessor, um produto ou um serviço.

Em meados de 1960, a Unesco patrocinou uma série de missões internacionais, 
nas quais consultores foram contratados para produzir relatórios sobre conjun-
tos urbanos históricos e bens culturais, cuja preservação poderia ser combinada 
com o desenvolvimento da atividade turística. 

No Brasil, nessa década e na seguinte, diversos consultores da Unesco pas-
saram por todas as regiões brasileiras, analisando o seu patrimônio, com prin-
cipal atenção para os centros e as cidades históricas, e produzindo relatórios, 
que visavam assessorar o poder público na sua preservação e, ao mesmo tempo, 
desenvolver o turismo. 

O turismo era visto, na ocasião, como uma atividade que poderia criar as 
condições econômicas necessárias para a preservação dos monumentos e locais 
históricos e artísticos, sendo, em 1964, tema da Assembleia Geral do Conselho 
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Econômico e Social da ONU, que propôs 1967 como o Ano do Turismo Inter-
nacional. O objetivo era despertar a atenção das autoridades e da opinião pública 
para a importância política, econômica, social e cultural do turismo.

Fonte: UNESCO. Unesco’s Roster of Consultants. Disponível em: <www.unesco.org/roster>. 
Acesso em: 24 ago. 2010; LEAL, Claudia Feierabend Baeta (Org.). As missões da Unesco no 
Brasil: Michel Parent. Rio de Janeiro: IPHAN/Copedoc, 2008.

Convento Franciscano (Penedo)
Igreja do Convento Franciscano de Santa Maria dos Anjos
Endereço: Rua Sete de Setembro, 218. Centro. Penedo/AL.

Em 1661 foi construído um primeiro prédio para o convento franciscano na 
cidade de Penedo. De 1682 a 1694, novo edifício foi erguido, com a Igreja Santa 
Maria dos Anjos. Porém, grande parte do enriquecimento arquitetônico ocorreu 
somente no século XVIII. Constaram desse complemento adornos em pedra 
com motivos fitomórficos, conchóides e figuras humanas atarracadas e infantis 
que criam uma fantasia barroca muito criativa. O exterior do convento é sóbrio, 
seguindo a linha das demais casas franciscanas do Brasil. O interior apresenta 
talha do século XVIII, em estilo rococó, onde se conserva a tradição da talha 
barroca do norte de Portugal. O interior da igreja tem influência das igrejas 
baianas.

A Residência Maria dos Anjos, o Convento dos Franciscanos e o cruzeiro de 
pedra foram tombados pela Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Na-
cional e inscritos nos Livros do Tombo Histórico e de Belas Artes, pelo Processo 
0310 em 1941.

Fonte: ACI/RJ. Série Processo de Tombamento/Processo nº 0310.

Fachada da Igreja do Convento 
Franciscano de Santa Maria dos 
Anjos, Penedo/AL. Foto de 
Clarival Valadares, 1969. ACI/
RJ. Série Inventário.  
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Corumbá de Goiás
Corumbá de Goiás (Cidade de)
Município do Estado de Goiás.

Situada a 110 km de Goiânia, Corumbá de 
Goiás foi fundada em 1730 por bandeiran-
tes em busca do ouro. A cidade conserva 
até hoje seus traços coloniais nos casarões 
e sobrados, construídos nos séculos XVIII 
e XIX. Em 1849 Corumbá perdeu sua au-
tonomia política, ficando submetida ao mu-
nicípio de Meia Ponte, atual Pirenópolis, 
adquirindo sua independência somente em 
1875. Em 1902 a Vila de Corumbá se tornou 
cidade, passando a receber a denominação 
Corumbá de Goiás em 1943, para diferenciá-la da cidade de mesmo nome em 
Mato Grosso.

Suas primeiras habitações surgiram em torno da Igreja Matriz Nossa Senho-
ra da Penha de França, construída entre 1750 e 1780, que, como diversas ca-
sas coloniais, permanece ainda hoje. O Centro Histórico é constituído por um 
conjunto de edificações de traçado irregular, formado por três ruas, no qual 
predominam padrões construtivos bastante simples, com casas em alvenaria ou 
taipa e telhas de barro. Além dessas construções do século XVIII, há outros 
importantes exemplares do século XIX, como o Sobrado Áurea Fleury e a Casa 
da Associação Aldeia da Paz.

O conjunto arquitetônico constituído pela Igreja Matriz de Nossa Senhora 
da Penha de França e pelos bens edificados que a envolvem foi tombado pelo 
IPHAN no Processo 1269-T-88 e inscrito no Livro do Tombo Arqueológico, 
Etnográfico e Paisagístico em 2008, sendo excluída a Casa Paroquial.

Desde 1856 é encenada na cidade, no mês de setembro, a Cavalhada, que re-
presenta a luta entre cristãos e mouros da Idade Média.

Fonte: ACI/RJ. Série Processo de Tombamento/Processo nº 1269-T-88.

Cyro
Cyro Illídio Corrêa de Oliveira Lyra 
(Petrópolis/RJ, 1938)

Formado em arquitetura pela Faculdade Nacional de Arquitetura no Rio 
de Janeiro em 1962, atuou, ainda nesse ano, como estagiário na Diretoria do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Especializou-se em conservação e 
restauração de monumentos e sítios pelo Centro Internacional de Estudos para 
a Conservação dos Bens Culturais (Iccrom), em Roma, e obteve o doutorado 
em história da arte pela Escola de Artes Visuais da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro.

Fachada da Igreja Penha de França. Corumbá de Goiás/GO. 
Foto de Edgard Jacintho, 1952. ACI/RJ. Série Inventário. 
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Como arquiteto, trabalhou em diversos órgãos públicos paranaenses: na Com-
panhia de Urbanização e Saneamento de Curitiba entre 1965 e 1966; na Comis-
são de Desenvolvimento Municipal do Paraná em 1967; no Instituto de Pesquisa 
e Planejamento Urbano de Curitiba entre 1969 e 1970; e como diretor do Depar-
tamento do Patrimônio Histórico e Artístico do Paraná entre 1971 e 1973.

Na carreira docente, foi chefe de Departamento do curso de teoria e história da 
Universidade Federal do Paraná, coordenador do curso de arquitetura da Univer-
sidade Federal Fluminense e professor titular da disciplina arquitetura no Brasil, 
do curso de arquitetura e urbanismo da Universidade Federal do Paraná.

Foi superintendente regional do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN) no Rio de Janeiro, coordenador do grupo de Trabalho do 
Programa Monumenta e diretor do atual Departamento de Patrimônio Material 
e Fiscalização do IPHAN.

Em 1985 representou a Fundação Nacional Pró-Memória na comissão de 
seleção para o Curso de Restauração de Monumentos e Sítios Históricos de 
Florença/Itália. No mesmo ano, participou ainda da Comissão Julgadora dos 
Concursos de Monografias sobre Olinda, São Miguel das Missões e Ouro Pre-
to. Em 1987 assumiu a coordenação do Programa de Preservação dos Fortes 
e Fortalezas Históricos da Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Na-
cional/Fundação Nacional Pró-Memória (SPHAN/Pró-Memória). Em visita à 
Organização dos Estados Americanos expôs ao secretário executivo da Orga-
nização, Enrique Martin del Campo, o projeto do Curso de Especialização em 
Restauração e Conservação de Monumentos e Conjuntos Históricos, resultado 
de um convênio firmado entre Universidade Federal da Bahia e SPHAN/Pró-
Memória. A partir de 1989 exerceu a função de confiança de consultor técnico 
da Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.

Entre alguns de seus trabalhos publicados, encontram-se: “Restauração da 
Igreja de São Benedito”, em 1968, na revista Arquitetura; “A Fortaleza de Santa 
Cruz de Anhato Mirim”, em 1972, no Boletim do Centro de Estudos Portugueses 
da Universidade Federal do Paraná; e o livro Espirais do tempo: bens tombados do 
Paraná, em 2006. 

Em 1975 foi nomeado membro do Conselho Consultivo do Patrimônio, no 
qual permaneceu até 1982.

Em 1987 participou do 8º Simpósio Internacional do Comitê Internacional 
de Monumentos e Sítios (Icomos), em Washington, como consultor técnico da 
SPHAN/Pró-Memória. Recebeu em 2008, por ocasião da 16ª Assembleia Geral do 
Icomos Internacional, o título de Membro Honorário do Icomos Internacional.

Fonte: ACI/RJ. Série Personalidades/Cyro Lyra.

DAS – Direção de Assessoria
Direção e Assessoramento Superiores

 
Trata-se de uma gratificação dada ao funcionário público, servidor efetivo ou 

contratado por tempo determinado. Os cargos, funções e ou empregos públi-
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cos na administração direta são classificados como de provimento efetivo e de 
provimento em comissão. Nestes últimos, enquadram-se os cargos do Grupo 
de Direção e Assessoramento Superiores (G-DAS), “cujo provimento deve ser 
regido pelo critério da confiança, segundo for estabelecido em regulamento”, 
assim definido pela Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970.

No Artigo 1º do Decreto 71.235, de 10 de outubro de 1972, o G-DAS é defini-
do como sendo formado pelos “cargos de provimento em comissão a que sejam 
inerentes atividades de planejamento, orientação, coordenação e controle, no 
mais alto nível da hierarquia administrativa dos órgãos da administração federal 
direta e das autarquias federais, com vistas à formulação de programas, normas 
e critérios que deverão ser observados pelos demais escalões hierárquicos”.

Fonte: Legislação citada; TOLEDO, Daniel. Cargos comissionados no Brasil: um 
panorama dos cargos de direção e assessoramento superior no atual contexto. Anais 
da II Jornada Científica de Administração Pública. Araraquara: Unesp, 2008. Disponível em: 
<http://www.jornap.com/IIIJornap/anais/Anais%20II/Artigos/52.pdf>. Acesso em: 06 
set. 2010.

Diamantina (Ver também Seminários)
Diamantina (Cidade de)
Município do Estado de Minas Gerais.

A cidade de Diamantina está distante 292 km de Belo Horizonte. Sua origem 
está ligada à exploração aurífera ocorrida no século XVIII no atual Estado de 
Minas Gerais. O antigo Arraial do Tejuco, que deu origem a Diamantina, foi 
resultante da união de quatro arraiais primitivos: Arraial de Baixo, o de Cima, 
o do Rio Grande e o dos Forros. Em virtude do aparecimento do diamante em 
1729, a Coroa Portuguesa demarcou o Distrito Diamantino, aproximadamente 
na região hoje correspondente ao Município de Diamantina. Foi elevada à vila 
em 1831 e à cidade em 1838, quando a vida econômica local se baseava princi-
palmente no comércio regional.

Diamantina/MG. Foto de Noel 
Saldanha Marinho, 1956. ACI/
RJ. Série Inventário. 
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Durante o período de formação histórica calcada na mineração, a cidade con-
servou significativas referências culturais do período colonial, mantendo um rico 
acervo, sobretudo arquitetônico e urbanístico. Esse conjunto foi considerado, 
no Processo 0064-T-38, aberto para tombamento pelo Serviço do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional, como constituído de “coisas de interesse históri-
co, de obras de arte histórica, de coisas de arte erudita nacional ou estrangeira”, 
sendo inscrito em 1938 no Livro do Tombo de Belas Artes.

A importância da cidade foi assim descrita no referido Processo:

(...) o centro urbano de Diamantina apresenta uma configu-
ração característica das cidades do período colonial, com um 
padrão irregular, com arruamentos transversais à encosta, 
marcados, principalmente, pelas ruas paralelas com pequenas 
variações de abertura ou desvio de alguns becos e ruas estrei-
tas. O alargamento das vias e largos determina espaços mais 
abertos, dando maior destaque às edificações. Esta configura-
ção urbana foi se formando aproximadamente entre os anos 
de 1720 a 1750, verificando-se sua consolidação até meados do 
século XIX. Este arruamento principal ainda hoje permanece 
preservado como também as mesmas vias principais.

Destaca-se nesse conjunto a Casa do Mercado na Praça Barão de Gaicuí – 
inscrita no Livro de Belas Artes em 1950 –, onde hoje se encontra o Mercado 
Municipal. Inicialmente construído como uma intendência – ou rancho de tro-
peiros, local destinado à guarda e à comercialização de mercadorias de outros 
lugares –, foi adquirido pela Câmara Municipal em 1889, dos herdeiros do pro-
prietário original, para a instalação de um mercado central. 

Fonte: ACI/RJ. Série Inventário/Diamantina; ACI/RJ. Série Processo de Tombamen-
to/Processo nº 0064-T-38.

Distritos (Ver Regionais)

Dona Brites
Brites da Rocha Álvares
(São Paulo/SP, 1903 – ?)

Formou-se como professora primária na Escola Normal da Praça, em São 
Paulo/SP.

Fez concurso para professora pública em 1925. Em 1929, fundou, com as irmãs, 
um externato, o Colégio Rocha Álvares. Esse colégio fechou em 1936, devido à 
recusa de Brites e suas irmãs em incluir a disciplina de religião no currículo esco-
lar, como havia sido determinado pelo governo. Chegaram a passar um telegrama 
para Getúlio Vargas, protestando contra tal medida, a qual consideraram “a mais 
atentatória e regressora aos nossos foros de povo livre”. Caíram na lista negra da 
Igreja, e os pais dos alunos, temerosos, retiraram as crianças da escola.
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Brites foi atuante em várias lutas empreendidas pelo Partido Comunista, em-
bora nunca tenha sido filiada. Chegou a ser presa como comunista, com a irmã 
Guiomar, quando angariavam assinaturas nas ruas de São Paulo para a Cam-
panha pela Paz. Liderou em 1943 um movimento vitorioso em prol de melhoria 
salarial para as professoras primárias de São Paulo.

Em 1953 foi à Romênia, país comunista na época, com a sobrinha Dulce, que 
tinha sido enviada como representante brasileira ao Congresso da Mocidade.

Aposentou-se em 1954. Deu aulas particulares, mas por um curto período, 
porque só gostava de lecionar para crianças pobres.

Viveu modestamente com a aposentadoria de professora.

Fonte: BOSI, Ecléa. Memórias e sociedade: lembranças de velhos. 13. ed. São Paulo: Com-
panhia das Letras, 1994.

Dona Judith
Judith Schmitz Martins 
( Juiz de Fora, 1903 – Rio de Janeiro/RJ, 2000)

Judith Martins se formou em 1919 no Curso Técnico em Contabilidade do 
Instituto Comercial Mineiro de Juiz de Fora/MG. No Rio de Janeiro, cursou 
história da arte na antiga Universidade do Distrito Federal, história da arte geral 
e história do desenvolvimento material no Brasil, ministradas na Diretoria do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (DPHAN).

Começou a trabalhar no Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
em abril de 1936, tornando-se uma das secretárias 
de Rodrigo Melo Franco de Andrade, o primeiro 
dirigente da Instituição. Além de secretária e pes-
quisadora, Judith assumiu, em 1962, a chefia da 
Seção de História e do Arquivo, substituindo Carlos 
Drummond de Andrade, que havia se aposentado. 
Permaneceu no cargo até 1973, quando foi obrigada 
a aposentar-se compulsoriamente. Contudo, con-
tinuou frequentando o Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional até 1984, pesquisan-
do, no Arquivo Central, material para desenvolvi-
mento de seus estudos sobre artistas brasileiros.

Como resultado da pesquisa bibliográfica sobre 
Aleijadinho, Judith escreveu o artigo “Apontamen-
tos para a bibliografia referente a Antônio Francis-
co Lisboa, o Aleijadinho”, publicado no número 3 
da Revista do Serviço do Patrimônio, em 1939, e repu-
blicado, em 1950, no número 6 da Revista do Centro 
de Estudos Folclóricos da Faculdade de Urbanismo da 
Universidade de São Paulo. 

Entre os anos de 1940 e 1960, Judith desenvolveu 

Judith Martins e Lygia Martins Costa durante 
a cerimônia de aposentadoria da primeira em 
20/10/1973. Acervo particular de Wanda Mar-
tins Lorêdo. 
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pesquisa sobre os artistas mineiros, que, em 1974, foi divulgada no número 27 
das Publicações do IPHAN, o Dicionário de artistas e artífices dos séculos XVIII e XIX em 
Minas Gerais. São dois volumes, que apresentam, em ordem alfabética, verbetes 
sobre esses artistas. Além desse livro, escreveu: em 1951, “Notas”, com Rodrigo 
Melo Franco de Andrade e Lucio Costa, para as Publicações nº 15, da DPHAN; a 
obra Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho; e “Subsídios acerca de Manuel Fran-
cisco Lisboa”, comunicação apresentada em 1959 no Colóquio Internacional de 
Estudos Luso-Brasileiros, sobre o pai do Aleijadinho.

Recebeu, em maio de 1972, em Brasília, das mãos do presidente da República, ge-
neral Emílio Garrastazu Médici, a condecoração da Ordem do Mérito Educativo.

Fonte: THOMPSON, Analucia (Org.). Entrevista com Judith Martins. Rio de Janeiro: 
Copedoc/DAF/IPHAN, 2010. (Série Memórias do Patrimônio, 1)

Dona Olívia Penteado 
(Ver Semana de Arte Moderna)

Dora 
Dora Monteiro e Silva de Alcântara 
(Rio de Janeiro/RJ, 1931)

Dora Alcântara se formou em 1957 em arquitetura pela Faculdade Nacion-
al de Arquitetura da Universidade do Brasil e realizou diversas atividades no 
patrimônio e no magistério no campo da arquitetura. Em Portugal, realizou, 
em 1969, estudos sobre azulejaria, com bolsa concedida pela Fundação Calouste 
Gulbenkian.

Atuou como professora assistente da Escola de Belas Artes da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro nos cursos de história da arte e história das técnicas. 
No Departamento Cultural da Pontifícia Universidade Católica, ministrou, em 
1970, as disciplinas Arte Luso-brasileira e Arte Medieval Portuguesa. Em setem-
bro do mesmo ano, iniciou suas atividades como professora titular de História 
da Arte na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Associação Universitária 
Santa Úrsula, cargo que ocuparia até dezembro de 1971. Nesse ano tornou-se 
titular de Arquitetura Brasileira na Faculdade de Arquitetura de Barra do Pi-
raí, da Fundação Educacional Rosemar Pimentel (Ferp), no Estado do Rio de 
Janeiro, chefiando, a partir de 1973, o Departamento de História e Teoria dessa 
Faculdade.

Dora Alcântara lecionou a disciplina de Arquitetura no Brasil também na Es-
cola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), entre 
1961 e 1991, tornando-se, em 1975, livre-docente pela Faculdade de Arquitetura 
e Urbanismo da UFRJ.

Sua atuação no campo do patrimônio cultural se iniciou bastante cedo, logo 
após sua formação, quando desenvolveu uma série de trabalhos para a Direto-
ria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional entre 1958 e 1960 e, poste-
riormente, de 1966 a 1968, no Estado do Maranhão. Participou das obras de 
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restauração de monumentos e de reconstituição dos arruamentos da cidade de 
Alcântara, realizadas em 1965, e da elaboração do plano de ação da Comissão do 
Patrimônio Arquitetônico do Estado do Maranhão, para a Secretaria de Viação 
e Obras Públicas em 1967. Em 1973 efetuou o levantamento do acervo histórico 
e artístico do Município de Magé/RJ, além da elaboração das diretrizes para o 
plano de recuperação do referido acervo.

Ingressou no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) 
em 1975, tornando-se responsável, em 1987, pela Coordenadoria de Proteção e, 
entre 1987 e 1991, pela Coordenadoria Geral de Preservação de Bens Culturais e 
Naturais. De 1991 até 1995, atuou como técnica do setor de pesquisa do Museu 
Castro Maya. Em 1997 representou o IPHAN em reunião da Unesco dedicada 
à discussão sobre as cidades indicadas para o título de Patrimônio Mundial que, 
na ocasião, foi conferido à cidade de São Luís do Maranhão.

Proferiu uma série de palestras, como a “Evolução da arquitetura no Rio de Ja-
neiro”, em 1961, no Museu Histórico Nacional, além de conferências nos cursos 
do Museu Nacional de Belas Artes em 1968, 1969 e 1971.

Publicou diversas obras, como As favelas no Distrito Federal – suas origens e 
causas, com Elisabeth Vidor, Celso Lamparelli e Almir de Araújo Sá, em 1956, 
e colaborou na obra Lucio Costa: sobre arquitetura, publicada sob o patrocínio da 
Faculdade de Arquitetura da Universidade do Rio Grande do Sul, em 1962.

A partir de 1973 atuou como conselheira efetiva da Comissão Permanente de 
Formação Profissional do Sindicato dos Arquitetos do Estado da Guanabara. 
Em 2003 se tornou representante do Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB) 
no Conselho Estadual de Tombamento (Inepac).

Desde a década de 1970, a arquiteta recebeu várias premiações do IAB, entre 
eles o Prêmio Especial na categoria Restauração de Sítios e Monumentos, pela 
elaboração do Plano de Recuperação e Valorização Cultural de Alcântara, no 
Maranhão, em 1970.

Fonte: ACI/RJ. Série Personalidades/Dora Alcântara; ACI/RJ. Série Arquivo Técnico 
Administrativo/Subsérie Representantes/Dora Alcântara.

DTC [Divisão de Tombamento e Conservação] 
(Ver Conservação e Restauração, a DCR)

Ecléa Bosi 
Ecléa Bosi
(São Paulo, ?)

Graduou-se em 1966 em psicologia pela Universidade de São Paulo (USP). Tam-
bém pela USP, tornou-se mestre e doutora em psicologia social, respectivamente 
em 1970 e em 1971, livre-docente em 1982 e professora emérita em 2008.

Iniciou a docência no curso de psicologia da USP em 1967. Atualmente é coor-
denadora da Universidade Aberta à Terceira Idade da mesma universidade.

Dentre várias obras, publicou: Memória e sociedade: lembranças de velhos em 1979; 
Antologia de Simone Weil em 1979; Cultura de massa e cultura popular em 1996; Velhos 
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amigos em 2004; O tempo vivo da memória em 2003.
Seu livro Memória e sociedade: lembranças de velhos foi escolhido, em 1999, pelo 

Ministério da Educação, para compor a Biblioteca das Escolas do país. Em 1974 
foi agraciada com a Menção Honrosa do Pen Clube do Brasil, pelo livro Cultura 
de massa e cultura popular e, em 1982, com o título de Semeadora da Paz da Câmara 
Municipal de Itanhaem/SP.

Em seu livro Memória e sociedade: lembranças de velhos, a autora aborda o tema da 
memória social a partir da realização de entrevistas com oito pessoas idosas e 
destaca como essa memória é calcada nas relações sociais exercidas por elas ao 
longo de suas vidas, principalmente através do trabalho. Uma das entrevistadas 
é Dona Brites, citada por Silva Telles.

Fonte: SISTEMA DE CURRÍCULOS LATTES (Ecléa Bosi). Disponível em: <http://
buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4787935T0>. Acesso em: 29 jul. 2010.

Edgard Jacintho 
Edgard Jacintho da Silva 
(Sapucaí-Mirim/MG, 1914 – ?)

Edgard Jacintho graduou-se em arquitetura pela Escola Nacional de Belas 
Artes da Universidade do Brasil em 1941.

Iniciou sua atuação no Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
em 1944. Nesse órgão, executou vários levantamentos sobre a arquitetura no 
Estado de Minas Gerais. Nas cidades de Tiradentes e de São João Del Rei, além 
do trabalho rotineiro de fiscalização dos bens tombados, inventariou diversas 
edificações religiosas e civis, dedicando atenção aos bens móveis que compu-
nham as edificações.

Ocupou o cargo de chefe da Seção de Arte da Divisão de Estudos e Tom-
bamento, entre os anos de 1950 e 1957, quando passou a chefiar a Seção de 
Obras da Divisão de Conservação e Restauração, cargo em que permaneceu até 
1978. Foi o primeiro titular da 5ª Diretoria Regional (DR) da Instituição, criada 
em 1976, que cobria os estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. À frente 
da DR/RJ, implantou sua estrutura administrativa. Mais tarde, na década de 
1980, solicitou afastamento do cargo, permanecendo como consultor técnico 
dessa Diretoria Regional. 

Jacintho desenvolveu diversos trabalhos no período em que esteve na Insti-
tuição, dirigindo também o 4º Distrito em São Paulo, quando seu titular, Luís 
Saia, esteve impedido de desempenhar a função. Realizou levantamentos sobre 
a Igreja Matriz de Pirenópolis que serviram de subsídio para seu tombamento 
e foi um dos responsáveis pela restauração de diversos outros bens culturais do 
Estado do Rio de Janeiro e do Forte Príncipe da Beira, na região Centro Oeste.

Em dezembro de 1987, Jacintho se aposentou após quarenta e três anos de 
trabalho na Instituição. 

Fonte: ACI/RJ. Série Memória Oral. Entrevista concedida por Edgard Jacintho ao pro-
jeto Memória Oral/SPHAN-Pró-Memória em 29 de março e 03 de maio de 1983; ACI/
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RJ. Série Personalidades/Edgard Jacintho; ACI/RJ. Série Arquivo Técnico Administra-
tivo/Subsérie Representantes/Edgard Jacintho.

Embratur 
Empresa Brasileira de Turismo
(Decreto-Lei nº 55 de 18 de novembro de 1966)

A Embratur – hoje denominada Instituto Brasileiro de Turismo – é uma autar-
quia do Ministério do Turismo responsável pela execução da Política Nacional 
de Turismo.

A Embratur foi criada em 1966 como empresa pública – Empresa Brasileira de 
Turismo – pelo Decreto-Lei nº 55, de 18 de novembro, vinculada ao Ministério 
da Indústria e do Comércio, com a finalidade de incrementar o desenvolvimento 
da indústria de turismo e executar, no âmbito nacional, as diretrizes traçadas 
pelo Conselho Nacional de Turismo (CNT), visando celebrar contratos, estudos 
e convênios com entidades públicas e privadas.

Ao CNT, criado pelo mesmo decreto, foram atribuídas as atividades de formu-
lação, de coordenação e de direção da política nacional de turismo. Seu quadro 
foi formado inicialmente por representantes da iniciativa privada e de órgãos 
federais, como o presidente da Embratur, delegados dos ministérios da Viação e 
Obras Públicas, da Aeronáutica e do Ministério das Relações Exteriores; um dele-
gado da Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional; representantes 
dos agentes e transportadores de viagens e da indústria hoteleira. O Conselho 
era presidido pelo Ministro da Indústria e do Comércio.

Em 1972, Renato Soeiro, o diretor do Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (IPHAN) na época, foi convidado pelo diretor da Embratur, 
Kleber Borges de Assis, para integrar o Comitê Nacional do Brasil destinado à 
promoção do “Ano do Turismo das Américas”, cujo objetivo era despertar a aten-
ção das autoridades e da opinião pública para a importância política, econômica, 
social e cultural do turismo. No ano seguinte, foi celebrado um convênio entre a 
Embratur e o IPHAN, visando estabelecer as condições preliminares para ação 
conjunta das duas entidades em favor do desenvolvimento do turismo.

Considerando que a política de preservação da natureza e das características 
sociais, históricas ou artísticas de cada região é de interesse para o setor do tu-
rismo, em 1975 o presidente da Embratur, Said Farhat, solicitou a colaboração 
de Renato Soeiro, no sentido de conseguir a realização plena dos objetivos da 
nova política. Ainda no contexto da cooperação entre os dois órgãos, em 1983 
foi assinado um termo de assistência e cooperação técnica entre a Fundação 
Nacional Pró-Memória e a Embratur, com a interveniência da Subsecretaria do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.

Com a criação do Ministério do Turismo em 2003, a Embratur – já como Ins-
tituto Brasileiro de Turismo – passou a atuar “na promoção, no marketing e no 
apoio à comercialização dos produtos, serviços e destinos turísticos brasileiros 
no exterior” (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2010). Também o CNT teve al-
gumas de suas atribuições modificadas e o número de seus membros ampliados 
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para 67 conselheiros de instituições públicas e entidades privadas do setor, pas-
sando a ser um órgão de assessoria ao ministro do Turismo.

Fonte: ACI/RJ. Série Arquivo Técnico Administrativo/Subsérie Empresa; ACI/RJ. 
Arquivo Técnico Administrativo/Subsérie Convênios; MINISTÉRIO DO TURISMO. 
Embratur. Disponível em: <http://www.embratur.gov.br>. Acesso em: 31 ago. 2010.

Engenho Acauhan
Casa da Fazenda Acauhan
Município de Sousa/PB.

As construções da casa e da capela que formam a fazenda Acauhan datam de 
1760 e a do sobrado, do início do século XIX. Seu valor histórico está no fato 
de ter sido a propriedade do padre Luís José Correia de Sá, que teve importante 
participação nas revoltas de 1817 e de 1824, quando abrigou Frei Caneca, pro-
curado pelo governo imperial brasileiro. 

A capela com torre sineira é decorada interiormente com talhas e pinturas de 
delicado acabamento e está localizada entre o sobrado e a casa térrea, sendo esta 
protegida contra o sol por alpendre nas fachadas. Tanto a capela quanto o so-
brado têm beirais em cimalha de boca de telha. 

A Casa da Fazenda Acauhan, inclusive a capela e o sobrado anexo foram tom-
bados pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, pelo Processo 
0391-T-39, e inscritos no Livro do Tombo Histórico em 1967, na categoria de 
arquitetura rural, após solicitação de seus proprietários, José Gonçalves de Assis 
e Antônio Assis Costa. 

Fonte: ACI/RJ. Série Processo de Tombamento/Processo nº 0391-T-39.

Engenho Acauhan (Casa, capela e sobrado). Sousa/PB. s/a, s/d. 
ACI/RJ. Série Inventário.
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Escola de Belas Artes (Ver Faculdade Nacional 
de Arquitetura)

Escritório Técnico
Escritórios Técnicos 

Desde o início da constituição do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional em 1937, seus dirigentes se preocuparam com a criação de representa-
ções em outras regiões do Brasil além da sede no Rio de Janeiro. 

Até 1946, quando foi estabelecida a primeira estruturação administrativa da 
Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, havia quatro distritos 
regionais. A Portaria nº 230, de 26 de março de 1976, transformou os distritos 
em Diretorias Regionais (DRs). 

Em 1983, na estrutura da Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Na-
cional (SPHAN) e da Fundação Nacional Pró-Memória, foram estabelecidos 
os chamados Escritórios Técnicos (ETs), com o objetivo de otimizar os recur-
sos existentes e fortalecer as DRs. Deveriam servir como postos avançados das 
DRs, tendo como objetivo empreender “a catalogação sistemática e a proteção 
dos arquivos oficiais, eclesiásticos e particulares, cujos acervos interessem à 
história nacional e à história da arte no Brasil e na região”, além de estimular e 
orientar, na sua respectiva área, “o estudo da arte, história, etnografia e arqueo-
logia regionais, principalmente junto à comunidade escolar” (SPHAN/PRÓ-
MEMÓRIA, 1983, p. 17). Os ETs ficavam subordinados às DRs, que eram as 
responsáveis pela sua orientação técnica e administrativa. 

O primeiro Escritório Técnico criado em 1983 foi o da cidade de Paraty, no 
Estado do Rio de Janeiro. Contudo, em Petrópolis, um ano antes, já tinha sido 
aberta uma representação da SPHAN/Pró-Memória, instalada no Museu Impe-
rial, com o objetivo de facilitar pesquisas e projetos junto à Prefeitura para as 
áreas tombadas, a partir do levantamento desses imóveis e de suas histórias.

Os Escritórios Técnicos funcionam ainda hoje na estrutura do Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em áreas de concentração de tombamen-
tos de bens materiais, onde a presença mais ativa da Instituição faz-se necessária. 

Em 2010 funcionam os seguintes Escritórios Técnicos: no Estado do Rio de 
Janeiro, em Paraty, em Petrópolis, em Cabo Frio e em Vassouras; no Estado do 
Maranhão, em Alcântara; no Estado do Ceará, em Sobral e em Icó; no Estado 
de Pernambuco, em Olinda; no Estado da Bahia, em Porto Seguro, em Lençóis, 
em Cachoeira e em Rio de Contas; no Estado de Santa Catarina, em São Fran-
cisco do Sul e em Laguna; no Estado do Rio Grande do Sul, em São Miguel das 
Missões e em Antônio Prado; no Estado de Minas Gerais, em Ouro Preto, em 
Congonhas, em Diamantina, em Mariana, no Serro, em São João Del Rei e em 
Tiradentes; no Estado de Goiás, em Goiás, em Pirenópolis e em Corumbá de 
Goiás; no Estado do Piauí, em São Raimundo Nonato. Todos são subordinados 
às suas respectivas Superintendências Estaduais.

Fonte: SPHAN/PRÓ-MEMÓRIA. SPHAN/Pró-Memória instala Escritórios Técnicos 
em núcleos tombados. Boletim, n. 26, 1983.
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Estado do Amazonas
Estado do Amazonas
Estado da República Federativa do Brasil – Região Norte.

O Estado do Amazonas é a maior unidade federativa do Brasil. Em 1494, pelo 
Tratado de Tordesilhas, a região do atual Amazonas ficou situada no território 
destinado à Coroa espanhola, sendo, somente em 1750, pelo Tratado de Madri, 
transferida para a Coroa portuguesa, quando recebeu a denominação Capitania 
de São José do Rio Negro, com sede em Barcelos, mas subordinada ao governo 
do Grão-Pará. Após a independência do Brasil, o território passou a se chamar, 
em 1832, Comarca do Alto Amazonas, dependente da Província do Pará. Na 
década de 1860, os rios Amazonas, Negro, Tocantins e Tapajós foram abertos à 
navegação estrangeira.

Manaus, a capital do Estado, tem origem em 1799, quando a sede da Capitania 
em Barcelos foi transferida para o Lugar da Barra de Nossa Senhora da Concei-de Nossa Senhora da Concei-
ção da Barra do Rio Negro. Em 1832 foi elevada à categoria de vila e ganhou 
uma Câmara Municipal. Em 1850, a Vila da Barra do Rio Negro tornou-se ci- Em 1850, a Vila da Barra do Rio Negro tornou-se ci-
dade e, em 1851, capital da Província do Amazonas; a denominação Manaós 
data de 1856.

Ao longo do século XVII, estabeleceram-se na região diversas missões re-
ligiosas, como a dos jesuítas, com o intuito de catequização dos indígenas e 
da exploração extrativista dos produtos da floresta, que se tornou a principal 
atividade econômica da região do século XVII ao XX, notadamente durante o 
ciclo da borracha. Nesse período, a Amazônia recebeu muitos imigrantes, prin-
cipalmente nordestinos, que foram responsáveis pela dinamização de diversas 
cidades, como Tabatinga, Parintins, Itacoatiara e Barcelos.

Durante o ciclo da borracha, cujo auge se deu em torno de 1890, foram ergui-
dos vários edificios em estilo eclético, que refletiam a euforia econômica, como 
o Teatro Amazonas, inaugurado em 1896. Foi o primeiro bem tombado no Es-
tado pela Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, sendo inscrito 
no Livro do Tombo Histórico em 1963 no Processo 0693-T-63.

Pela Lei Estadual nº 1.528, de 26 de maio de 1982, a primeira destinada à 
proteção do patrimônio cultural no Estado, foi criado o Conselho Estadual 
de Defesa do Patrimônio Histórico e Artístico do Amazonas, que tinha como 
um de seus membros um representante do Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (IPHAN).

Até 1987 o Estado do Amazonas não possuía representação própria do órgão 
federal de proteção ao patrimônio cultural, estando ligada à 1ª Diretoria Regional 
(DR) da Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional/Fundação Na-
cional Pró-Memória, cuja sede era em Belém. Somente nessa data foi criada a 11ª 
DR, com sede em Manaus e abrangendo o Estado do Acre e o ex-território de 
Roraima. Em 2009, foi estabelecida a Superintendência do IPHAN no Amazo-
nas, cuja jurisdição é restrita ao Estado, já que todas as unidades da federação 
passaram a ter sua própria superintendência.

Além do Teatro Amazonas, os outros bens tombados pelo IPHAN no Es-
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tado são: o Reservatório de Mocó, inaugurado em 1899 e inscrito nos Livros do 
Tombo de Belas Artes e Histórico em 1985, no Processo 1127-T-84; o imóvel 
denominado Mercado Adolfo Lisboa ou Mercado Municipal, compreendendo 
seus pavilhões e jardins, embarcadouro e trecho correspondente da margem do 
rio, inscrito nos Livros do Tombo de Belas Artes e Histórico em 1987, no Pro-
cesso 1179-T-85; o conjunto arquitetônico do Porto de Manaus, que começou a 
ser construído em 1902 e foi inscrito, pelo Processo 1192-T-86, nos Livros do 
Tombo de Belas Artes e Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico em 1987.

Em 2006 a Cachoeira de Iauaretê – Lugar Sagrado dos Povos Indígenas dos rios 
Uaupés e Papuri –, localizada na região do Alto Rio Negro, distrito de Iauaretê, mu-
nicípio de São Gabriel da Cachoeira, foi inscrito, pelo Processo nº 01450.010743/2005-
75, no Livro de Registro dos Lugares como Patrimônio Cultural Brasileiro.

Fonte: IPHAN. Guia de bens tombados. 5. ed. rev. atual. [versão preliminar] 2000. 
Disponível em: <http/www.iphan.gov.br>. Acesso em: 19 jul. 2010; ACI/RJ. Série Pro-
cesso de Tombamento/Processos citados.

Exame de admissão ao ginásio
Exames de admissão
(Decreto nº 19.890, de 18 de abril de 1931; Lei nº 5.692, de 11 de agosto de 1971 
– Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional).

Os exames de admissão foram iniciados em 1931, instituídos pelo Decreto nº 
19.890, de 18 de abril, que dispunha sobre a organização do ensino secundário e 
que complementava a Reforma Francisco Campos, e extintos em 1971. Nessa Re-
forma, a organização do ensino público no Brasil no nível secundário, ou seja, após 
o nível primário, compreendia “dois cursos seriados: fundamental e complemen-
tar”. Para ingresso no ensino secundário, era necessário prestar o exame de admis-

Teatro Amazonas, Manaus/AM. Foto de Epaminondas  
Raul Lima, 1970. ACI/RJ. Série Inventário. 

Entrada principal do Mercado Municipal. Manaus/AM. 
s/a, s/d. ACI/RJ. Processo de tombamento. 
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são: “O candidato à matricula na 1ª série de estabelecimento de ensino secundário 
prestará exame de admissão na segunda quinzena de fevereiro” (Artigo 18). 

Em 1942, no contexto da Reforma Capanema, foi estipulado pelo Decreto-
Lei nº 4.233, de 09 de abril, que esses dois ciclos passavam a ser denominados 
primário, com cinco anos, após os quais era prestado o exame de admissão; 
ginasial, com quatro anos; e colegial, com três anos, subdividido em duas mo-
dalidades, o clássico e o científico.

Pela Lei nº 5.692, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1971, os 
cursos primário, ginasial e colegial foram transformados em primeiro grau, que 
englobava os dois primeiros e era cursado em oito anos, e o segundo grau, re-
ferente ao colegial, compreendendo três ou quatro anos, dependendo da habili-
tação. Dessa forma, os exames de admissão deixaram de existir, pois a única exi-
gência para o aluno passar para o segundo grau era já ter concluído o primeiro.

Fonte: Legislação citada.

Fábrica de Caju
Fábrica de vinho de caju Tito Silva & Cia.
Endereço: Rua da Areia, 33. Varadouro. João Pessoa/PB.

A fábrica, fundada em 1892 por Tito Enrique da Silva, permaneceu como manu-
fatura caseira até 1917, empregando somente sua esposa e seus filhos. Na década 
de 1940, quando passou a importar máquinas dos Estados Unidos, sua produção 
alcançou o consumo diário de 25 a 30 toneladas de caju. O vinho produzido 
pela Fábrica tornou-se amplamente aceito tanto no Nordeste como em outras 
regiões do Brasil, além de ser objeto de encomendas do exterior. Porém, no fi-
nal dos anos de 1960, a Fábrica entrou em crise, tendo que retornar à produção 
artesanal; nos anos 1980, seu patrimônio acabou sendo leiloado para pagar seus 
débitos com a Receita Federal. O encerramento de suas atividades ocorreu logo 
após o seu prédio e a sua maquinaria terem sido desapropriados pelo governo do 
Estado da Paraíba. Em 1984, a Subsecretaria do Patrimônio Histórico e Artís-
tico Nacional tombou o imóvel e seu equipamento pelo Processo 1054-T-82, 
inscrevendo-os no Livro do Tombo Histórico.

O estudo por técnicos do Centro Nacional de Referência Cultural da Fábrica 
de Vinho foi iniciado no final dos anos de 1970, dentro da linha de pesquisa 
sobre tecnologia patrimonial, que abordava o conjunto de conhecimentos e téc-
nicas populares historicamente determinadas. A matéria-prima para o fabrico 
do vinho é o pedúnculo do caju, que depois de lavado é 

triturado por máquina inventada pelo senhor Tito, seme-
lhante a um ralador de mandioca. Daí é conduzido para as 
prensas manuais. (...) O suco é guardado em tonéis com certa 
porcentagem de açúcar. Dois ou três dias depois é adicionado 
o metabissulfito para cortar a fermentação. O mostro obtido 
é acondicionado em tonéis por tempo indeterminado (sphAn/
pró-memóriA, 1981, p. 10).
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Após uma série de procedimentos, como a adição de água, ácido cítrico, ál-
cool, açúcar e de uma cola importada da Alemanha, cuja função é absorver 
as partículas existentes, o vinho ficava em repouso por 15 dias, quando então 
estava pronto para ser engarrafado e rotulado.

O prédio da fábrica se tornou em 1995 sede da Oficina-Escola de Revitalização 
do Patrimônio Cultural de João Pessoa, criada em 1991. 

Fonte: ACI/RJ. Série Processo de Tombamento/Processo nº 1054-T-82; SPHAN/PRÓ-
MEMÓRIA. Para salvar o vinho de caju. Boletim, n. 10, 1981.

Faculdade Nacional de Arquitetura
Escola Nacional de Belas Artes/ Faculdade Nacional de Arquitetura/ Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo
Endereços: Avenida Rio Branco, 199. Centro. Rio de Janeiro/RJ; Universidade 
do Brasil, antigo prédio do Hospício Pedro II, atual Palácio Universitário da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Urca. Rio de Janeiro/RJ; Cidade Uni-
versitária da Ilha do Fundão. Rio de Janeiro/RJ.

O estabelecimento do ensino de arquitetura no Brasil esteve diretamente rela-
cionado à trajetória do primeiro curso de arquitetura implantado no país em 
1826, o da Academia Imperial de Belas Artes (Aiba), que por mais de cinquenta 
anos foi o único curso de formação nessa área de conhecimento. 

Inicialmente, a produção e o aprendizado de arquitetura no Brasil colonial se 
realizavam junto às corporações de ofício, ou de maneira não institucionalizada. 
Somente com a vinda da Corte portuguesa foi que se criou a primeira instituição 
pública de ensino: a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, com a promulga-
ção do Decreto de 12 de agosto de 1816 pelo príncipe regente Dom João, que 

Fábrica de vinho de caju Tito Silva & Cia. João Pessoa/PB. ACI/RJ. Processo de Tombamento 1054-T-82. 
À esquerda: Tonéis para acondicionamento do mosto. Foto de Maria do Carmo Buarque de Holanda, s/d. 
À direita: Detalhe do balcão e um cartaz de propaganda do vinho. Foto de Pedro Lobo, s/d. 
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seguia orientação de integrantes da Missão Artística Francesa. No decreto era 
destacada a importância do estudo “das Bellas Artes com applicação e referencia 
aos offícios mecanicos, cuja pratica, perfeição e utilidade depende dos conheci-
mentos theoricos daquellas artes e diffusivas luzes das sciencias naturaes, phi-
sicas e exactas (...)”. Assim, a implantação oficial do ensino artístico no Brasil se 
iniciou com o ensino de arquitetura como um dos cursos da Escola.

Essa instituição pública só teve sede própria e funcionamento efetivo após dez 
anos de sua proposição, a partir de 1826, quando passou a ser denominada Aca-
demia Imperial de Belas Artes (Aiba). Situava-se na antiga Travessa Belas Artes, 
transversal à Avenida Passos, no Centro do Rio de Janeiro, em um prédio em 
estilo neoclássico, projetado pelo arquiteto Grandjean de Montigny, que tinha 
chegado ao Brasil com a Missão Francesa. O prédio foi inaugurado pelo próprio 
imperador Dom Pedro I e demolido em 1939; somente seu portal em granito 
subsistiu, encontrando-se hoje no Jardim Botânico do Rio de Janeiro.

O curso de arquitetura da Aiba seguia o modelo da École des Beaux-Arts de 
Paris, um modelo pedagógico que reunia cursos de pintura, escultura e gravura 
de moedas e de pedras preciosas e de arquitetura, todos eles comungando uma 
base comum de fundo humanista, passando depois ao desenvolvimento de com-
petências específicas a cada uma daquelas áreas.

A criação, no Brasil, de novos cursos de arquitetura só veio a ocorrer a partir do 
final do século XIX, quando as oportunidades no mercado de trabalho cresce-
ram nessa área. Porém, a expansão desses cursos se deu tanto no âmbito das 

Desmonte do pórtico da Academia Imperial de Belas Artes 
na antiga Travessa Belas Artes. Rio de Janeiro/RJ. s/a, s/d. 
ACI/RJ. Série Inventário. 

Pórtico da Academia Imperial de Belas Artes no Jardim 
Botânico. s/a, 1940. ACI/RJ. Série Inventário. 
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academias de Belas Artes quanto no seio das escolas politécnicas de engenharia, 
o que gerava uma dependência do ensino de arquitetura desses dois campos de 
conhecimento, um de caráter artístico e o outro de caráter técnico.

Com a proclamação da República, a Aiba passou a ser designada Escola Na-
cional de Belas Artes (Enba). Com as reformas urbanas do início do século XX 
e as propostas de melhoramento da capital, foi construído em 1908, na recém-
inaugurada Avenida Central, atual Avenida Rio Branco, o edifício que passou a 
abrigar a Enba. Esse edifício foi projetado pelo arquiteto Morales de Los Rios, 
também professor da Enba na época. Atualmente é o local onde está instalado o 
Museu Nacional de Belas Artes, inaugurado em 1937 e que desde então abriga o 
respectivo acervo museológico iniciado pela Escola.

A Enba mostrava, às vésperas da República, sinais de decadência, como, por 
exemplo, a redução do número de alunos, em função de sua dependência do Im-
pério já enfraquecido e do fortalecimento dos engenheiros positivistas, militares 
e republicanos da Escola Politécnica da então capital federal.

Em 1931 a Enba passou a integrar a Universidade do Rio de Janeiro, que pos-
teriormente foi incorporada à Universidade do Brasil. A reforma no curso de 
arquitetura, realizada nesse mesmo ano pelo então diretor da Escola, Lucio Cos-
ta, gerou polêmicas e foi um dos motivos que o afastou do cargo. As diversas 
inovações implantadas no curso, incluindo a criação da cadeira de urbanismo, 
provocaram um processo de mudanças que culminou com a separação entre o 
curso de arquitetura e a Enba. Por esse motivo, através do Decreto nº 7.918, de 
31 de agosto de 1945, foi criada a Faculdade Nacional de Arquitetura (FNA) 
na Universidade do Brasil, que acabou sendo transferida para outro edifício, o 
antigo Hospício Pedro II, localizado no bairro da Urca. A criação da FNA seria 
um marco nas transformações nesse campo de conhecimento, pois serviu de 
modelo de ensino para outras escolas de arquitetura do país.

Com a transformação da Universidade do Brasil em Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ), em 1965, a FNA se tornou Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo (FAU) e a Enba, em 1971, a Escola de Belas Artes da UFRJ. Ambas 
funcionam na Cidade Universitária na Ilha do Fundão.

Museu Nacional de Belas Artes, an-
tiga Escola Nacional de Belas Artes, na 
Avenida Rio Branco. Foto de Hamilton 
Corrêa, 1976. ACI/RJ. Série Inventário.



195

Fonte: FAVERO, Marcos. Dos mestres sem escola à escola sem mestre. 2009. Tese (Doutorado 
em Arquitetura) Programa de Pós-Graduação em Arquitetura, Faculdade de Arquitetura 
e Urbanismo da UFRJ. Rio de Janeiro; UZEDA, Helena Cunha de. O ensino de arqui-
tetura da Academia de Belas Artes: 1826-1889. In: PEREIRA, Sonia Gomes (Org.). 185 
Anos de Escola de Belas Artes. Rio de Janeiro: UFRJ, 2001/2002. p. 41-67.

Falcão 
Joaquim de Arruda Falcão Neto
(?, 1943)

Formou-se em direito em 1966 pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro (PUC-RJ), concluindo em 1968 o mestrado em direito na Harvard Law 
School e, em 1981, o doutorado em educação na Universidade de Genebra.

Durante a década de 1970, foi consultor e coordenador da área de Direito no 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e na 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Entre 
1971 e 1972 foi professor e diretor da Faculdade de Direito da PUC-RJ, apo-
sentando-se em 2004. Em 1977 iniciou suas atividades docentes no Mestrado 
Integrado de Economia e Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco, 
onde permaneceu até 1985, quando foi chamado para ocupar o cargo de chefe de 
gabinete do Ministério da Justiça. Atuou como pesquisador visitante na Harvard 
Law School em 1999 e foi professor de direito constitucional da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro.

Presidiu a Fundação Nacional Pró-Memória de 1986 a 1987 e foi conselheiro 
do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural entre 1997 e 2004.

Membro da Comissão Constitucional Afonso Arinos, do Conselho Nacional 
de Justiça e da Associação Nacional dos Magistrados e vice-presidente da Funda-
ção Itaú Cultural, Joaquim Falcão realizou trabalhos para a Fundação Joaquim 
Nabuco e a Fundação Roberto Marinho.

Possui diversos trabalhos publicados, dentre eles, Conflito de direito de proprie-
dade: invasões urbanas, de 1984; Nordeste: eleições, de 1985; A favor da democracia, de 
2004. Escreveu o artigo “Política de Preservado e Democracia” para a Revista do 
Patrimônio em 1984.

Recebeu várias premiações, como a Ordem do Mérito da República Portu-
guesa, a Ordem do Rio Branco, a Medalha Pedro Ernesto e a Medalha do Mérito 
Educativo.

Desde 2003 é diretor da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas no Rio 
de Janeiro, onde ministra a disciplina Direito Constitucional.

Fonte: FALCÃO, Joaquim de Arruda. Curriculum Vitae. Diário do Senado Federal. Disponí-
vel em: <http://www.senado.gov.br/publicacoes/diarios/pdf/sf/2005/04/28042005/12692.
pdf>. Acesso em: 31 ago. 2010.

FAU (Ver Faculdade Nacional de Arquitetura)
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Fernando Leal
Fernando Machado Leal
(Bagé/RS, 1924 – ?/BA, 1990)

Formou-se em 1948 em arquitetura pela Faculdade Nacional de Arquitetura 
da Universidade do Brasil. Desenvolveu a atividade docente como professor do 
curso de arquitetura da Escola de Belas Artes da Universidade da Bahia, lecio-
nando as cadeiras de Arquitetura do Brasil e Arquitetura Analítica, e no Instituto 
Central de Artes da Universidade de Brasília, as disciplinas de História da Arte, 
Arquitetura Portuguesa e Brasileira e História da Arquitetura. Foi professor do 
Curso de Restauração e Conservação de Monumentos Históricos e lecionou tam-
bém na Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais.

Participou de diversos trabalhos de estudo e recuperação de monumentos em 
Ouro Preto e Salvador para o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Na-
cional (IPHAN) e para a Fundação do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia.

No IPHAN, foi chefe do 3º Distrito, que se tornou Superintendência do IPHAN 
em Minas Gerais, em 2009. A partir 1982 participou do Programa de Restauração 
de Monumentos Históricos Nacionais junto à Fundação Nacional Pró-Memória.

Foi sócio-fundador e membro da diretoria, em várias ocasiões, do Departa-
mento da Bahia do Instituto dos Arquitetos do Brasil.

Na iniciativa privada foi diretor técnico da Rescon, empresa de restauração e 
construção.

Escreveu o livro Restauração e conservação de monumentos brasileiros: subsídios para seu 
estudo – notas de aula em 1977 e, na Revista do Patrimônio, em 1978, teve publicado 
o artigo “A antiga comercial Vila dos Lençóis”.

Fonte: ACI/RJ. Série Personalidades/Augusto da Silva Telles.

Ferrão 
José Ferrão Castelo Branco
(Olinda/PE, 1920 – Recife/PE, 2001)

Ingressou no Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) 
em 1939, após concluir o terceiro ano de modelagem da Escola de Belas Artes. 
A convite de Ayrton de Almeida Carvalho, entrou no SPHAN no cargo de artí-
fice de manutenção, no qual permaneceu até 1946; desse ano até 1980, quando se 
aposentou, ocupou o cargo de auxiliar de assuntos culturais, sendo em seguida 
contratado como consultor técnico de restauração pela Fundação Nacional Pró-
Memória, onde permaneceu de 1980 a 1991, aposentando-se compulsoriamente.

Considerado como o “braço direito” do diretor do Distrito – depois Diretoria 
Regional (DR), de Pernambuco –, Ayrton de Almeida Carvalho, coordenou as 
obras de restauração na área de atuação da DR. Formou equipes volantes que 
orientaram e fiscalizaram a restauração de monumentos localizados em diversas 
cidades brasileiras, como: no Estado de Pernambuco, em Igarassu, em Olinda, 
em Paulista, em Prazeres e em Recife, onde se destacam a remoção da pintura e 
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a restauração do forro da nave da Igreja e Convento de Nossa Senhora do Carmo 
e da Igreja do Rosário dos Pretos e, a partir de fotografias, da nave da Igreja da 
Madre de Deus, que tinha sofrido um incêndio em 1971; no Estado de Goiás, em 
Goiânia, no Cabo de Santo Agostinho e em Serinhaém; no Estado da Paraíba, 
em Santa Rita, em Cabedelo e em João Pessoa; no Rio Grande do Norte, em 
Natal, em São Gonçalo do Amarante, em Acari e em Vila Flor; no Estado de 
Alagoas, em Marechal Deodoro, em Palmeiras dos Índios e em Penedo; e no 
Estado do Pará, em Belém. Além disso, fiscalizou cerca de 30 obras de restaura-
ção realizadas pela Fundação Cultural do Estado da Paraíba, pela Fundação do 
Patrimônio Histórico de Pernambuco e pela Fundação do Maranhão.

Participou do Curso de Especialização de Mestres-de-obra, realizado pela 
Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco em 1975.

Foi membro do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico de Pernambuco.

Fonte: GRUPO TAREFA-IPHAN/PROGRAMA MONUMENTA-BID. José Ferrão 
Castelo Branco. Cadernos Técnicos, n. 2, s/d.

Festivais de Inverno – Ouro Preto
Festival de Inverno
Endereço: Cidade de Ouro Preto/MG.

O primeiro festival realizado na cidade de Ouro Preto ocorreu em julho de 
1967 e foi idealizado por professores da Escola de Belas Artes e da Fundação 
de Educação Artística da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O 
festival de inverno é um programa de extensão cultural realizado pela UFMG 
e constitui-se de cursos de cunho artístico, nas áreas de música, artes plásticas, 
teatro, dança, literatura, cinema e atividades culturais que são projeções desses 
cursos e que os complementam. 

Realiza-se mediante a coordenação do Conselho de Extensão da UFMG e 
conta com a colaboração de entidades e empresas públicas e particulares que 
desejam cooperar para que o empreendimento tenha êxito universitário e con-
tribua para estimular o turismo cultural em Minas Gerais e no Brasil, já que 
conta também com intercâmbio internacional.

Para 2010, o eixo temático escolhido, por meio de uma consulta popular, foi “as 
múltiplas cores da arte” tendo como principal homenageado “Mestre Ataíde”.

Fonte: ACI/RJ. Série Técnico Administrativo/Subsérie Congresso; UNIVERSIDADE FE-
DERAL DE OURO PRETO. Festival de inverno de Ouro Preto e Mariana. Disponível em: <http://
www.festivaldeinverno.ufop.br/2010/home.php?pag=equi>. Acesso em: 10 ago. 2010.

Festival de Paraty
Festa Literária Internacional de Paraty – FLIP
Endereço: Centro Histórico de Paraty/RJ.

A primeira edição da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) foi desen-
volvida em 2003. A Flip é um festival internacional de literatura, no qual durante 
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cinco dias são realizados cerca de 200 eventos, entre debates, shows, exposições, 
oficinas e exibições de filmes. 

A Flip é realizada pela Associação Casa Azul, uma Oscip (Organização da So-
ciedade Civil de Interesse Público) criada para tratar os problemas de infraestru-
tura urbana de Paraty. Além da programação principal, composta por conferên-
cias e mesas redondas, em que ocorrem os debates informais entre escritores, 
cineastas, historiadores, artistas, há outros eventos paralelos, como os da Casa 
da Cultura, onde são exibidos filmes e promovidas exposições e leituras de peças 
teatrais; e os da Tenda da Flipinha, que se constitui como ponto de encontro 
das atividades realizadas, ao longo do ano, com alunos dos colégios da região, 
baseadas no incentivo à leitura e na valorização do patrimônio material e imate-
rial da cidade.

O Escritório Técnico do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacio-
nal (IPHAN) em Paraty sempre abriu suas portas para o evento, promovendo a 
venda das publicações da Instituição e, de 2008 a 2010, atividades relacionadas 
com o projeto Patrimônio e Leitura do IPHAN.

Fonte: ASSOCIAÇÃO CASA AZUL. FLIP. Disponível em: <http://www.flip.org.br>. 
Acesso em: 05 ago. 2010.

Frédéric de Limburg
Frédéric de Limburg Stirum (conde) 
(Bruxelas/Bélgica, 1931)

O conde Frédéric de Limburg Stirum diplomou-se como arquiteto na École Spe-
ciale d’Architecture em Paris. Acabando seus estudos, veio para o Brasil em outubro 
de 1961. Ainda na década de 1960, a Unesco encomendou a Limburg Stirum um 
relatório sobre a cidade de Paraty, para cuja realização o arquiteto se inspirou 
nas experiências de conservação urbana ocorridas nas cidades de Fez, Meknés 
e Marrakech, no Marrocos, que foram responsáveis pela construção de cidades 
modernas ao lado das antigas, visando manter estas últimas conservadas.

O relatório de Stirum sobre Paraty foi entregue a Rodrigo Melo Franco de 
Andrade – então diretor da Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Na-
cional (DPHAN) –, a quem tido sido apresentado por Paulo Santos, então con-
selheiro do Conselho Consultivo da DPHA. Usando muitas imagens, Stirum se 
baseou, para o caso de Paraty, no mesmo modelo desenvolvido para as cidades 
marroquinas. 

Segundo Stirum:

Dr. Rodrigo achou que o melhor era fazer um projeto de âm-
bito federal pelo tombamento de todo o Município de Paraty, 
o que foi feito com a assinatura do presidente Castello Branco, 
logo depois da revolução, em 1966. Foi assim que Paraty se 
tornou Monumento Nacional. Esse decreto foi assinado por 
vários Ministros. 
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Através deste, era possível criar uma comissão de trabalho. 
Um tempo depois, o Dr. Rodrigo morreu, infelizmente. De-
pois de um ano e meio, mais ou menos, criou-se uma socie-
dade de nome Companhia Nacional de Planejamento Integra-
do, CNPI, designada pelo Ministério da Educação para fazer 
o Plano de Desenvolvimento Integrado e Proteção do bairro 
histórico. Na verdade, havia dois grupos, um que trabalhava 
no planejamento de toda a costa e outro grupo que trabalhava 
na nova cidade, e eu chefiava esse grupo (sTirum, 2004).

Tendo que se ausentar do Brasil durante o desenvolvimento do plano diretor de 
Paraty, Stirum não pôde acompanhar a conclusão do projeto. Quando retornou 
ao país, o plano já havia sido substituído por outro. 

Fonte: STIRUM, Frédéric de Limburg.  Entrevista ao jornal O Paratinense, junho de 
2004. Disponível em: <http://www.paraty.com/index.php?option=com_content&task
=view&id=331&Itemid=130>. Acesso em: 02 ago. 2010.

Fundação João Pinheiro
Fundação João Pinheiro 
Endereço: Alameda das Acácias, 70. São Luiz. Belo Horizonte/MG.

A Fundação João Pinheiro (FJP) foi criada pela Lei nº 5.399, de 12 de dezem-
bro de 1969, recebendo essa denominação em homenagem ao político João Pi- homenagem ao político João Pi-
nheiro da Silva, que governou o Estado de Minas Gerais entre 1888 e 1890 e 
entre 1906 a 1908. 

A FJP é uma instituição pública estadual vinculada à Secretaria de Estado 
de Planejamento e Gestão de Minas Gerais. Atua nas áreas da administração 
pública e privada, avaliação de políticas públicas, economia, demografia, estudos 
históricos, culturais, municipais e político-sociais.

A FJP é formada por três unidades: o Centro de Estudos de Políticas Públicas 
Paulo Camilo de Oliveira Penna, voltado para a avaliação e a elaboração de pro-
postas de políticas públicas para o desenvolvimento econômico e social e para 
o desenvolvimento de pesquisas e projetos nas áreas de história, patrimônio 
cultural, sociologia e economia da cultura; a Escola de Governo Professor Paulo 
Neves de Carvalho, cuja atuação está focada na formação e aperfeiçoamento dos 
quadros públicos e privados por meio de cursos de graduação, especialização, 
mestrado e de extensão em administração pública em diferentes áreas de gestão; 
e o Centro de Estatística e Informações.

O primeiro número da revista Fundação João Pinheiro – análise e conjuntura foi 
lançado em janeiro de 1971. A revista tinha como mensagem básica a promoção 
do desenvolvimento econômico e social do estado. Seu papel se definia pela 
divulgação de estudos ou pesquisas e pelo incentivo a iniciativas de apoio ao 
poder público e ao setor privado no sentido do equacionamento dos problemas 
de interesse de Minas Gerais e do país.
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Fonte: GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Fundação João Pinheiro. Dis-
ponível em: <www.fjp.mg.gov.br>. Acesso em: 30 jul. 2010.

Fundação Pró-Memória (Ver Pró-Memória)

Fundação que leva o nome do Rodrigo 
(Ver Maria do Carmo Nabuco)

Germain Bazin
Germain René Michel Bazin
(Suresnes, Seine/França, 1901 – Paris/França, 1990)

Germain Bazin se formou bacharel em letras em 1919 e em ciências em 1923, 
obtendo as licenciaturas em letras em 1924 e em direito em 1925 na Sorbonne. 
Na École du Louvre, terminou o curso de história geral da arte em 1926 e o 
doutorado em letras em 1927. 

Em 1937 se tornou professor da Universidade Livre de Bruxelas. Em 1941 
ingressou como curador no Departamento de Desenho e Pintura do Museu do 
Louvre, onde permaneceu até 1970. Entre 1951 e 1965 foi professor da École du 
Louvre, onde criou a cadeira de Museologia Teórica e Prática e de vários cursos 
no Centro Internacional de Estudos para a Conservação e Restauração de Bens 
Culturais (Iccrom) em Roma e no Institut Royal du Patrimoine Artistique em 
Bruxelas. Foi conservador-chefe do Departamento de Pinturas e de Desenhos 
do Gabinete Edmond de Rothschild e do Laboratório do Museu do Louvre en-
tre 1965 e 1970. Foi também, entre 1971 e 1975, conservador-chefe do Serviço de 
Restauração das Pinturas dos Museus Nacionais e conservador-chefe honorário 
do Museu do Louvre. Em 1975 foi professor visitante no Departamento de Belas 
Artes da Universidade York, em Toronto/EUA.

A primeira estadia de Bazin no Brasil ocorreu em 1945, quando, então, tomou 
contato com o barroco brasileiro e resolveu dedicar a esse tema um estudo de 
10 anos. No prefácio para a edição brasileira do livro Arquitetura religiosa barroca 
no Brasil, Bazin comenta: 

A descoberta da arte brasileira fez com que eu me tornasse um 
especialista em estilo barroco (...) O Barroco é uma miragem. 
Para deixar-se envolver é preciso renunciar a essa permanente 
tendência da cultura francesa de estabelecer bases valorativas 
de comparação com a natureza. Amar as grandes criações 
da época barroca pressupõe uma certa complacência com a 
imaginação (1983, p. 5).

Esse livro marcou bastante os estudos sobre os estilos arquitetônicos dos sécu-
los XVII e XVIII no Brasil. Rodrigo Melo Franco de Andrade, o primeiro dire-
tor do atual Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em uma 
palestra proferida em 1968, afirmava: 
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O eminente historiador e crítico de arte Germain Bazin ob-
servou, com fundamento, o fato de na Bahia e Pernambuco 
se encontrarem as manifestações mais barrocas da arquitetura 
do Brasil. ‘Minas’, escreve ele, referindo-se às igrejas mineiras 
do período colonial, ‘Minas ignora o barroco, pelo menos do 
ponto de vista rigorosamente de arquitetura; do Clássico os 
arquitetos passam diretamente para as elegâncias refinadas 
do Rococó. (...) as divergências entre o escultor e o arquiteto 
apagam-se; na totalidade de seu ser, o monumento apresenta-
se, pois, com uma unidade perfeita e até os mínimos entalhes 
da madeira dourada são ordenados com o mesmo ritmo que 
comanda o galbo da fachada e o movimento das torres. Tal 
é São Francisco de Assis de Ouro Preto, criação de um ar-
tista mestiço, obra-prima da arquitetura brasileira’ (AndrAde, 
1969, p. 15).

Germain Bazin publicou diversas obras como: História da arte: da pré-história aos 
dias atuais em 1953; A arquitetura religiosa barroca no Brasil em 1957; Aleijadinho e a 
escultura barroca no Brasil em 1964; Clássico, barroco e rococó em 1966.

Foi membro e fundador da Maison de l’Amérique Latine, criada em 1946 em Paris; 
membro da Academia Nacional de Belas Artes de Lisboa e doutor honoris causa 
da Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro.

Foi homenageado com a Legião de Honra e Comandante das Artes e das Le-
tras na França, onde foi eleito, em 1975, membro da Academia Francesa de Belas 
Artes. Em 1989, período em que atuava como curador do Museu de Chantilly, 
foi convidado a presidir a sessão de abertura do II Congresso do Barroco no 
Brasil (Arquitetura e Artes Plásticas) em Ouro Preto.

Fonte: INSTITUT DE FRANCE. Germain Bazin. Disponível em: <www.institut-de-
france.fr>. Acesso em: 15 jul. 2010; ANDRADE, Rodrigo Melo Franco de. Palestra 
proferida, em Ouro Preto, a 01 de julho de 1968 (comemoração do 257º aniversário da 
elevação à categoria de Vila). Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Rio de Janei-
ro: Ministério da Educação e Cultura, n. 17, 1969; BAZIN, Germain. Arquitetura religiosa 
barroca no Brasil. Rio de Janeiro: Record, 1983; ACI/RJ. Série Técnico Administrativo/
Subsérie Representantes/Germain Bazin; ACI/RJ. Série Personalidades/Germain Bazin.

Glauco
Glauco de Oliveira Campello
(Mamanguape/PB, l934)

Iniciou seus estudos universitários na Escola de Belas Artes da Universidade 
Federal de Pernambuco e graduou-se pela Faculdade Nacional de Arquitetura 
no Rio de Janeiro em 1959. Já em 1957 ingressou, como estagiário, no escritório 
de Oscar Niemeyer e passou a fazer parte de sua equipe de Brasília a partir de 
1958. Integrou o Centro de Planejamento da Universidade de Brasília (UnB) 
como arquiteto e professor do grupo de fundadores da Escola de Arquitetura 
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daquela universidade. Foi, depois, professor da Faculdade de Arquitetura da 
Universidade de Pernambuco. De 1972 a 1975 esteve na Itália como responsável 
pelo desenvolvimento do projeto de Niemeyer para a sede da Editora Mondadori 
em Milão. Na ocasião, elaborou trabalhos de arquitetura para Cless e Ascoli na 
Itália e para Saint-Florent na Córsega. De volta ao Brasil, realizou projetos para 
o Rio de Janeiro e para outros estados, vencendo concursos nacionais de arqui-
tetura e interessando-se também pelos problemas de restauro e revitalização dos 
centros históricos. 

Em 1982 foi indicado por Aloísio Magalhães, seu amigo desde os tempos do 
Gráfico Amador do Recife, para assumir, na Secretaria do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional (SPHAN), a direção da 6ª Diretoria Regional (DR), que 
englobava, então, os estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Reestru-
turou a DR no contexto da associação entre a SPHAN e a Fundação Nacional 
Pró-Memória, criada por Aloísio, e, por recomendação deste, deu início aos tra-
balhos de restauração do Paço Imperial, na Praça XV, no Rio de Janeiro.

No início do governo Collor e após a extinção da SPHAN/Pró-Memória, afas-
tou-se do serviço público para retomar suas atividades de profissional liberal. 
Nesse período, elaborou os projetos para o Centro Cultural Light, o Museu da 
Imagem e do Som e o Anexo do Teatro Municipal.

No começo de 1994 assumiu a presidência do Instituto Brasileiro do Patrimônio 
Cultural (IBPC), nova denominação da SPHAN/Pró-Memória após a reforma 
administrativa de 1990. Correspondem a esse período os tombamentos dos sítios 
históricos de Penedo em Alagoas, de Pampulha em Belo Horizonte e de Cata-
guazes em Minas Gerais. Campello retomou a publicação da Revista do Patrimônio, 
inaugurando um novo ciclo, com as mesmas características de livro de ensaios 
dos primeiros números editados por Rodrigo Melo Franco de Andrade. Incen-
tivou a atuação das Regionais, valorizando o programa das Oficinas-Escola no 
Nordeste. Em 1998 transformou as Coordenações Regionais em Superintendên-
cias Regionais.

Ao deixar a presidência do IPHAN, em janeiro de 1999, o arquiteto Glauco 
Campello foi convidado pelo ministro Weffort para elaborar um estudo sobre o 
patrimônio cultural brasileiro. Desse encargo resultou a publicação de O brilho 
da simplicidade: dois estudos sobre arquitetura religiosa no Brasil colonial, publicado em 
2001. O arquiteto também publicou outros títulos, como: “Patrimônio e cidade, 
cidade e patrimônio” em 1994 na Revista do Patrimônio; “Ações pelo patrimônio”, 
em Um olhar sobre a cultura brasileira, de 1998; A serviço do Patrimônio 1994/1998, de 
1999; “O marco da Pampulha”, em Igreja da Pampulha: restauro e reflexões, de 2006; 
“Cinco insertos sobre a restauração do Paço”, em Paço Imperial, de 2005.

Fonte: ACI/RJ. Série Personalidades/Glauco Campello; Informações obtidas com 
Glauco Campello para o Projeto Memória Oral da Preservação do Patrimônio Cultural 
em julho de 2009.
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Goiás
Goiás (Cidade de)
Município do Estado de Goiás.

A cidade de Goiás está distante 148 km 
de Goiânia. Em 1727, o bandeirante pau-
lista Bartolomeu Bueno da Silva fundou o 
Arraial de Santana na região ocupada até 
então pelos índios da nação Goiá. Ainda 
pertencente à Capitania de São Paulo, o 
Arraial foi elevado, em 1736, à categoria 
de vila, com a denominação de Vila Boa 
de Goiás. Com a criação da Capitania de 
Goiás em 1748, a Vila tornou-se capital 

da Capitania. Essa posição foi perdida nos anos de 1930, quando a capital do 
Estado de Goiás foi transferida para Goiânia. 

O Conjunto Arquitetônico e Urbanístico da Cidade de Goiás, ou Goiás Velho 
como também é conhecido, foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional (IPHAN), pelo Processo 0345-T-42, e inscrito nos Livros 
do Tombo Histórico, de Belas Artes e no Arqueológico, Etnográfico e Paisa-
gístico em 1978. A justificativa para esse tombamento, segundo estipulado no 
Processo, fazia referência à representatividade dos princípios urbanísticos e cons-
trutivos adaptados do que “se praticava em São Paulo que, por sua vez, trazia do 
Reino”, de forma que

o todo compõe um harmonioso conjunto de arquiteturas, ao 
mesmo tempo, diferentes pelo estilo das fachadas e homogêneas 
em razão do tamanho e das proporções do casario. (...) Em 
Goiás, as três principais praças, que recebem a designação de 
largo, existem desde o início do aglomerado. Apresentam-se 
com uma base em forma de triângulo e são circundadas por 
uma massa de edifícios residenciais, em sua grande maioria, 
térreos, dando suporte à volumetria de um edifício que merece 
ser destacado. O primeiro e mais antigo desses é o Largo do 
Rosário, em alusão à igreja de mesmo nome pertencente à Ir-
mandade dos Pretos. O Largo da Matriz, também conhecido 
como Largo do Palácio, é onde os primeiros exploradores eri-
giram a pequena capela dedicada à Sant’Anna. O mais amplo 
espaço público da cidade é, no entanto, o Largo da Cadeia, mais 
conhecido como Largo do Chafariz. (...) O acesso ao Largo 
pela parte mais baixa, faz com que o edifício da antiga Câmara, 
hoje conhecido como Museu das Bandeiras, assuma um grau 
de monumentalidade ao se projetar sobre os edifícios residen-
ciais térreos e vernaculares do entorno próximo. O chafariz, 
que dá nome ao largo, completa magistralmente o cenário.

Goiás/GO. Largo do Rosário. s/a, s/d. ACI/RJ. 
Série Inventário. 
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Além da proteção do IPHAN, o Centro Histórico da Cidade de Goiás foi re-
conhecido pela Unesco como Patrimônio Mundial em 2001. 

Fonte: ACI/RJ. Série Processo de Tombamento/Processo nº 0345-T-42.

Goiás Velho (Ver Goiás)

Golberi
Golberi do Couto e Silva
(Rio Grande/RS, 1911 – São Paulo/SP, 1987)

Formou-se pela Escola Militar de Realengo/RJ em 1930. Em 1943 concluiu 
o curso da Escola do Estado Maior do Exército. Participou da Força Expedi-
cionária Brasileira durante a Segunda Guerra Mundial, como oficial de inteligên-
cia, após ter realizado o estágio preparatório em Fort Leavenworth nos Estados 
Unidos.

Em 1952 foi designado para o cargo de adjunto do Departamento da Escola 
Superior de Guerra, subordinada ao Estado Maior das Forças Armadas e criada 
em 1948 com o principal objetivo de desenvolver o conhecimento necessário 
para o planejamento da segurança nacional.

Com a criação do Serviço Nacional de Informação (SNI) em 1964, no governo 
de Castelo Branco, foi nomeado seu primeiro chefe com honras de ministro de 
Estado. Permaneceu no cargo até 1967, quando assumiu as funções de ministro 
do Tribunal de Contas da União (TCU).

Entre 1969, quando se aposentou do TCU, até 1974, quando se tornou minis-
tro-chefe da Casa Civil do governo de Ernesto Geisel (1974 a 1979), Golberi par-
ticipou da iniciativa privada como presidente para a América Latina da empresa 
farmacêutica multinacional Dow Chemical. Continuou como chefe do Gabinete 
Civil na presidência de João Figueiredo (1979 a 1985) até 1981, quando, alegando 
motivos pessoais, demitiu-se do governo. Desse ano até 1987, data de seu faleci-
mento, integrou o conselho de administração do Banco Cidade de São Paulo, em 
Brasília, onde recebia políticos, militares e empresários.

Sua única aparição pública após deixar a Casa Civil foi durante a campanha de 
Paulo Maluf à presidência da República em 1985.

Entre suas obras publicadas, destacam-se: Tiro de morteiro, planejamento estratégico, 
de 1955, e Geopolítica do Brasil, de 1966.

Fonte: ABREU, Alzira Alves de Abreu et al. Dicionário histórico-biográfico brasileiro pós-1930. 
Ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Editora FGV; CPDOC, 2001.

Henrique Oswaldo
Henrique Oswaldo de Andrade
(Belo Horizonte/MG, 1935)

Formou-se em economia pela Faculdade de Ciências Econômicas da Uni-
versidade Federal de Minas Gerais em 1963; especializando-se, em 1967, em 
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planejamento industrial pelo Curso Básico de Planejamento do Desenvolvimen-
to Econômico, promovido pelo Instituto Latino-Americano de Planificación 
Económica y Social- Cepal/Ilpes, em Santiago, Chile. 

Em 1965 foi professor do Curso de Crédito Rural promovido pela Coordena-
ção Nacional de Crédito Rural; em 1968 lecionou planejamento social no Curso 
de Sociologia e Antropologia da Faculdade de Filosofia da Universidade Federal 
de Minas Gerais e geografia econômica na Faculdade de Ciências Econômicas 
de Itaúna; e em 1982, foi docente do Curso de Restauração de Monumentos, 
organizado pelo Projeto Regional do Patrimônio Cultural e Instituto Nacional 
de Cultura do Peru, em Cuzco, no qual abordou os aspectos socioeconômicos 
e legais na restauração de monumentos e conservação de núcleos históricos e o 
modelo de gestão do Programa de Cidades Históricas – PCH.

Trabalhou no Banco Nacional de Crédito Cooperativo de 1960 até 1965, quan-
do foi nomeado funcionário interino do Banco de Desenvolvimento de Minas 
Gerais, efetivado por concurso em 1966, no cargo de economista, no qual per-
maneceu até 1972. Desse ano até 1974 foi vice-presidente interino e diretor do 
Banco de Crédito Real de Minas Gerais e da Credireal Turismo, subsidiária do 
mesmo banco. Entre 1974 e 1979, foi assessor especial do Conselho de Desen-
volvimento Econômico da Presidência da República e técnico de Planejamento 
e Pesquisa do Instituto de Planejamento Econômico e Social – Ipea.

Foi funcionário da Fundação Nacional Pró-Memória, entre 1982 e 1985, sendo 
responsável pela coordenação nacional do Programa de Cidades Históricas e pe-
los trabalhos da Fundação em Brasília e das ações nacionais deles decorrentes.

De 1985 até 2007, assumiu várias atividades públicas, tais como: secretário ge-
ral adjunto do Ministério do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente; dire-
tor de Planejamento e Controle Empresarial do Serpro; coordenador regional do 
Instituto Brasileiro de Arte e Cultura (ex-Funarte); e assessor para o CNPq na 
formação de redes cooperativas de pesquisas na área de ciência e tecnologia para 
a restauração e conservação de bens culturais. 

Em 1978 participou do Comitê Brasileiro Provisório para a criação do órgão 
associado do Icomos – Conselho Internacional de Monumentos e Sítios – no 
Brasil; do mesmo ano até 1980, tornou-se seu vice-presidente; foi membro de seu 
Conselho Deliberativo entre 1980 e 1983; conselheiro regional para o Centro-
Oeste de 2000 a 2003 e, novamente, de  2006 a 2009; e diretor de projetos rela-
cionados com o Patrimônio Cultural Mundial, para o período de 2009 a 2012.

Dentre várias participações em eventos no campo da preservação do patrimônio 
cultural, destacam-se: a coordenação, entre 1977 e 1979, da Comissão de Coor-
denação e Acompanhamento do Programa de Cidades Históricas da Secretaria 
de Planejamento da Presidência da República – Seplan/PR; e a atuação, em 1980, 
como representante do Brasil na Reunião Tripartite de Avaliação do Projeto do 
Patrimônio Cultural, realizada em Lima, Peru. Foi também titular do Conse-
lho Nacional de Turismo, entre 1982 e 1985, representando a Subsecretaria do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e membro do grupo técnico consti-
tuído pelo Projeto Regional do Patrimônio Cultural PNUD/Unesco para elabo-
rar estudo sobre a formação de arquitetos restauradores na América Latina e no 
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Caribe, em 1983.
Atualmente é sócio gerente e coordenador técnico da empresa Parceria – Con-

sultoria e Projetos Ltda.

Fonte: Informações prestadas por Henrique Oswaldo de Andrade ao Projeto Memória 
Oral da Preservação do Patrimônio Cultural em novembro de 2010.

IAB
Instituto dos Arquitetos do Brasil 
Endereço: SCS Quadra 2, Bloco D, Edifício Oscar Niemeyer. Brasília/DF.

O Instituto Brasileiro de Arquitetura foi fundado em 1921, em uma sala de 
aula da Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, tendo como primeiro 
presidente o arquiteto Gastão da Cunha Bahiana. Seus objetivos iniciais eram 
realizar concursos públicos visando divulgar a profissão de arquiteto e estipular 
tabelas de honorários para a remuneração de serviços. 

A regulamentação da profissão de arquiteto data de 1933, a partir do Decreto 
nº 23.569, de 11 de dezembro. Nesse mesmo ano, a Instituição adotou a denomi-
nação de Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), que se mantém até hoje.

Em 1940, no V Congresso Panamericano de Arquitetos, ocorrido em Montevi-
déu, Uruguai, foi lançada a ideia da criação de departamentos regionais do IAB, 
de modo a evitar seu esfacelamento com o surgimento de outras instituições nos 
estados. Os primeiros departamentos criados foram os de Minas Gerais e de São 
Paulo em 1943. Este último organizou dois anos depois, ainda durante o Estado 
Novo, o I Congresso Brasileiro de Arquitetos.

Em Pernambuco, o departamento do IAB foi fundado em 1951 e ocupa, atual-
mente, o Pavilhão de Óbitos da Faculdade de Medicina, projetado por Luiz 
Nunes em 1937.

O Conselho Superior do Instituto de Arquitetos do Brasil (Cosu) foi insti-
tuído em 1957, sendo integrado por representantes de todos os departamentos 
estaduais. É sua atribuição traçar a política do Instituto e eleger a Diretoria 
Nacional. 

A primeira revista oficial do IAB foi Arquitetura e Urbanismo, sob a direção de 
Cypriano Lemos, editada de 1936 até 1938. Entre 1961 e 1968 circulou no Rio 
de Janeiro a revista Arquitetura; em 1987, a ARQ se tornou a publicação oficial do 
IAB, distribuída a seus associados em todos os estados da federação. 

Em 1981, durante as comemorações dos sessenta anos do Instituto, ocorridas 
no mesmo local da primeira reunião de 1921, foi lançado o primeiro livro da 
série Coleção IAB, Quatro séculos de arquitetura, de Paulo Santos.

Fonte: INSTITUTO DOS ARQUITETOS DO BRASIL/SP. História. Disponível em: 
<http://www.iabsp.org.br/historico.asp>. Acesso em: 27 set. 2010; INSTITUTO DOS 
ARQUITETOS DO BRASIL/PE. História. Disponível em: <http://www.iabpe.org.br/
iabpe.php>. Acesso em: 27 set. 2010.
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IBPC 
Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural 
(Decreto nº 99.492, de 03 de setembro de 1990; Decreto nº 99.602, de 13 de ou-
tubro de 1990; Medida Provisória nº 610, de 08 de setembro de 1994).

O Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural (IBPC) foi uma autarquia vin-
culada à Secretaria da Cultura da Presidência da República, constituída pelo 
Decreto nº 99.492, de 03 de setembro de 1990, e cujas competências foram 
atribuídas pelo Decreto nº 99.602, de 13 de outubro de 1990, que aprovou a sua 
estrutura regimental. O IBPC sucedeu a Secretaria do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional e a Fundação Nacional Pró-Memória, os órgãos que juntos 
davam continuidade aos serviços públicos criados pelo Decreto-Lei nº 25, de 
30 de novembro de 1937, que estipulou o instituto do tombamento. As diversas 
denominações da instituição federal de proteção ao patrimônio cultural desde 
sua criação em 1936 – Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(SPHAN), até 1946; Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(DPHAN), até 1970; Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(IPHAN), até 1979; e Secretaria, e por um período curto, Subsecretaria do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) – mantiveram em suas 
designações o complemento de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional; o 
que não aconteceu com o nome IBPC.

Foram inúmeros os protestos e manifestações de intelectuais contrários a es-
sas mudanças, por causa da supressão do Conselho Consultivo, da diminuição 
da ação executiva da Instituição e do novo nome que acarretava na perda da 
“marca” IPHAN, que ganhou legitimidade ao longo dos mais de 50 anos de sua 
atuação. Já os defensores consideravam o novo nome mais adequado à amplia-
ção do conceito de patrimônio cultural, enunciado na Constituição de 1988, que 
não o limitava aos bens de valor histórico e artístico.

Em 1992 o Conselho Consultivo voltou a funcionar com a denominação Con-
selho Consultivo do Patrimônio Cultural, mantida até hoje.

Somente em 1994 a Instituição retomou a designação IPHAN, através da Me-
dida Provisória nº 610, de 08 de setembro de 1994, que estipulou em seu artigo 
6º: “O Instituto do Patrimônio Cultural – IBPC – e o Instituto Brasileiro de 
Arte e Cultura – IBAC – passam a denominar-se, respectivamente, Instituto 
Histórico e Artístico Nacional – IPHAN – e Fundação Nacional de Artes – FU-
NARTE, mantidas suas competências e naturezas jurídicas”.

Fonte: ACI/RJ. Série Arquivo Técnico Administrativo/Subsérie Boletim.

Ibram
Instituto Brasileiro de Museus 
(Lei nº 11.906, de 20 de janeiro de 2009).

O Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) foi criado pela Lei nº 11.906, de 20 
de janeiro de 2009, como uma autarquia vinculada ao Ministério da Cultura. 
As principais finalidades do Ibram são promover e assegurar a implementação 
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de políticas públicas, como a Política Nacional de Museus, para o setor museo-
lógico, com vistas a contribuir para a organização, gestão e desenvolvimento 
de instituições museológicas e seus acervos e garantir os direitos das comuni-
dades organizadas de opinar sobre os processos de identificação e definição do 
patrimônio a ser musealizado.

O Ibram sucedeu o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional nos 
direitos, deveres e obrigações relacionados aos museus federais. 

Integram o Ibram os seguintes museus: no Estado do Rio de Janeiro, o Museu 
Casa Benjamim Constant, o Museu da República, o Museu de Arqueologia de 
Itaipu, o Museu Histórico Nacional, o Museu Imperial, o Museu Nacional de 
Belas Artes, o Museu Raymundo Ottoni de Castro Maya, o Museu Villa-Lobos 
e o Museu Forte Defensor Perpétuo; em Minas Gerais, o Museu Regional Casa 
dos Ottoni, o Museu do Diamante, o Museu do Ouro/Casa de Borba Gato, 
o Museu da Inconfidência, o Museu Regional de São João Del Rey, o Museu 
Regional de Caeté; no Maranhão, o Museu Histórico de Alcântara; em Goiás, o 
Museu Casa das Princesas e o Museu das Bandeiras; em Pernambuco, o Museu 
da Abolição; no Rio Grande do Sul, o Museu das Missões; em São Paulo, o Mu-
seu Lasar Segall; no Espírito Santo, o Museu de Biologia Professor Mello Leitão 
e o Museu Solar Monjardin; e em Santa Catarina, o Museu Victor Meirelles.

O Ibram ainda é responsável por convênios ou outros tipos de instrumentos 
firmados relativamente às seguintes unidades: Museu Casa da Hera, Museu de 
Arte Religiosa e Tradicional de Cabo Frio, Museu de Arte Sacra de Paraty, todos 
no Estado do Rio de Janeiro; e Museu de Arte Sacra da Boa Morte em Goiás.

Fonte: Legislação citada.

Iccrom 
Centro Internacional de Estudos para a Conservação e Restauração de Bens Culturais 
Endereço: Via di San Michele 13, Roma/Itália.

O International Centre for the Study and Preservation and Restoration of Culture Property 
(Iccrom) é um organismo intergovernamental (OIG), científico e autônomo. A 
decisão de sua criação se deu em Nova Delhi em 1956, durante a 9ª Conferên-
cia Geral da Unesco, sendo, contudo, estabelecido somente em 1959 em Roma. 
Foram definidos como seus objetivos: reunir, estudar e difundir documentação 
de caráter científico e técnico relativo aos problemas de conservação e restaura-
ção dos bens culturais; coordenar e estimular pesquisas nesse campo, inclusive 
através da organização de seminários, da publicação de manuais e monografias 
e do intercâmbio de especialistas; concorrer para a formação de pesquisadores 
e de técnicos e para a elevação do nível de atuação na área de conservação e de 
restauro dos bens culturais. Para alcançá-los, o Iccrom desenvolve cinco áreas 
principais de atividade: o treinamento, a informação, a pesquisa, a cooperação e 
o suporte para a elaboração de material especializado e para eventos. Uma As-
sembleia Geral formada por delegados de todos os Estados-membros dirige o 
Centro e elege os 25 membros do Conselho do Iccrom, o qual também colabora 
com o Comitê do Patrimônio Mundial como um órgão consultivo. O Iccrom 
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trata do patrimônio cultural, móvel ou imóvel.
O Brasil só aderiu ao Iccrom em 21 de agosto de 1964, segundo o Decreto 

Legislativo nº 16, de 01 de julho de 1964, que aprovou seus estatutos. Hoje 129 
paises são membros do Iccrom.

Fonte: ACI/RJ. Série Assuntos Internacionais/Subsérie Centros; ICCROM. What is ICCROM? 
Disponível em: <http://www.iccrom.org>. Acesso em: 20 ago. 2010.

Icom
Conselho Internacional de Museus 
Endereço: Place de Fontenoy. Paris/França – junto à Unesco.

Criado em 1946, o International Council of Museum (Icom) é uma organização não 
governamental que mantém relações formais com a Unesco, executando parte 
de seu programa para museus. Constitui-se como uma grande rede que congrega 
museus e profissionais de museus do mundo todo, contando atualmente com 
2.000 museus, 28.000 especialistas, 117 comitês nacionais, 31 internacionais, 5 
alianças regionais e 18 organizações afiliadas, presentes em 137 países ou ter-
ritórios. Sem fins lucrativos, seus recursos são oriundos predominantemente da 
contribuição de seus membros, das atividades que desenvolve e do patrocínio de 
organizações públicas e privadas. 

O Icom é formado por uma diretoria composta por um presidente, um vice-
presidente e um Conselho Executivo, integrado por representantes dos comitês 
nacionais, dos comitês internacionais e das organizações regionais. Sua sede é 
junto à Unesco em Paris.

De acordo com os estatutos do Icom, adotados durante a 21ª Conferência Ge-
ral ocorrida na Áustria em 2007, “um museu é uma instituição permanente, não 
lucrativa, a serviço da sociedade e de seu desenvolvimento e aberta ao público, 
que adquire, conserva, pesquisa, comunica e exibe o patrimônio tangível e in-
tangível da humanidade e seu ambiente com o propósito de educação, estudo e 
entretenimento”.

Em 1948 foi fundado o Comitê Brasileiro do Icom, que integra o Comitê Re-
gional para a América Latina e Caribe (Icom-Lac) e o Comitê Regional dos 
Países do Mercosul (Icom-Sur).

Em 1977 foi instituído 18 de maio como o Dia Internacional de Museus.

Fonte: ICOM. Icom. Disponível em: <http://www.icom.org.br/index.cfm?canal=icom>. 
Acesso em: 20 ago. 2010.

Icomos
Conselho Internacional de Monumentos e Sítios
Endereço: Rue de La Fédération, 49-51. Paris/França. (Secretariado Internacio-Paris/França. (Secretariado Internacio-
nal do Icomos).

O International Council on Monuments and Sites (Icomos) – Conselho Internacional 
de Monumentos e Sítios – é uma organização não governamental do sistema 
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Unesco, fundada em 1965 em Varsóvia, na Polônia, um ano após a assinatura 
da Carta de Veneza, que tem por finalidade, segundo seus estatutos: o reagru-
pamento das organizações e técnicas voltadas para o estudo, o cadastramento, 
a conservação e a restauração dos monumentos e sítios históricos; e a análise, 
estudo e a divulgação de métodos e técnicas de preservação, restauração e revi-
talização de monumentos e sítios. 

O Icomos é composto pelos comitês nacionais, que podem ser criados em 
todos os países-membros da Unesco. No Brasil, o Comitê Nacional foi estabe-
lecido em 1978; desde então, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN) é membro institucional do Comitê Brasileiro e, portanto, 
do Icomos. O primeiro presidente do Icomos/Brasil foi Augusto Carlos da Silva 
Telles, que exerceu seu mandato entre 1978 e 1982.

A manutenção dos comitês nacionais e do Icomos resulta da contribuição anual 
dos seus membros, individuais, institucionais, benfeitores e honorários. 

O Icomos, como órgão consultor da Unesco, age como consultor técnico para 
o Comitê do Patrimônio Mundial.

Segundo seu estatuto, aprovado na Assembleia Geral ocorrida em Moscou em 
1978, os termos monumento, conjunto arquitetônico e sítio são definidos como 
as obras humanas ou os frutos da combinação humana e da natureza que têm 
valor do ponto de vista histórico, artístico, arquitetônico, cientifico, etnológico 
e arqueológico, e que incluem: no caso dos sítios, as áreas e paisagens topográfi-
cas, parques e jardins; fazem parte dos conjuntos grupos de construções separa-
das ou conectadas, urbanas e rurais, e seu entorno; e no que se refere aos monu-
mentos, as obras monumentais de pintura e escultura e os elementos de natureza 
arqueológica. Nesse sentido, a definição contempla também as coleções museo-
lógicas estabelecidas em monumentos, as coleções arqueológicas preservadas em 
museus ou exibidas em museus de sítios históricos ou arqueológicos e os museus 
ao ar livre.

O Icomos internacional é administrado por uma Secretaria Executiva com 
sede em Paris. Seu principal órgão decisório é a Assembleia Geral, responsável 
pela eleição dos membros da Diretoria e do Comitê Executivo. Cerca de 110 
países, organizados em comitês nacionais, e 7.500 associados fazem parte atual-
mente do Icomos.

Fonte: ACI/RJ. Série Técnico Administrativo/Subsérie Comitê; ICOMOS. History. Dis-
ponível em: <http://www.international.icomos.org>. Acesso em: 22 ago. 2010.

Iepha (Ver Órgãos de preservação)

Igreja da Penitência
Igreja da Ordem Terceira de São Francisco da Penitência
Endereço: Morro de Santo Antônio, s/n. Centro. Rio de Janeiro/RJ.

No Morro de Santo Antônio, no Centro da cidade do Rio de Janeiro, encon-
tram-se o Convento e a Igreja da Ordem Primeira de São Francisco e a Igreja da 
Venerável Ordem Terceira de São Francisco da Penitência, cuja origem data de 
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1620, quando foi concluída a Capela de Nossa Senhora da Conceição, ao lado 
direito da igreja conventual (da Ordem Primeira).

Em função de desavenças entre as ordens, o que atrasou as obras, a Igreja da 
Ordem Terceira, iniciada em 1653, foi inaugurada somente em 1773, ao lado da 
Capela da Conceição, que foi incorporada à nova Igreja.

No Processo de tombamento 022-T-38, aberto pelo Serviço do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional, a Igreja foi assim descrita:

O interior todo revestido de talha, expõe um raro exemplar da 
arte barroca. Dois grandes artistas, Manuel de Brito e Francis-
co Xavier de Brito, trabalharam para as realizações das obras. 
O início dos trabalhos de entalhe ocorreu pelo altar-mor em 
1726, obra de Manuel de Brito. Seguem-se cronologicamente 
os trabalhos realizados por Francisco Xavier de Brito para os 
púlpitos (1722), arco cruzeiro (1753) e seis altares laterais da 
nave (1736-1738). O preenchimento dos espaços entre um al-
tar lateral e outro foi iniciado em 1739 por Manoel de Brito. 
(...) A pintura do teto da nave da igreja (1737) foi realizada por 
Caetano da Costa Coelho, que utilizou a técnica da pintura em 
perspectiva ilusionista. A sacristia apresenta um conjunto de 
obras rococó composto pelo arcaz e pelas pinturas dos painéis 
emoldurados, localizados no teto. Com arranjo museológico, 

Igreja da Ordem Terceira de São Francisco da Penitência. Rio de Janeiro/RJ. 
Fachada principal e nave. Fotos de Erich Hess, 1940. ACI/RJ. Série Inventário.
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os compartimentos à esquerda da igreja apresentam as ima-
gens, os andores, os paramentos e demais objetos relativos à 
Procissão das Cinzas, uma das mais importantes do Rio an-
tigo. O altar para a capela do Santíssimo Sacramento é obra 
realizada no século XIX, como também o cemitério (...).

A Igreja de São Francisco da Penitência, o cemitério e o Museu de Arte Sacra, 
ambos anexos à Igreja, bem como todos os objetos do seu interior, foram inscri-
tos nos Livros do Tombo Histórico e de Belas Artes em 1938.

Fonte: ACI/RJ. Série Processo de Tombamento/Processo nº 022-T-38.

Igreja de Santa Rita
Igreja de Santa Rita e Largo de Santa Rita
Endereço: Largo de Santa Rita. Centro. Rio de Janeiro/RJ.

O Largo de Santa Rita tem essa denominação em função 
da presença, nesse local, da Igreja de Santa Rita. Essa região 
fazia parte do Sítio Valverde, onde, em torno de 1721, o casal 
Nascentes Pinto promoveu a edificação de uma capela, ce-
dida à Irmandade de Santa Rita. A Igreja, que passou por 
várias obras de conservação, como a ocorrida em 1870, man-
teve suas linhas arquitetônicas preservadas.

A Igreja de Santa Rita foi tombada pelo Processo 0016-T-
38 e inscrita nos Livros do Tombo de Belas Artes e Históri-
co em 1938. A natureza do tombamento foi compulsória 
por decurso de prazo. A partir de uma portaria de 1986, o 
tombamento foi delimitado, e foram estipulados critérios 
de entorno.

Fonte: ACI/RJ. Série Processo de Tombamento/Processo nº 0016-T-
38; Portaria SPHAN nº 02/86.

Igreja Matriz/Penedo
Catedral de Nossa Senhora do Rosário
Endereço: Praça Barão de Penedo, 1. Centro. Penedo/AL.

A Igreja Matriz de Penedo, Catedral de Nossa Senhora do Rosário, começou a 
ser construída no século XVII, mas só foi finalizada no início do século XVIII, 
período ao longo do qual sofreu diversas descaracterizações, como a edificação 
da nova fachada sobre a original demolida. Em 1889 a Catedral recebeu o relógio 
que ficava no Convento Franciscano.

A Catedral não foi tombada individualmente, mas faz parte do Conjunto 
Histórico e Paisagístico de Penedo, inscrito nos Livros do Tombo Histórico e 
Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico pelo Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional em 1996, pelo Processo 1201-T-86.

Fonte: ACI/RJ. Série Processo de Tombamento/Processo nº 1201-T-86.

Igreja de Santa Rita. Rio de Janeiro/RJ. 
s/a, 1970. ACI/RJ. Série Inventário. 



213

Igreja Matriz de Nossa Senhora da Penha de 
França (Ver Corumbá de Goiás)

Inepac
Conselho do Inepac
Conselho Estadual de Tombamento

O Conselho Estadual de Tombamento foi criado pelo Decreto-Lei Estadual 
nº 2, de 11 de abril de 1969, que “define os Bens Integrantes do Patrimônio 
Histórico, Artístico e Paisagístico do Estado da Guanabara e institui medidas 
para a sua proteção”, determinando à Divisão do Patrimônio Histórico e Artís-
tico (DPHA), da Secretaria de Educação e Cultura, a proteção administrativa 
aos bens tombados. Pelo artigo nº 9 do mesmo decreto, foi criado o Conselho 
Estadual de Tombamento, ao qual foi atribuído a função de emitir aviso prévio 
sobre os atos do tombamento e de destombamento. 

Em 1974, no contexto da fusão do Estado da Guanabara com o do Rio de 
Janeiro – tendo a Lei Complementar nº 20, de 0l de julho, garantido ao novo 
Estado a manutenção da legislação da Guanabara –, o DPHA foi substituído 
pelo atual Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac).

Na Lei nº 509, de 03 de dezembro de 1981, o Conselho Estadual de Tom-
bamento (CET) foi integrado à estrutura da Secretaria de Estado de Educação 
e Cultura e definido como o órgão consultivo de assessoramento do governo do 
Estado do Rio de Janeiro, no que diz respeito a documentos, obras, locais de 
valor histórico, artístico e arqueológico, atuando em colaboração com o Inepac, 
através de pareceres sobre atos de tombamento de bens culturais e sobre propos-
tas de intervenção para os bens protegidos.

O CET é constituído de doze membros, dos quais oito são de livre nomeação 
do governador do Estado e escolhidos entre pessoas de notório saber. Com 
mandato de seis anos, fazem parte também dessa composição o diretor geral 
do Inepac, um representante do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro 
(IHGB), um do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) e um do Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). 

Fonte: Legislação citada.

IPHAN
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(Decreto nº 66.967, de 27 de julho de 1970; Medida Provisória nº 610 de 08 de 
setembro de 1994).

O termo Patrimônio, usado para denominar o órgão federal de proteção ao 
patrimônio cultural, engloba as diferentes designações que a Instituição pos-
suiu, desde sua criação em 1937, tais como Serviço, Diretoria, Secretaria, Sub-
secretaria e Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN); 
esta última tendo sido sua denominação em duas ocasiões: entre 1970 e 1979 e a 
partir de 1994. 
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Por ocasião da reorganização do Ministério da Educação e Cultura pelo De-
creto nº 66.967, de 27 de julho de 1970, foi criado o Departamento de Assuntos 
Culturais (DAC), ficando a ele vinculado o Instituto do Patrimônio Históri-
co e Artístico Nacional (IPHAN), constituído para substituir a Diretoria do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (DPHAN).

O IPHAN permaneceu atuando até 1976, sob a mesma estrutura da extinta 
DPHAN. Nesse ano, a Portaria nº 230, de 30 de março, tornou mais complexa a 
estrutura anterior, através da criação de quatro novas representações, denomina-
das Diretorias Regionais, que permitiram a presença da Instituição nas regiões 
Norte, Sul e Centro-Oeste, além de acrescentar, à sua representação na região 
Nordeste, o território de Fernando de Noronha.

A portaria também incluiu na estrutura do Instituto uma série de seções, tais 
como a Divisão de Museus e de Difusão Cultural e a Divisão de Arqueologia, 
além de outras divisões de natureza puramente administrativa, como era o caso 
das divisões de Pessoal e de Execução Orçamentária e Financeira. Tais modifi-
cações apontaram para uma maior independência administrativa do Órgão, pos-
sibilitada pela legislação reguladora da administração pública surgida no final da 
década de 1960. Nesse sentido, o IPHAN adquiria uma maior autonomia face ao 
Ministério da Educação e Cultura, uma vez que passou a possuir estruturas ad-
ministrativas próprias. Em 1978, o Decreto nº 81.454 modificou a denominação 
do órgão supervisor do IPHAN: o DAC passou a ser denominado Secretaria de 
Assuntos Culturais (Seac), sem que fosse alterada sua relação com o Instituto. 

Em 1979 ocorreu, em um primeiro momento, a fusão entre o IPHAN, o Cen-
tro Nacional de Referência Cultural (CNRC) e o Programa Cidades Históricas 
(PCH), e, logo em seguida, a criação da Fundação Nacional Pró-Memória. Es-
sas fusões geraram a transformação do IPHAN em Secretaria do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), que passou a ser o órgão adminis-
trativo da política de proteção ao patrimônio cultural, junto com a Fundação 
Pró-Memória, à qual cabia o papel operacional. Ainda dentro dessa organização 
dual, a denominação da Instituição iria mudar novamente, em 1981, para Sub-
secretaria do Patrimônio Artístico Nacional. Em 1985, retornou a designação de 
Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, a qual permaneceu até 
1990, quando ocorreu a dissolução do Ministério da Cultura, foi extinta a Funda-
ção Pró-Memória e criado o Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural (IBPC), 
nova designação para o órgão federal de proteção ao patrimônio cultural.

Somente em 1994 a Instituição voltou a ser IPHAN, através da Medida Pro-
visória nº 610, de 08 de setembro de 1994, que estipulou em seu artigo 6º: “O 
Instituto do Patrimônio Cultural – IBPC – e o Instituto Brasileiro de Arte e 
Cultura – IBAC – passam a denominar-se, respectivamente, Instituto Histórico 
e Artístico Nacional – IPHAN – e Fundação Nacional de Artes – FUNARTE, 
mantidas suas competências e naturezas jurídicas”.

Fonte: Legislação citada.
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Ipojuca
Antônio de Ipojuca Holanda Pontes
( João Pessoa/PA, 1942)

Formou-se em jornalismo pela Universidade Federal da Paraíba em 1963. 
Nesse mesmo ano realizou um curso intensivo de cinema ministrado pelo ci-
neasta sueco Arnie Sucksforff no Instituto Rio Branco no Rio de Janeiro; no ano 
seguinte fez um estágio na Cinemateca Brasileira, em São Paulo.

Em 1965, após o fechamento do jornal Diário Carioca, onde trabalhava, passou 
a dedicar-se ao cinema. O primeiro filme de sua direção foi Os homens do caranguejo 
de 1969, pelo qual foi premiado nos festivais de Brasília e de Mar del Plata.

Exerceu novamente o jornalismo entre 1897 e 1989 no jornal O Estado de São Pau-
lo. Nesse último ano participou da criação da TV Educativa do Rio de Janeiro. 

Em 1990 o presidente eleito Fernando Collor de Mello extinguiu o Ministério 
da Cultura e criou a Secretaria de Cultura ligada diretamente à presidência da 
República, convidando Ipojuca Pontes para secretário. Com essa transformação, 
a Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional se tornou Instituto 
Brasileiro do Patrimônio Cultural. Durante a gestão de Ipojuca, a Embrafilme 
foi extinta, e a Biblioteca Nacional se tornou fundação isolada, o que acabou 
impedindo que fosse transferida para Brasília. Permaneceu somente um ano na 
Secretaria de Cultura, de onde saiu para ser adido cultural do Brasil na Argentina 
e diretor do Centro de Estudos Brasileiros em Buenos Aires; funções que exer-
ceu até 1992, quando foi aberto o processo de impeachment do presidente Collor, 
e Ipojuca colocou seu cargo à disposição. Dessa data até 1995, viveu nos Estados 
Unidos onde participou de diversos cursos de cinema.

Dentre os filmes sob sua direção, destacam-se: Canudos de 1978, que represen-
tou o Brasil no Festival de Cannes; e A volta do filho pródigo de 1979, premiado no 
festival de Tessalônica, na Grécia. Publicou, dentre outros, os livros: Brasil filmes 
S.A. em 1983; Pedro Mico – o filme em 1985; e Cultura e modernidade em 1991.

Fonte: ABREU, Alzira Alves de Abreu et al. Dicionário histórico-biográfico brasileiro pós-1930. 
Ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Editora FGV; CPDOC, 2001.

Irapoan
Irapoan Cavalcanti de Lyra
(Niterói/RJ, 1941)

Em 1963 prestou concurso como datilógrafo para a Comissão Nacional de 
Energia Nuclear (CNEN) e começou a trabalhar junto ao diretor de Finanças da 
Instituição. Estudou matemática na Faculdade Santa Úrsula no Rio de Janeiro.

Irapoan foi convidado, em 1967, a ser diretor executivo da Fundação Casa de 
Rui Barbosa por seu então presidente, Américo Jacobina Lacombe. Ocupou o 
cargo de 1967 a 1978.

Na década de 1970 começou a prestar serviços técnicos na área administrativa 
para o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Quan-
do Aloísio Magalhães assumiu o comando da Instituição, Irapoan Cavalcanti 
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passou a ter participação mais direta – ainda que não oficial – nos assuntos do 
patrimônio, contribuindo para a formulação da lei que criaria a Fundação Na-
cional Pró-Memória e a Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
em 1979. Com o falecimento de Aloísio, em 1982, Irapoan assumiu o cargo de 
subsecretário do Patrimônio, no qual permaneceu até 1985. 

Durante sua administração no Patrimônio, estimulou a criação dos Escritórios-
Técnicos, com o objetivo de agilizar a descentralização das ações do Patrimônio.

Presidiu, entre 1988 e 1990, a Fundação Legião Brasileira de Assistência (LBA), 
programa do governo voltado para a política social. Em função de seu trabalho na 
LBA, recebeu a Ordem do Mérito Militar, a Ordem do Mérito Naval e a Medalha 
do Pacificador. Foi-lhe conferida também a Ordem do Mérito da Aeronáutica.

Fonte: ACI/RJ. Série Personalidades/Irapoan Cavalcanti de Lyra. 

Isabel
Maria Isabel Braga da Câmara
(Quatá/SP, 1956)

Formou-se em arquitetura e urbanismo na Universidade Santa Úrsula em 1980. 
De 1977 até 1983 fez parte da equipe do paisagista Roberto Burle Marx. Em 
2000 concluiu o curso de especialista em conservação integrada urbana territo-
rial na Universidade Federal de Pernambuco.

Em 1981 teve o primeiro de três contratos com a Fundação Nacional Pró-
Memória para executar projetos do Escritório Burle Marx na cidade de Tira-
dentes. Em 1984 foi contratada pela Pró-Memória para assumir o Escritório 
Técnico de Tiradentes, onde ficou até 2000, quando foi transferida para a Super-
intendência do Maranhão, onde permaneceu por dois anos. 

Em 2003 assumiu a direção da Superintendência de Minas Gerais e, no ano 
seguinte, novamente a direção do Escritório Técnico de Tiradentes, onde ficou 
até 2008, quando se transferiu para o Departamento de Patrimônio Material e 
Fiscalização no Rio de Janeiro.

Fonte: Informações prestadas por Maria Isabel Braga da Câmara ao Projeto Memória 
Oral da Preservação do Patrimônio Cultural em setembro de 2010.

Ítalo 
Ítalo Campofiorito
(Paris/França, 1933)

Campofiorito obteve seu certificado de Estudos Superiores na Sorbonne. Par-
ticipou do projeto de construção de Brasília na década de 1950, integrando a 
equipe dos arquitetos Oscar Niemeyer e Lucio Costa. Nessa década trabalhou na 
Secretaria de Arquitetura da Universidade de Brasília (UnB). Em 1962 se tornou 
professor associado da UnB, mas acabou sendo afastado em 1965 pelo governo 
militar, com outros importantes personagens da cultura e intelectualidade brasi-
leiras. Sua reintegração só ocorreu em 1988, em decorrência da anistia política.
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Campofiorito foi um dos grandes responsáveis pela inclusão de Brasília como 
Patrimônio Mundial. Seu relatório de tombamento foi bastante importante para 
o andamento do processo. Tem, sobre o assunto, um artigo no livro Brasília: 
memória, cidadania e gestão do patrimônio cultural, organizado por Sandra Bernardes 
Ribeiro. Em 1989 o arquiteto foi designado secretário do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional e presidente da Fundação Nacional Pró-Memória, cargo que 
ocupou por pouco tempo, em função da extinção da Instituição e sua substitu-
ição pelo Instituo Brasileiro do Patrimônio Cultural em 1990.

Em 1991 assumiu a Secretaria de Cultura do Município de Niterói, no Estado 
do Rio de Janeiro. Em sua gestão foi concebido, segundo projeto de Oscar Nie-
meyer, e construído o Museu de Arte Contemporânea de Niterói (MAC), do 
qual foi diretor até 2003. Dirigiu também o Instituto Estadual do Patrimônio 
Cultural (Inepac) e o Departamento de Cultura da Secretaria de Ciência e Cul-
tura, ambos no Rio de Janeiro. 

Além de desenvolver diversos projetos como arquiteto, publicou artigos e en-
saios em jornais e revistas do Rio de Janeiro e de Brasília, entre eles “Urbanismo, 
arquitetura e gerontologia” e “Brazilian Architecture – Up to the Present”. Par-
ticipou ainda da criação do Corredor Cultural da cidade do Rio de Janeiro.

Entre 1994 e 2003 foi membro do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural.

Fonte: ACI/RJ. Série Personalidades/Ítalo Campofiorito.

Itamaraty (Ver Ministério das Relações Exteriores)

Ivo Porto de Menezes
Ivo Porto de Menezes
(Belo Horizonte/MG, 1928)

Formou-se engenheiro-arquiteto em 1954 e em urbanismo em 1967 na Escola 
de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), tendo obtido 
o doutorado na Escola de Minas e Metalurgia da Universidade Federal de Ouro 
Preto, onde lecionou Construção civil, Arquitetura, Higiene, Saneamento e Ur-
banismo de 1962 a 1977.

Entre 1956 e 1958 atuou como representante da Diretoria do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (DPHAN) na região de Ouro Preto e Mariana, 
realizando pesquisas no Arquivo Público Mineiro e em outros arquivos históri-
cos do Estado de Minas Gerais.

Em 1970 estudou em Portugal como bolsista da Fundação Calouste Gulbenkian.
Foi membro do Conselho Curador do Instituto Estadual do Patrimônio 

Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha) entre 1974 e 1977 e organizou e 
dirigiu o Departamento do Patrimônio Histórico e Artístico Municipal de Ouro 
Preto entre 1973 e 1975. Na ocasião, foi consultor para o “Plano de Conserva-
ção, Restauração e Desenvolvimento de Ouro Preto e Mariana”, executado pela 
Fundação João Pinheiro para os governos federal e estadual e para as prefeituras 
de Ouro Preto e Mariana. 
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No Curso de Especialização em Restauração e Conservação de Monumentos 
e Conjuntos Históricos, patrocinado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (IPHAN) e a Universidade Federal de Minas Gerais em 1978, 
lecionou, dentre outras, as disciplinas de História da Arquitetura Brasileira, Téc-
nicas Auxiliares de Restauração e Utilização de Documentação e Iconografia.

Seu escritório de arquitetura realizou, entre 1983 e 1992, levantamento históri-
co e arquitetônico de 40 monumentos e 16 projetos de restauração de monumen-
tos para o IPHAN, Iepha, Fundação Roberto Marinho e prefeituras de Ouro 
Preto e Belo Horizonte. 

Entre seus 10 livros publicados, ressaltam-se: Vãos na arquitetura tradicional minei-
ra, de 1957; Religião em Ouro Preto, de 1975; Mestre Atayde, o gênio da pintura mineira, 
de 1989; Belo Horizonte, residências, arquitetura, de 1997. 

Publicou, na Revista do Patrimônio, os artigos: “O Palácio dos Governadores de 
Cachoeira do Campo”, em 1961 no número 15;  “Manuel Francisco de Araújo 
(Mestre em história da arte mineira)” e o “Índice, por monumentos, do ‘Di-
cionário de Artistas e Artífices Mineiros dos Séculos XVIII e XIX em Minas 
Gerais – 1º volume’, de Judite Martins”, ambos no número 18 de 1978.

Fonte: ACI/RJ. Série Personalidades/Ivo Porto Menezes.

Jayme Teixeira da Silva Telles
Jayme Teixeira da Silva Telles
(Rio de Janeiro/RJ, 1895 – Rio de Janeiro/RJ, 1966)

Formou-se em 1926 na Escola Nacional de Belas Artes 
(Enba). 

Na década de 1930, Jayme iniciou sua vida profissional em 
São Paulo, trabalhando com seu irmão Francisco Teixeira da 
Silva Telles na Companhia Construtora de Santos, onde par-
ticipou dos projetos do Banco do Estado de São Paulo e do 
Instituto do Café, entre outros. 

Já em fins dos anos de 1930, retornou ao Rio de Janeiro, 
onde montou seu escritório particular, fez parte da Comissão 
do Plano da Cidade, instituída pelo prefeito Henrique Dods-
worth, e realizou projetos para edifícios residenciais, cinemas, 
hospitais e conjuntos habitacionais para os institutos de Apo-
sentadoria e Previdência.

Recebeu os seguintes prêmios: segundo lugar no concurso 
de Projetos para a Remodelação da Praça da República de São 
Paulo em 1939; a medalha de prata na seção de urbanismo no 
V Congresso Panamericano, ocorrido em Montevidéu em 1940, com o trabalho 
de remodelação da esplanada de Santo Antônio no Rio de Janeiro.

Escreveu diversos artigos em periódicos, tais como: em 1929, na Revista ca-
rioca Illustração Brasileira, “Tradicionalismo e pseudotradicionalismo”; e no jornal 
paulista Diário da Noite, o artigo “Arquitetura e Adaptação” em 1930.

Jayme Teixeira da Silva Telles. s/a, s/d. 
Acervo de Augusto Carlos da Silva Telles.
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Fonte: FREITAS, Maria Luiza de. Um brasileiro na arquitetura moderna de São Paulo: Jayme 
da Silva Telles e o Projeto “Ford” (1925-1931). Disponível em <http://www.docomomo.
org.br/seminario%206%20pdfs/Maria%20Luiza%20de%20Freitas.pdf>. Acesso em: 
20 ago. 2010.

Jean-Bernard Perrin
Jean-Bernard Perrin
(Paris/França, 1925)

Formado pela Escola Nacional Superior de Belas Artes, do Instituto de Urba-
nismo da Universidade de Paris, e pela Escola Nacional Superior de Horticul-
tura, Seção de Paisagem e de Arte de Jardins. Foi secretário geral da Sociedade 
Francesa de Arquitetura de Jardins. Elaborou um plano de desenvolvimento e 
de proteção aos sítios e paisagem para a região parisiense, aprovado pelo go-
verno francês em 1958. Em 1965 se tornou diretor da Agência da Árvore e dos 
Espaços Verdes em Paris. Foi presidente da Seção Francesa da International Fe-
deration of Landscape Architects (Ifla), fundada em 1948.

Foi consultor da Unesco como representante da Ifla, realizando, em 1969, com 
Jost Krippendorf, uma missão no Camboja, cujos resultados apresentou em um 
relatório intitulado Restauration des temples khmers: incidences touristiques, économiques 
et techniques: Cambodge – (mission). Em 1968 e em 1970, também pela Unesco, rea-
lizou missões com Piero Gazzola, respectivamente, em Luxemburgo – que re-
sultou na publicação La Sauvegarde et la mise en valeur de l’abbaye, de la ville et du site 
d’Echternach: Luxembourg – e no Afeganistão – que gerou o relatório Protection and 
Development of the Bamiyan Valley.

Perrin veio ao Brasil como consultor da Unesco, onde permaneceu de feve-
reiro a março de 1972, e depois em agosto do mesmo ano, visitando as cidades de 
Salvador, Ouro Preto, Olinda e Paraty. O relatório dessa missão – Mise en valeur 
des ensembles et sites classés: Brésil - (mission) – foi publicado em Paris em 1973. 

Fonte: ACI/RJ. Série Assuntos Internacionais/Unesco.

Jean-Pierre Halévy
Jean-Pierre Halévy 
(? – Paris/França, 2005)

A relação de Jean-Pierre Halévy com o IPHAN iniciou-se na década de 1970, 
quando desenvolveu pesquisas sobre o patrimônio cultural brasileiro durante os 
anos em que morou no Rio de Janeiro.

Entre 1986 e 1992, foi diretor da École du Patrimoine de Chaillot, voltada para 
a especialização de arquitetos na área da preservação cultural.

Na década de 1990 atuou como consultor do Banco Interamericano de Desen-
volvimento (BID), em Missão de Orientação do Programa BID/ IPHAN, que 
depois viria a se chamar Programa Monumenta.

Prestou consultoria na elaboração do dossiê para a candidatura da cidade de 
Diamantina à Lista do Patrimônio Mundial. Foi também conselheiro técnico do 
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governo do Maranhão em 1997.
Segundo Halévy, “o Brasil foi o primeiro país a conseguir do Patrimônio Mun-

dial a incorporação de uma obra do século XX” (hAlévy, 2001, p. 35). Sobre a 
ideia de patrimônio mundial, acredita que “nasceu com a ameaça de destruição 
dos templos de Abu Simbel e Philae, no Alto Nilo, para a construção da represa 
de Assuan no Egito. Comenta que “houve um movimento internacional para 
salvar o templo” (Ibid., p. 33) e que as tendências atuais para inclusão de sítios 
na Lista do Patrimônio Mundial estão relacionadas aos bens em perigo.

Fonte: HALÉVY, Jean-Pierre. Conferência. In: Planejamento e patrimônio mundial. Semi-
nário de Planejamento. Dezembro 2001. Paraty. Rede Globo, Prefeitura de Paraty, Fundação 
Roberto Marinho.

Joaquim Falcão (Ver Falcão)

Jorge Derenji
Jorge Derenji
(Tucuduba/RS, 1936)

Formou-se em arquitetura pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
A partir da década de 1960, tornou-se professor da Faculdade de Arquitetura 

da Universidade Federal do Pará, em Belém, 
Ingressou no IPHAN em 1979 como diretor da representação original, onde 

permaneceu até 1994. 
Publicou, com Jussara da Silveira Derenji, o livro Igrejas, palácios e palacetes de 

Belém, da Coleção Roteiros do Patrimônio do Programa Monumenta/IPHAN 
em 2010.

Fonte: Informações prestadas por Jorge Derenji ao Projeto Memória Oral da Preserva-
ção do Patrimônio Cultural em dezembro de 2010.

José de Souza Reis 
José de Souza Reis 
(?, 1909 – Rio de Janeiro/RJ, 1986)

Graduou-se engenheiro-arquiteto em 1929 pela Escola Nacional de Belas Artes 
no Rio de Janeiro, recebendo o grau máximo e sendo laureado com a medalha 
de ouro.

Sua atuação no campo do patrimônio teve início em 1938, quando foi con-
tratado pelo ministro Gustavo Capanema para integrar o quadro de arquitetos 
do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, assessorando seu dire-
tor, Rodrigo Melo Franco de Andrade, nos primeiros trabalhos de restauração 
e tombamento então realizados. Entre 1946 e 1963 exerceu as funções de chefe 
da Seção de Projetos da Divisão de Conservação e Restauração e de diretor da 
mesma Divisão, primeiramente, em 1963, como substituto, e, de 1969 a 1974, 
como efetivo. Foi assessor do diretor-geral do Instituto do Patrimônio Histórico 
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e Artístico Nacional (IPHAN), de 1975 a 1980, e da Fundação Nacional Pró-
Memória a partir de 1980. 

Afastou-se do IPHAN, por certo período, para atender a vários convites e exe-
cutar projetos em outras áreas de sua profissão. De 1963 a 1968 se estabeleceu 
em Brasília, mantendo vínculos com a Novacap (Companhia Urbanizadora da 
Nova Capital do Brasil) e com a Universidade de Brasília (UnB). Foi contratado 
pelo reitor da UnB, Anísio Teixeira, como professor associado, em 1963, para 
dar orientação teórica aos trabalhos de composição de arquitetura e organizar 
o curso de arquitetura portuguesa e brasileira. Através do programa da Orga-
nização dos Estados Americanos (OEA), foi convidado para ocupar a cátedra 
de Teoria da Arquitetura na Faculdade de Arquitetura de Assunción/Paraguai, 
onde também realizou palestras.

Foi designado, por portaria ministerial em 1966, quando se encontrava em 
Brasília, para servir no Núcleo da Diretoria do Patrimônio Histórico e Artís-
tico Nacional (DPHAN), que estava em processo de instalação naquela cidade. 
Contudo, o escolhido para a chefia do Núcleo foi Alcides Rocha Miranda. Na 
carta nº 134 a José de Souza Reis, de 06 de abril de 1966, o diretor da DPHAN, 
Rodrigo Melo Franco de Andrade, referiu-se à questão da seguinte maneira:

Quando redigi o ofício, definindo suas atribuições, depois de 
lotado no núcleo da DPHAN em Brasília, eu supunha que 
nosso amigo Alcides estivesse em exercício no Gabinete do 
Ministro, como assessor de assuntos culturais, função essa 
para a qual me tinham informado que ele fora designado. En-
tretanto, desde algum tempo, Dona Lygia Martins Costa me 
comunicou ter recebido telefonema do Alcides, mediante a 
qual me deu conhecimento não só de que ele estava integrado 
em nosso núcleo, como também que desejava ou esperava ser 
designado para a respectiva chefia. Nessas circunstâncias, se 
não houver um entendimento cordial e um acordo franco e 
completo entre vocês, ficarei no maior constrangimento de 
ter de optar entre os dois queridos amigos e colaboradores, 
ambos com todos os atributos para assumir a referida chefia e 
sob cujas ordens eu próprio me sentiria muito bem em servir.

Participou como membro dos júris de escultura do Salão Nacional de Belas 
Artes em 1941 e de arquitetura do Salão de Belas Artes entre 1940 e 1945. Em 
1954 foi premiado com Isenção do Júri no Salão Nacional de Arte Moderna, 
Seção Arquitetura. Foi membro do Conselho Diretor do Instituto de Arquitetos 
do Brasil de 1946 a 1949. 

Colaborou na Revista do Patrimônio, em 1939, com o artigo “O adro do Santuário 
de Congonhas”, em 1955, com “Arcuatum opus – Arcos da Carioca” e, em 1968, 
com “Evidência dos monumentos históricos”. Publicou também o estudo “O 
adro do Santuário de Congonhas” no livro do professor Leopoldo Castedo, The 
Baroque prevalence in Brazilian Art.
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Participou de diversos concursos e projetos: individualmente, no Pavilhão de 
100 Doentes na Colônia de Psicopatas Juliano Moreira, no Rio de Janeiro; em 
colaboração com Oscar Niemeyer e Jorge Moreira, no concurso para o edifício-
sede do Ministério da Fazenda, obtendo o 2º lugar; com Carlos Leão e Leônidas 
Cheferrino, no projeto da Colônia de Readaptação de Tuberculosos; e com Al-
cides Rocha Miranda, no Teatro Castro Alves, em Salvador, e no concurso para 
o edifício-sede do Jóquei Clube do Rio de Janeiro. Em 1936 e 1937, a convite do 
arquiteto Lucio Costa, participou da Comissão do Plano da Cidade Universitária 
para o Estado do Rio de Janeiro. 

Por incumbência da DPHAN, realizou os projetos do Panteon dos Inconfiden-
tes, no Museu dos Inconfidentes, e da Capela metodista, ambos em Ouro Preto. 

Entre seus projetos a serviço da Novacap, em Brasília, encontram-se: a Escola 
Parque, o Centro de Educação Média e o Centro Meteorológico. 

Fonte: ACI/RJ. Série Arquivo Técnico Administrativo/Subsérie Representantes/José 
de Souza Reis; ACI/RJ. Série Personalidades/José de Souza Reis.

Judith Martins (Ver Dona Judith)

Jussara
Jussara da Silveira Derenji
(Rio Grande/RS, 1945)

Formou-se em arquitetura em 1969 e em urbanismo em 1972 na Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul. Concluiu a especialização em paisagismo pela 
Universidade de São Paulo em 1980 e o mestrado em história pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul em 1992. 

Foi arquiteta da Prefeitura Municipal de Porto Alegre entre 1972 e 1975 e, 
desse ano até 1977, assessora de urbanismo da Prefeitura Municipal de Belém, 
da qual se tornou diretora de Patrimônio de 1993 a 1997.

Na atividade docente, lecionou na Universidade Federal do Pará de 1980 a 
1995, quando se aposentou. 

Foi homenageada, em 1994, com a Medalha do Mérito do Instituto Nacional 
de Pesquisa da Amazônia, com a Medalha do Mérito da Universidade Federal 
do Pará, em 1993, com a Comenda Castelo Branco da Prefeitura Municipal de 
Belém, em 2004, com o título de Cidadã Honorária de Óbidos e o de Cidadã 
Honorária do Pará, concedido pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará 
em 1997.

Publicou, com Jorge Derenji, o livro Igrejas, palácios e palacetes de Belém, da Coleção 
Roteiros do Patrimônio do Programa Monumenta/IPHAN em 2010.

Fonte: SISTEMA DE CURRÍCULOS LATTES ( Jussara da Silveira Derenji). Disponí-
vel em: <http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4783248P3>. 
Acesso em: 27 set. 2010.
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Katinsky
Julio Roberto Katinsky
(?, ?)

Formou-se em 1957 em arquitetura e urbanismo pela Universidade de São 
Paulo (Fauusp), onde também obteve, em 1973, o doutorado na mesma área, 
com a tese Casas bandeiristas: nascimento e reconhecimento da arte em São Paulo, e a livre-
docência em 1990. Exerceu o magistério na Fauusp, ministrando, entre outras, 
as disciplinas de Metodologia Científica Aplicada à Arquitetura e Urbanismo, o 
Trabalho e o Pensamento na História das Artes e da Ciência e História Social da 
Arquitetura e do Urbanismo Modernos, de 1962 a 2002, quando se aposentou.

Publicou o livro O vapor e seus usos: a invenção das máquinas a vapor em 1997. Para a 
Revista do Patrimônio, número 30 de 2002, escreveu o artigo “O mestre-aprendiz 
Mário e as artes plásticas”. 

Fonte: SISTEMA DE CURRÍCULOS LATTES ( Julio Roberto Katinsky). Disponível 
em: <http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4780400J5>. Aces-
so em: 29 jul. 2010.

Lapa
Lapa (Cidade de)
Município do Estado do Paraná.

O município da Lapa está situado a 62 km de Curitiba.
Lapa surgiu no século XVIII como resultado do entroncamento das rotas das 

tropas que faziam o caminho entre o sul da Colônia, Viamão no Rio Grande do 
Sul e Sorocaba em São Paulo. Em função disso, apresenta um formato “linear 
com ruas estruturadas paralelamente ao Caminho das Tropas, interligadas por 
travessas de reduzida largura” (Processo 1309-T-90).

A Revolução Federalista de 1894, desencadeada durante o governo de Floriano 
Peixoto, que opôs legalistas republicanos, chamados de pica-paus, aos maragatos, 

Lapa/PR. Praça com Igreja Matriz 
ao fundo. Cartão postal. s/a, s/d. 
ACI/RJ. Série Inventário.
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rebeldes federalistas, que defendiam uma república parlamentarista, atingiu a ci-
dade. Tendo sido ocupada pelos rebeldes, a população resistiu durante 26 dias ao 
assédio das tropas governistas, episódio conhecido como o Cerco da Lapa.

O Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Cidade da Lapa foi tombado pelo 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, pelo Processo 1309-T-
90, e inscrito nos Livros do Tombo de Belas Artes, Histórico e Arqueológico, 
Etnográfico e Paisagístico em 1998. No processo de tombamento é reconhecido 
que “o conjunto urbano apresenta elementos de várias correntes arquitetôni-
cas – luso-brasileira, arquitetura do imigrante e eclética – que, pela sua escala 
e volumetria, configura-se de forma harmoniosa e de grande qualidade. A área 
tombada é composta de 14 quarteirões com 235 imóveis”.

Fonte: ACI/RJ. Série Processo de Tombamento/Processo nº 1309-T-90.

Laranjeiras
Laranjeiras (Cidade de)
Município do Estado de Sergipe.

O município situa-se a 19 km de Aracajú. Laranjeiras é considerada a segunda 
cidade mais antiga do Estado de Sergipe, tendo sido fundada em 1605. Em 1808, 
a povoação de Laranjeiras contava com cerca de 600 prédios, na sede e em suas 
redondezas, e representava, para a época, um importante núcleo de moagem 
e beneficiamento da cana-de-açúcar. Foi elevada à condição de vila em 1832 e 
de cidade somente em 1848, em função da disputa com a localidade de Nossa 
Senhora do Socorro.

O Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Cidade de Laranjeiras foi tom-
bado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, pelo Processo 
1288-T-89, e inscrito nos Livros do Tombo de Belas Artes, no Histórico e no 
Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico em 1996. Além do conjunto arquite-

Vista da cidade de Laranjeiras/SE 
a partir de igreja. s/a, 1974. ACI/
RJ. Série Inventário. 
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tônico, foram também tombados na cidade e inscritos nos Livros do Tombo de 
Belas Artes e Histórico em 1943, a Capela do Engenho Jesus, Maria, José, pelo 
Processo 0308-T-42, a Igreja de Comandaroba ou Igreja de Nossa Senhora da 
Conceição, pelo Processo 0299-T-41, e a Igreja Matriz do Coração de Jesus, pelo 
Processo 0294-T-41. A Igreja de Santo Antônio do Engenho Retiro foi tombada 
pelo Processo 0297-T-41 e inscrita nos mesmos Livros do Tombo em 1944.

Fonte: ACI/RJ. Série Processo de Tombamento/Processos citados.

Largo Santa Rita (Ver Igreja de Santa Rita)

Le Corbusier 
Le Corbusier – Charles Edouard Jeanneret-Gris
(Chaux-de-fonds/França, 1887 – Roquebrune-Cap-Martin/França, 1965)

Um dos mais importantes nomes da arquitetura moderna se formou em 1904 
no curso superior de decoração da Escola de Arte de Chaux-de-fonds, onde 
ensinava Charles L’Eplattenier, que o influenciaria em direção à arquitetura. Em 
Chaux-de-fonds, começou a projetar alguns trabalhos, como as vilas Stotzer, 
Jacquemet e Schwob e o cinema La Scala. Em 1916 partiu definitivamente de sua 
cidade natal, instalando-se em Paris, onde ficou até 1933.

Em 1918 realizou a Exposição “Purista”, na Galerie Thomas, em Paris, com 
Amédée Ozenfant, e em 1919 fundou a revista L’Esprit Nouveau, em colaboração 
com Ozenfant e Paul Dermée. O primeiro número da Revista apareceu em 15 de 
outubro de 1920, tendo ao todo sido publicados, entre 1920 e 1925, 28 números. 
Era composta por artigos, reproduções fotográficas e anúncios publicitários. O 
nome da revista fazia referência ao novo espírito que encarava a arquitetura como 
uma síntese de escultura e engenharia e a casa como “uma máquina para morar”, 
no sentido de que deveria ser construída em série e de maneira funcional.

A partir de 1920, Charles Edouard adotou o pseudônimo de Le Corbusier, 
retirado de um de seus ancestrais albigenses. Em 1923 publicou Vers un architec-
ture – Por uma arquitetura, na tradução em português –, retomando muitas ideias 
já enunciadas na revista L’Esprit Nouveau.

Em 1925 alcançou projeção internacional com a Exposição de Paris, na qual 
montou o Pavillion de L’Esprit Nouveau: um bloco formado por células comuni-
tárias que dispensava qualquer acessório meramente decorativo. 

Realizou diversos projetos urbanísticos, entre eles o da cidade de Argel, na 
Argélia, entre 1932 e 1942, e o de Chandigarh na Índia em 1951.

Veio pela primeira vez ao Brasil em 1929 para fazer estudos sobre urbanismo 
no Rio de Janeiro e retornou a essa cidade, em 1936, para ministrar conferências, 
tendo em uma delas defendido a ideia da construção de edifícios verticais nas 
encostas do Pão de Açúcar. Deu consultoria nos projetos do prédio do Ministé-
rio da Educação e Saúde e da Cidade Universitária, ambos no Rio de Janeiro.

Em 1989 o Museu Nacional de Belas Artes organizou uma exposição com seus 
desenhos e, em 1987, o Museu de Arte Moderna de São Paulo realizou um ciclo 
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de conferências e exposição, trazida pela Fundação Le Corbusier, em comemo-
ração ao centenário de nascimento do arquiteto.

Fonte: FONDATION LE CORBUSIER. Biographie. Disponível em: <http://www.
fondationlecorbusier.fr/corbuweb/morpheus.aspx?sysName=home&sysLanguage=fr-
fr>. Acesso em: 19 jul. 2010; ACI/RJ. Série Personalidades/Le Corbusier.

Lei Rouanet
Lei Federal de Incentivo à Cultura/ Lei Rouanet
(Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991)

A Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, conhecida como Lei Rouanet, 
cuja denominação faz referencia ao secretário de cultura à época de sua assina-
tura, Paulo Sérgio Rouanet, institui o Programa Nacional de Apoio à Cultura 
(Pronac), com o objetivo principal de captar e canalizar recursos para o setor 
cultural. Dentro desse princípio, tem entre outras finalidades, contribuir para 
facilitar a todos os meios para o livre acesso às fontes da cultura e o pleno exer-
cício dos direitos culturais; promover e estimular a regionalização da produção 
cultural e artística brasileira, com a valorização de recursos humanos e conteú-
dos locais; proteger as expressões culturais dos grupos formadores da sociedade 
brasileira e responsáveis pelo pluralismo da cultura nacional; preservar os bens 
materiais e imateriais do patrimônio cultural e histórico brasileiro; priorizar o 
produto cultural originário do País.

Esses objetivos buscam ser alcançados mediante uma série de ações, tais 
como a concessão de bolsas de estudo, pesquisa e trabalho, no Brasil ou no 
exterior; a concessão de prêmios a criadores, autores, artistas, técnicos e suas 
obras, filmes, espetáculos musicais e de artes cênicas em concursos e festivais 
realizados no Brasil; a instalação e a manutenção de cursos de caráter cultural 
ou artístico, destinados à formação, especialização e aperfeiçoamento de pes-

Visita de Le Corbusier ao edifício do MEC, atual Palácio Gustavo Capanema. 
s/a, 1962. ACI/RJ. Série Lucio Costa. 
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soal da área da cultura, em estabelecimentos de ensino sem fins lucrativos; o 
fomento à produção cultural e artística de autores, artistas e técnicos brasileiros 
ou estrangeiros residentes no Brasil.

Os mecanismos previstos na Lei para implementação do Pronac, usualmente 
conhecidos como mecenato, são o Fundo Nacional da Cultura (FNC), os Fundos 
de Investimento Cultural e Artístico (Ficart) e incentivos fiscais. O FNC per-
mite ao Ministério da Cultura obter e destinar recursos para projetos culturais 
compatíveis com as finalidades do Pronac, mediante a celebração de convênio 
e outros instrumentos similares, como o intercâmbio e os programas realizados 
através de edital. O Ficart — ainda não ativado — é um mecanismo de financia-
mento que admite a aplicação de recursos em projetos culturais de caráter comer-
cial, por meio de fundos de investimento criados por instituições financeiras. 
Incentivos fiscais são mecanismos que permitem deduzir do Imposto de Renda 
devido de pessoas físicas pagadoras do IR ou pessoas jurídicas, tributadas com 
base no lucro real, o total ou parte do valor por elas direcionado, mediante doa-
ção ou patrocínio, a propostas culturais aprovadas pelo Ministério da Cultura.

A Lei Rouanet foi atualizada pela Lei nº 11.646, de 10 de março de 2008.

Fonte: Legislação citada.

Lélia
Lélia Coelho Frota
(Rio de Janeiro/RJ, 1938 – Rio de Janeiro/RJ, 2010)

Lélia Coelho Frota (nome artístico) ou Lélia Gontijo Soares (nome de nasci-
mento) se formou em museologia pelo Museu Histórico Nacional em 1964 e 
realizou cursos de especialização no Museu de Artes e Tradições Populares de 
Paris e no Centro de Antropologia Cultural de Lisboa.

Em maio de 1982 Lélia assumiu a direção do Instituto Nacional do Folclore. 
Em 22 de novembro de 1990 foi nomeada para a presidência do Instituto Brasi-
leiro do Patrimônio Cultural (IBPC), onde permaneceu por seis meses, até seu 
pedido de exoneração, por motivos pessoais, em 21 de maio de 1991.

Foi curadora das representações brasileiras na Bienal de Veneza entre 1978 e 
1988 e da mostra Brasil, Arte Popular Hoje, exposta no Grand Palais, Paris, em 
1987, como parte do Projeto França-Brasil. Coordenou, pelo Ministério da Cul-
tura, a instalação da Exposição Permanente de Arte Popular Brasileira no Cen-
tro Cultural de São Francisco, em João Pessoa/PB, entre 1989 e 1990. Gerenciou 
o programa Apoio ao Desenvolvimento Cultural do Vale do Jequitinhonha, pela 
Secretaria de Estado da Cultura de Minas Gerais, de 1995 a 1996. Foi diretora 
do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro. Em 2001 assumiu a coordenação 
das publicações da Editora Bem-te-vi.

Publicou o Pequeno dicionário da arte do povo brasileiro – século XX em 2005.
Foi membro de diversas entidades, como a Associação Brasileira de Críticos de 

Arte (ABCA), Associação Internacional de Críticos de Arte (Aica), Associação 
Brasileira de Antropologia (ABA) e União Brasileira dos Escritores.

Fonte: ACI/RJ. Série Personalidades/Lélia Coelho Frota.



228

Lemos 
Carlos Alberto Cerqueira Lemos
(São Paulo/SP, 1925)

Formou-se em arquitetura em 1950 pela Faculdade de Arquitetura da Univer-
sidade Presbiteriana Mackenzie e em 1955 passou a lecionar na Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, onde se especializou em 
arquitetura do Brasil e na problemática de preservação do patrimônio cultural. 
Obteve a livre-docência na Universidade de São Paulo (USP) em 1983, com a 
tese Alvenaria burguesa.

Chefiou o escritório de Oscar Niemeyer em São Paulo na década de 1950. Dese-
nhou os loteamentos da Praia Vermelha em Ubatuba e Mirim Açu em Ibiúna.

Além de professor de arquitetura da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
da USP, Lemos é membro do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural do 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, do Conselho de De-
fesa do Patrimônio Histórico, Arquitetônico, Artístico e Turístico de São Paulo 
(Condephaat) e do Icomos.

Dentre os seus inúmeros trabalhos, destacam-se Cozinhas etc. e Arquitetura brasi-
leira, de 1978; O que é patrimônio histórico, de 1981; Alvenaria burguesa: breve histórico da 
arquitetura residencial de tijolos em São Paulo a partir do ciclo econômico gerado pelo café, de 
1985; História da casa brasileira, de 1989; Ramos de Azevedo e seu escritório, de 1993. 

Foi condecorado com a Medalha Rodrigo de Melo Franco de Andrade, SPHAN 
Pró-Memória, em 1987, e com a Medalha Martim Afonso de Souza, do Instituto 
Histórico e Geográfico de Guarujá – Bertioga em 1988.

Fonte: SISTEMA DE CURRÍCULOS LATTES (Carlos Alberto Cerqueira Lemos). Dis-(Carlos Alberto Cerqueira Lemos). Dis-. Dis-Dis-
ponível em: <http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4727759E8>. 
Acesso em: 29 jul. 2010.

Lílian Barreto
Lílian Elma Lima Barreto

A museóloga Lílian Barreto foi a primeira diretora do Museu da República em 
1983, quando o museu se tornou independente, administrativamente, do Museu 
Histórico Nacional. 

Foi designada inventariante da Fundação Nacional Pró-Memória, em função 
da dissolução dessa entidade, determinada no Decreto nº 99.240, de 07 de maio 
de 1990, sendo substituída em agosto do mesmo ano por Aldofrizes de Paula.

Foi agraciada com o título de Benemérito do Estado do Rio de Janeiro em 1987.
Em 2007, tornou-se diretora do Departamento de Patrimônio Histórico, Artís-

tico e Cultural de Nova Friburgo/RJ.

Fonte: SPHAN/PRÓ-MEMÓRIA. Museu da República Projeto de revitalização valo-
riza a comunidade. Boletim, n. 33, 1984.

Lily Marinho (Ver Roberto Marinho)
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Livro do Rodrigo, sobre o Patrimônio 
(Ver Rodrigo)

Lucas Mayerhofer 
Lucas Mayerhofer 
(Rio de Janeiro/RJ, 1902 - Rio de Janeiro/RJ, 1982)

Engenheiro-arquiteto formado pela Escola Nacional de Belas Artes. 
Entre 1938 e 1940 dirigiu as obras de estabilização da Igreja de São Miguel, 

sendo o responsável pela fase final da construção do Museu das Missões – hoje, 
Pavilhão Lucio Costa – em São Miguel das Missões/RS. No período em que 
Mayerhofer esteve à frente das obras, recolheu na região algumas peças de es-
tatutária que mais tarde comporiam o acervo do Museu.

Foi professor de arquitetura analítica na Escola Nacional de Belas Artes e, 
na década de 1940, atuou na Diretoria de Engenharia do Ministério da Guer-
ra como engenheiro-arquiteto. Em 1941 trabalhou com projetos de obras de 
restauração e conservação de monumentos históricos de característica militar, 
como os do Forte de Bertioga em Santos/SP, do Forte do Gragoatá em Niterói/
RJ e do prédio do Palácio Episcopal, no Morro da Conceição no Rio de Janeiro, 
atual sede do Serviço Geográfico do Exército.

Em 1944 foi designado como encarregado das obras feitas pelo Serviço do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) nos bens pertencentes ao 
Ministério da Guerra, servindo de ligação entre o SPHAN e setores do exército 
para a restauração de monumentos tombados pela Instituição.

Foi membro do Conselho de Administração do Conselho Internacional dos 
Monumentos e Sítios (Icomos), eleito em 1965, e tornou-se sócio do Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro em 1973.

Foi agraciado com a medalha comemorativa dos 50 anos do IPHAN, em 1987, 
prêmio recebido por sua esposa.

Publicou as obras: L’emploi du charbon activé pour l’apuration de l’eau, em Paris em 
1933; Reconstituição do Povo de São Miguel das Missões em 1947; Introdução ao estudo dos 
tetos abobadados em 1950; e o artigo “A igreja de São Miguel das Missões”, publi-
cado na Revista do Instituto de Estudos Brasileiros em 1969. 

Fonte: ACI/RJ. Série Arquivo Técnico Administrativo/Subsérie Representantes/Lucas 
Mayerhofer; TAPAJÓS, Vicente Costa Santos. Dicionário biobibliográfico de historiadores, 
geógrafos e antropólogos brasileiros. v. 2. Rio de Janeiro: Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro, 1992.

Lucio Costa 
Lucio Marçal Ferreira Ribeiro Lima Costa
(Toulon/França, 1902 – Rio de Janeiro/RJ, 1998)

Em razão das muitas viagens que seu pai, o almirante Joaquim Ribeiro da 
Costa, fazia em cumprimento de suas funções, Lucio Costa conheceu vários 
países europeus durante sua juventude. Estudou na Royal Grammar School de 
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Newcastle, Reino Unido, e no Collège National, em Montreux, na Suíça. Re-
tornou ao Brasil em 1917, quando iniciou os estudos de pintura e arquitetura na 
Escola Nacional de Belas Artes (Enba), onde se diplomou em 1923. A viagem 
a Diamantina, comissionada pela Sociedade Brasileira de Belas Artes, no ano 
anterior, teria um impacto na sua concepção de arquitetura e o consequente 
abandono do neocolonial. Em 1930 o arquiteto foi nomeado diretor da Enba, 
cargo no qual buscou reestruturar o sistema de ensino aplicado na Escola. No 
ano seguinte, reformulou o 38º Salão Nacional de Belas Artes, nomeando, para 
o júri, Manuel Bandeira e Anita Malfatti, entre outros. Foi professor da Univer-
sidade do Distrito Federal em 1936.

O arquiteto foi um dos responsáveis pela vinda de Le Corbusier ao Brasil para 
avaliar o projeto de construção do edifício modernista que abrigaria o Ministério 
de Educação e Saúde, o atual Palácio Capanema, no centro do Rio de Janeiro.

O início do trabalho de Lucio Costa junto ao Serviço do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional ocorreu em 1937, quando foi convidado a viajar para o Rio 
Grande do Sul, por Rodrigo M. F. Andrade, para conhecer as missões jesuíticas. 
O relatório de viagem escrito pelo arquiteto acabou sendo o documento respon-
sável pelo tombamento das ruínas de São Miguel e do projeto do Museu das 
Missões. Após essa viagem, passou a ser contratado, com renovação anual, como 
consultor. Em 1946, com a estruturação da Diretoria do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional, tornou-se diretor da Divisão de Estudos e Tombamento, até 
sua aposentadoria em 1972.

Dentre diversos trabalhos, projetou, em 1938, ao lado de Oscar Niemeyer, o 
pavilhão brasileiro da Feira Universal de Nova Iorque. Porém, a obra que o 
tornou conhecido no mundo inteiro data de 1957, quando venceu o concurso 
nacional que selecionou o projeto do Plano-piloto da nova capital da República. 
Três anos depois recebeu o título de professor honoris causa da Universidade de 
Harvard, nos Estados Unidos. Em 1964 foi convidado a integrar a equipe de 
reconstrução de Florença, após a cidade ter sido atingida por uma inundação. 
Também elaborou o Plano Diretor da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e par-
ticipou da concorrência para a construção da nova capital nigeriana na década 
de 1970.

Lucio Costa escreveu os livros: Razões da nova arquitetura, de 1939; Considerações 
sobre o ensino da arquitetura, de 1945; O arquiteto e a sociedade contemporânea, de 1952; 
Lucio Costa: sobre arquitetura, de 1962; e Registro de uma vivência, de 1995.

Escreveu, na Revista do Patrimônio, os artigos: “Documentação necessária” em 
1937 (nº 1); “Notas sobre a evolução do mobiliário luso-brasileiro” em 1939; “A 
arquitetura jesuítica no Brasil” em 1941; “Risco original de Antônio Francisco 
Lisboa” em 1969; “Antônio Francisco de Lisboa – o ‘Aleijadinho’” em 1978; e 
“Leis das resultantes convergentes” em 1994.

Foi premiado com diversas honrarias, entre as quais, na França, com a Legião 
de Honra e, em Portugal, com o Prêmio Calouste Gulbenkian.

Fonte: ACI/RJ. Série Personalidades/Lucio Costa; PESSÔA, José (Coord.). Lucio Costa: 
documentos de trabalho. Rio de Janeiro: IPHAN, 1999.
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Luís Saia (Ver Saia)

Luís Nunes 
Luís Nunes 
(Rio de Janeiro/RJ, 1909 – Rio de Janeiro/RJ, 1937)

Formado em arquitetura pela Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro, liderou 
com Jorge Moreira a greve estudantil de 1931 contra a demissão de Lucio Costa. 
Mudou-se para Recife para organizar e dirigir a Seção Técnica de Engenharia 
e Arquitetura do Governo do Estado de Pernambuco, denominada, em 1935, 
Diretoria de Arquitetura e Urbanismo (DAU). A equipe de Nunes era formada, 
entre outros, pelo engenheiro Joaquim Cardoso e pelo arquiteto-paisagista Ro-
berto Burle Marx. Dentre as obras realizadas por Nunes pela DAU, destacam-se: 
a Caixa d’Água de Olinda, de 1934; a Escola para crianças excepcionais, de 1935; 
o Hospital da Brigada Militar, projetado em 1935, mas construído somente em 
1937; e a Escola Rural Alberto Torres, de 1935.

Segundo Bruand (2002),

Luís Nunes incorporava, portanto, os princípios enunciados 
pelo movimento racionalista europeu: emprego sistemático 
dos materiais novos, especialmente de concreto armado, cons-
truções com estrutura aparente, coberturas planas, grandes su-
perfícies envidraçadas de caixilhos metálicos. [Porém] soube 
aproveitar a lição dada pelas figuras européias de proa [como 
Le Corbusier e Gropius], sem ficar prisioneiro de seus ensina-
mentos (...) apresentando uma linguagem brasileira (p. 79).

Foi também o arquiteto responsável pelo projeto, realizado em 1937, pouco 
antes de seu falecimento, da atual sede do Departamento pernambucano do 
Instituto dos Arquitetos do Brasil, o antigo Pavilhão de Óbitos da Faculdade 
de Medicina.

Fonte: BRUAND, Yves. Arquitetura contemporânea no Brasil. 4. ed. São Paulo: Perspec-
tiva, 2002; NASLAVSKI, Guilah. Sedes: 1951–2002, aspectos arquitetônicos. Disponível em: 
<arquivo:http://www.iabpe.org.br/Sedes(GuilahNaslavski).pdf>. Acesso em: 04 out. 2010.

Lurdinha
Maria de Lourdes Castro Oliveira
(Rio de Janeiro/RJ, 1947)

Formou-se bacharel em comunicação social pela Universidade de Brasília em 
1972. Em 1978, especializou-se no curso de Comunicação para o Desenvolvi-
mento, pelo Centro Internacional de Estudos Superiores de Comunicación da 
América Latina (Ciespal)/Unesco e, em 1992, no de Gestão Ambiental, pela 
Universidade Federal de Minas Gerais.

No campo da comunicação social exerceu os cargos de diretora de Jornalismo 
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da Rádio MEC/Funtevê, gerente de comunicação e de publicações da Asso-
ciação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, chefe da Assessoria de 
Comunicação de Massa do Ministério das Comunicações, assessora do ministro 
das Comunicações e diretora da Pró-Memória Vídeo.

No Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, dirigiu o setor de 
Comunicação e Assuntos Comunitários.

Foi coordenadora-geral voluntária do Projeto Vereda do Desenvolvimento 
Sustentável da Comunidade de Canoas, Teresópolis/RJ: um Projeto Demons-
trativo para a Conservação da Mata Atlântica, desenvolvido em parceria com o 
Ministério do Meio e o Banco de Desenvolvimento da Alemanha (Kreditanstalt 
für Wiederaufbau).

Atualmente exerce as seguintes atividades: é conselheira do Conselho de Con-
trole Social do Bolsa Família; compõe o Fórum Nacional de Direitos da Criança 
e do Adolescente; e é diretora presidente do Espaço Compartilharte, que ideali-
zou e fundou em 1991.

Fonte: Informações fornecidas por Maria de Lourdes Castro Oliveira ao Projeto 
Memória Oral da Preservação Cultural em novembro de 2010.

Manaus (Cidade de) (Ver Estado do Amazonas)

Marco Antônio 
Marco Antônio de Faria Galvão
(São Paulo/SP, ?)

Formou-se em arquitetura pela Universidade de Brasília em 1972. Arquiteto 
aposentado do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, onde 
trabalhou por 18 anos, foi coordenador técnico do Programa Monumenta do 
Ministério da Cultura. Coordenou a elaboração dos “Dossiês” para Patrimônio 
Mundial de Goiás/GO e São Cristóvão/SE e dedica-se também à fotografia.

Em 2005, expôs, em Brasilia, 51 fotos de sua autoria, realizadas durante as 
obras de restauração nas cidades de patrimônio histórico urbano atendidas pelo 
Monumenta em diferentes pontos do Brasil.

Foi agraciado com a Comenda Anhanguera, concedida pelo governo do Es-
tado de Goiás. 

Fonte: GALVÃO, Marco Antônio de Faria. Arquiturismo. Disponível em: <http://
www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquiteturismo/01.011-012/1397>. Acesso em: 
20 set. 2010.

Marcos Vilaça 
Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça
(Nazaré da Mata/PE, 1939)

Marcos Vilaça concluiu o bacharelado em ciências jurídicas e sociais em 1962 
na Faculdade de Direito da Universidade do Recife, futura Universidade Federal 
de Pernambuco (UFPe). Na mesma instituição, cursou o mestrado e tornou-se, 
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em 1964, professor, ministrando, entre outras disciplinas, a de Direito Interna-
cional Público, até 1994, quando se aposentou.

Exerceu os cargos de diretor de Programas da Caixa Econômica Federal e de 
secretário em dois governos pernambucanos: no de Paulo Guerra, entre 1964 e 
1966, e no de Eraldo Gueiros, entre 1971 e 1975. Ainda na carreira política, em 
1978, foi coordenador do Programa de Centros Sociais Urbanos do governo 
Ernesto Geisel.

Na década de 1970 foi membro do Conselho do Centro Nacional de Referência 
Cultural (CNRC). Durante os anos 1980, ocupou diversos cargos na área cultural, 
como o de secretário de Assuntos Culturais, membro do Conselho Federal de 
Cultura e presidente da Fundação Nacional Pró-Memória entre 1982 e 1985.

Marcos Vilaça se tornou presidente da Fundação Pró-Memória em substitui-
ção a Aloísio Magalhães, que acumulava essa função com a de secretário de 
Cultura do Ministério da Educação e Cultura (MEC), ao qual a Subsecretaria 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Subsecretaria do PAN) estava 
subordinada. Com a morte de Aloísio, em 1982, as atribuições foram revistas, 
de forma que Marcos Vilaça assumiu a Secretaria de Cultura, então parte da 
estrutura do MEC, e a presidência da Fundação Pró-Memória, ficando a chefia 
da Subsecretaria do PAN destinada a Irapoan Cavalcanti de Lyra. No período 
em que foi secretário de Cultura, presidiu o Conselho Consultivo do Patrimônio 
Cultural e, entre 1998 e 2004, tornou-se um de seus conselheiros.

Presidiu, entre 1970 e 1972, a Academia Pernambucana de Letras. Na área do 
Direito, foi eleito em 1972 para uma das três vagas oferecidas na Instituição 

Hispânico Luso-Americano de Direito Inter-
nacional. Em 1985 foi eleito para a Academia 
Brasileira de Letras, sendo, desde 2005, seu 
presidente.

Em 1984 recebeu o título de Cidadão Hono-
rário das cidades de Santo Ângelo e São 
Miguel das Missões/RS, de Ouro Preto/MG e 
de Olinda/PE, e, em 1985, o prêmio Moinho-
Recife de Difusão Cultural.

Escreveu cerca de 20 obras, dentre elas, Coro-
nel coronéis, em colaboração com Roberto Ca-
valcanti de Albuquerque, publicado em 1965, 
e Em torno da sociologia do caminhão, que recebeu, 
em 1961, o prêmio literário concedido anual-
mente pelo Instituto Joaquim Nabuco de Pes-
quisas Sociais. 

Desde 1988 é ministro do Tribunal de Contas 
da União.

Fonte: ACI/RJ. Série Personalidades/Marcos 
Vinícius Vilaça; ACADEMIA BRASILEIRA DE 
LETRAS. Disponível em: <http://www.academia.
org.br>. Acesso em: 10 ago. 2010.

Augusto Carlos da Silva Telles acompanhado de Marcos 
Vilaça no Mosteiro de São Bento. s/a, s/d. ACI/RJ. 
Série Personalidades/Marcos Vinícius Vilaça. 
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Marcus
Marcus Monteiro
(Rio de Janeiro/RJ, 1961)

Formou-se em direito, tornando-se curador de arte e especialista em arte sacra 
brasileira e mobiliário artístico brasileiro.

Como curador de arte, idealizou as exposições “Devoção e Esquecimento – 
Presença do Barroco na Baixada Fluminense”, realizada na Casa França-Brasil 
e no Sesc de Nova Iguaçu/RJ em 2001, “A Azulejaria Francesa na Arquitetura 
Fluminense, Tesouros da Devoção”, em Petrópolis/RJ em 2002 e “Imagens de 
Nossa Senhora – Exposição Comemorativa dos 90 anos da paróquia de Nossa 
Senhora da Conceição”, em Nilópolis/RJ em 2010.

Organizou as obras Visitas Pastorais na Baixada Fluminense feitas pelo Monsenhor 
Pizarro no ano de 1794, em 2000; Santuário Mariano, Tomo X, de autoria de Frei 
Agostinho de Santa Maria, em 2007; Baixada Fluminense – Memória Fotográfica e 
Baixada Fluminense – A Construção de uma História, reedição para o Programa In-
tegrado de Educação para o Patrimônio Cultural, desenvolvido pelo Inepac, em 
2008, O Rio de Janeiro nas Visitas Pastorais de Monsenhor Pizarro – Inventário da Arte 
Sacra Fluminense e Folias de Reis Fluminenses – Peregrinos do Sagrado, em 2009. Foi 
responsável pela publicação do Guia de Bens Tombados pelo Estado do Rio de Janeiro – 
1965-2005 em 2005. Escreveu, em 2009, o livro Memorial Nilopolitano.

Entre 1999 e 2002, como administrador público, ocupou os cargos de secretário 
Municipal de Cultura de Nilópolis/RJ, presidente do Conselho Municipal de Cul-
tura de Nilópolis e superintendente Estadual de Cultura do Rio de Janeiro.

Exerceu, por seis anos consecutivos, entre janeiro de 2003 e maio de 2009, a 
função de diretor-geral do Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac), 
e de 2005 a maio de 2009, de presidente do Conselho Estadual de Tombamento 
do Rio de Janeiro. Atualmente é presidente do Instituto Cultural Acervo Brasil e 
sócio honorário do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro.

Fonte: Informações prestadas por Marcus Monteiro ao Projeto Memória Oral da Preser-
vação do Patrimônio Cultural em outubro de 2010.

Marechal Deodoro
Marechal Deodoro(Cidade de)
Município do Estado de Alagoas.

A cidade de Marechal Deodoro está a 29 km de Maceió. A origem da cidade 
está relacionada ao povoamento formado em 1611 e denominado Vila Madalena. 
Foi elevada à vila em 1636 e à cidade em 1822, quando se tornou capital de 
Alagoas até 1838.

Sua denominação é uma homenagem ao fundador da República brasileira, 
Deodoro da Fonseca, nascido na cidade. Os remanescentes da casa natal do 
marechal foram tombados pela Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (DPHAN), no Processo 0741-T-64, e inscritos no Livro do Tom-
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bo Histórico no mesmo ano. Após reconstruída, a casa abriga hoje o Museu 
Marechal Deodoro da Fonseca.

A DPHAN também tombou em Marechal Deodoro, pelo Processo 0426-T-
50, o Convento e a Igreja da Ordem Terceira de São Francisco, inscritos em 
1964 no Livro do Tombo Histórico. O convento foi fundado por 12 monges em 
1635. Com a invasão dos holandeses, os religiosos se refugiaram na Bahia e o 
convento ficou fechado até 1659. Em 1684 foi lançada a pedra fundamental do 
atual edifício, que foi concluído apenas em 1723. A data de construção da Igreja 
de Ordem Terceira é da segunda metade do século XVIII; em 1763 os seus ali-
cerces já haviam sido lançados.

O conjunto arquitetônico e urbanístico da cidade de Marechal Deodoro foi 
tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, pelo Pro-
cesso 1397-T-97, e inscrito nos Livros do Tombo Histórico e Arqueológico, Et-
nográfico e Paisagístico em 2009.

Fonte: ACI/RJ. Série Processo de Tombamento/Processos citados.

Maria do Carmo Nabuco 
Maria do Carmo de Melo Franco Nabuco
(Rio de Janeiro/RJ, 1907 – Rio de Janeiro/RJ, 2001)

Era filha de Afrânio de Melo Franco, ministro das Relações Exteriores do go-
verno Vargas, e prima de Rodrigo Melo Franco de Andrade, primeiro dirigente 
do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Formada na Univer-
sidade de Genebra, na Suíça, casou-se com José Tomáz Nabuco de Araújo, filho 
do político do Império brasileiro, Joaquim Nabuco, e usou sua influência e co-
nhecimento na defesa da causa da preservação do patrimônio cultural.

Destacam-se suas ações promovidas na década de 1970 na cidade de Tiraden-
tes/MG, visando a sua revitalização, nas quais se incluem as obras de restau-

Marechal Deodoro/AL. Con-
junto de casas com igreja ao 
fundo. s/a, 1969. ACI/RJ. Série 
Inventário. 
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ração na Residência do Padre Toledo e a aquisição do imóvel na Rua Padre 
Toledo para a instalação de uma fundação cultural que leva o nome do Rodrigo 
Melo Franco de Andrade, hoje administrada pela Universidade Federal de Minas 
Gerais. Ainda na década de 1970 e durante a década de 1980, conseguiu recursos 
junto ao governo do Estado de Minas Gerais e à Embratur para o agencia-
mento paisagístico das praças de Tiradentes, com projeto de Burle Marx, para 
a instalação de uma rede subterrânea de eletricidade na cidade e também para a 
restauração e instalação do Museu de Arte Sacra Presidente Tancredo Neves na 
antiga Cadeia Pública.

Presidiu a Sociedade dos Amigos do Sítio de Burle Marx, em Guaratiba/RJ, e 
foi membro, em 1983, do Conselho Consultivo dos Museus da Fundação Castro 
Maya/RJ.

Foi conselheira do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural entre 1992 e 
1994, tendo sido homenageada por seus membros em 17 de agosto de 1998.

Recebeu as condecorações de Cidadã Honorária do Estado de Minas Gerais 
e da cidade de Tiradentes e a Grã-Cruz da Inconfidência do Estado de Minas 
Gerais, dentre outros títulos.

Fonte: ACI/RJ. Série Personalidades/Maria do Carmo de Melo Franco de Andrade; 
ACI/RJ. Série Conselho Consultivo, Ata da 14ª Reunião do Conselho Consultivo do 
Patrimônio Cultural.

Mariana
Mariana (Cidade de)
Município do Estado de Minas Gerais.

A cidade de Mariana está localizada a 110 km de Belo Horizonte. Sua origem 
está ligada à exploração do ouro na região do atual Estado de Minas Gerais. Em 
1696, Salvador Fernandes Furtado de Mendonça fundou um arraial denominado 
Ribeiro do Carmo, em homenagem a Nossa Senhora do Carmo. Em 1745, a vila 
foi elevada à cidade com o nome de Mariana, em homenagem a Dona Maria 
Ana D’Áustria, esposa de Dom João V, tornado-se a primeira capital e a sede 
do primeiro Bispado da Capitania de Minas Gerais. Foi ainda a única cidade 
da Capitania das Minas a ter o traçado urbano planejado no período colonial, 
cujas ruas retas e as praças retangulares foram projetadas pelo português José 
Fernandes Pinto Alpoim. Como sede do Bispado, foi o local da primeira casa 
de instrução de Minas, o Seminário Menor, cuja obra foi concluída entre 1780 
e 1790.

As Ordens Terceiras foram responsáveis pela construção, na segunda metade 
do século XVIII, das igrejas de São Francisco de Assis, de Nossa Senhora do 
Carmo, de Nossa Senhora das Mercês e de Nossa Senhora do Rosário. A Ca-
tedral de Nossa Senhora da Assunção, a Sé marianense, foi construída a partir de 
1713, tendo ali trabalhado Manuel Francisco Lisboa, pai do Aleijadinho, o cons-
trutor português José Pereira Arouca e o pintor do barroco mineiro, Manuel da 
Costa Athaíde.
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A antiga Casa de Câmara e Cadeia, hoje sede da Prefeitura e da Câmara Munici-
pal, teve sua construção iniciada em 1768, formando, com as igrejas do Carmo e 
de São Francisco, o conjunto arquitetônico da Praça João Pinheiro.

Instalado na antiga Casa Capitular, o Museu Arquidiocesano de Mariana, obra 
do final do século XVIII, possui mobiliário raro e peças de arte sacra. Outra 
obra importante na cidade é o Seminário Maior de Mariana, em estilo neoclás-
sico, fundado pela Arquidiocese de Mariana.

Além da arquitetura religiosa, Mariana possui um conjunto de sobrados, em 
que as casas comercias localizam-se no térreo e as sacadas no andar superior, 
situados, principalmente, na Rua Direita, além de antigas pontes e as capelas 
dos Passos.

Mariana foi declarada Monumento Nacional pelo Decreto-Lei nº 7.713, de 06 
de julho de 1945, no contexto das comemorações do bicentenário da criação 
de seu bispado, e foi inscrita, pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (SPHAN), pelo Processo 69-T-38, no Livro do Tombo de Belas Artes 
em 1938. Quando foi tombada, nesse ano, a área preservada não foi delimi-
tada, sendo considerada a cidade como um todo, pois, segundo as justificativas 
do SPHAN, na época, “Mariana, Ouro Preto, São João Del Rei, Tiradentes, 
Diamantina e Serro representavam a verdadeira identidade nacional por preser-
var o aspecto das cidades coloniais, representantes de um estilo arquitetônico 
genuinamente brasileiro” (IPHAN, 2001, p. 94). Seu centro histórico conta com 
cerca de 500 imóveis na área tombada. 

Fonte: ACI/RJ. Série Inventário/Mariana; ACI/RJ. Série Processo de Tombamento/ 
Processo nº 69-T-38; IPHAN. Inventário nacional de bens imóveis: sítios urbanos tombados: ma-
nual de preenchimento. Brasília: IPHAN, 2001.

Mariana/MG. Trecho de rua com Sé 
Catedral ao fundo. s/a, 1965. ACI/
RJ. Série Inventário. 
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Mário Barata
Mário Antônio Barata
(Leysin/Suiça, 1921 – Rio de Janeiro/RJ, 2007)

Formou-se em 1940 em museologia pelo Curso de Museus do Museu Histórico 
Nacional (MHN). Em 1941 e 1942 concluiu, respectivamente, o bacharelado e 
a licenciatura em ciências sociais pela Faculdade Nacional de Filosofia da an-
tiga Universidade do Brasil. Com uma bolsa de estudos fornecida pelo governo 
francês, foi em 1946 para Paris, onde, dois anos depois, obteve a licenciatura em 
história da arte pela Sorbonne, nos cursos de estética e ciência da arte, história 
da arte da Idade Média e história da arte moderna e contemporânea.

No concurso para conservador de museus realizado pelo Ministério da Edu-
cação e Saúde em 1942, foi aprovado para o cargo no Museu Nacional de Belas 
Artes e, nessa função, prestou serviços, como perito em Belas Artes, para a 
Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 

Sua atividade docente se iniciou em 1945, quando passou a lecionar até 1969, a 
disciplina Artes Menores no Curso de Museus do MHN. Em 1952 foi aprovado 
em seleção de títulos para professor de história do Externato do Colégio Pedro 
II e, em 1954, passou a atuar como livre-docente em História da Arte da Escola 
Nacional de Belas Artes (Enba), onde se tornou catedrático com a tese Azulejos 
no Brasil – séculos XVII, XVIII e XIX. Em 1969, com outros professores da 
Enba, foi aposentado compulsoriamente pelo Ato Institucional nº 5, passando 
então a dedicar-se ao jornalismo e à crítica de arte. Retornou à atividade docente 
pública somente em 1980, voltando ao Curso de Museus que, em 1977, já de-
nominado Curso de Museologia, foi transferido do MHN para a Federação das 
Escolas Federais Isoladas do Rio de Janeiro (Fefierj), a qual em 1979 se tornou 
a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio). Nessa Instituição, 
exerceu a docência, mas principalmente a assessoria de Estética e Crítica da Arte, 
aposentando-se em 1989. Foi também, a partir de 1981, professor do Instituto de 
Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 
onde permaneceu até 1990 e recebeu o título de Professor Emérito em 1992. 

Foi assessor para as artes na I Conferência Geral da Unesco, ocorrida em 
1945 em Paris. Organizou, em 1949, no Rio de Janeiro e em São Paulo, a Seção 
Brasileira da Association Internacional des Critiques de Art. Em 1955 foi secretário da 
Comissão do Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura para a cons-
trução, iniciada em 1959, segundo projeto dos arquitetos Lucio Costa e Le Cor-
busier, da Casa do Brasil na Cidade Internacional Universitária de Paris.

Colaborou em diversos periódicos, como os jornais Última Hora e Jornal do Co-
mércio e as revistas Art International, Aujour-d’hui, Art in America, Colóquio, Zodiac. 
No jornal Diário de Notícias, foi titular da Coluna de Artes Plásticas de 1952 a 1963. 
Lançou o programa Crítica de Arte, na Rádio Ministério da Educação e Cul-
tura. Foi colaborador efetivo do Handbook of Latin American Studies, que consiste 
em uma área de estudos bibliográficos sobre as obras de pesquisadores latino-
americanos, desenvolvida, desde 1930, pela Biblioteca do Congresso Americano 
em Washington. 
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Participou do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro desde 1961, sendo 
um de seus vice-presidentes, de 1994 a 2007, e presidindo, em 1989, o Congres-
so de História da República; foi membro da Academia Portuguesa da História 
desde 1987, do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira de Imprensa, 
da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, da qual foi vice-
presidente entre 1987 e 1991. 

Escreveu vários livros sobre artes plásticas, destacando-se: Azulejos no Brasil, de 
1955; A escultura de origem negra no Brasil, de 1957; Razões de ser e a importância da arte 
moderna, de 1958; Escola Politécnica do Largo de São Francisco: berço da engenharia brasi-
leira, de 1973; Igreja da Ordem Terceira da Penitência do Rio de Janeiro, de 1975. Publi-
cou, na Revista do Patrimônio, os artigos: “Manuscrito inédito de Lebreton – sobre 
o estabelecimento de dupla Escola de Artes no Rio de Janeiro, em 1816”, no 
número 14 de 1959, e “Três informações significativas”, no número 30 de 2002.

Foi agraciado com a Medalha Pedro Ernesto, concedida pela Assembleia Le-
gislativa do Rio de Janeiro em 1996 e homenageado, em 2006, no Segundo 
Fórum Nacional de Museus, ocorrido em Ouro Preto, por ter participado, em 
novembro de 1946, quando estudava em Paris, da fundação do Conselho Inter-
nacional de Museus (Icom). 

Fonte: BARATA, Mário. 50 anos de Museologia: I – um fragmento pessoal. Revista do 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro, ano 152, n. 371, p. 554-561, abril/
junho 1991; BARATA, Carlos Eduardo de Almeida. Memorial Mário Barata. Disponível 
em: <http://mario-barata.blogspot.com/2008/07/obra-do-pintor-brasileiro-antonio.html>. 
Acesso em: 10 ago. 2010.

Mário de Andrade
Mário Raul de Moraes Andrade
(São Paulo/SP, 1893 – São Paulo/SP, 1945)

Mário de Andrade se formou em piano em 1917 pelo Conservatório Dramático 
e Musical de São Paulo, instituição na qual passou a exercer o magistério de 
1918 a 1936, ministrando as disciplinas História da Música, História da Arte e 
História da Música e Estética. No mesmo ano de sua formatura, publicou seu 
primeiro livro de poesia, Há uma gota de sangue em cada poema, sob o pseudônimo 
Mário Sobral.

Em 1922 participou da Semana de Arte Moderna em São Paulo. No mesmo 
ano, escreveu na revista Klaxon, iniciou correspondência com Manuel Bandeira 
e publicou Paulicéia desvairada. Ainda nessa década, empreendeu três viagens pelo 
Brasil. Em 1924, realizou a “Viagem da descoberta do Brasil”, quando, com ou-
tros intelectuais paulistas – a caravana paulista –, visitou as cidades históricas de 
Minas Gerais. Realizou sua primeira “viagem etnográfica”, durante três meses 
de 1927, percorrendo o Amazonas e o Peru, da qual resultou o diário O turista 
aprendiz. Entre 1928 e 1929 fez a segunda viagem etnográfica ao Nordeste.

Em 1935 foi nomeado chefe da Divisão de Expansão Cultural do Departamento 
de Cultura do Município de São Paulo. Foi nesse cargo que redigiu, em 1936, o 
Anteprojeto para a criação do Serviço do Patrimônio Artístico Nacional a pedido 
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do ministro da Educação e Saúde, Gustavo Capanema. Nesse mesmo ano, fundou 
a Sociedade de Etnografia e Folclore como consequência do Curso de Etnografia 
e Folclore, ministrado pela etnóloga Dina Lévi-Strauss, o qual promovera.

Assumiu, em abril de 1937, o cargo de assistente técnico do Serviço do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) no Distrito de São Paulo. 
Nessa função, na qual permaneceu até 1938, realizou viagens, com o auxílio do 
fotógrafo Germano Graeser, para inventariar a arquitetura paulista. 

Em 1938 se demitiu do Departamento de Cultura e se transferiu para o Rio de 
Janeiro, onde permaneceu até 1941, trabalhando como professor de filosofia e 
história da arte na Universidade do Distrito Federal (UDF). Com a extinção da 
UDF, passou pelo Instituto Nacional do Livro, retornando a São Paulo em 1941 
e voltando a atuar no Distrito do SPHAN, sob a direção de Luís Saia. Nesse 
período desenvolveu estudos sobre o padre Jesuíno de Monte Carmelo.

Escreveu dois artigos na Revista do Patrimônio: “A capela de Santo Antônio” em 
1937 e, em 1941, “Uma carta do padre Jesuíno do Monte Carmelo”.

Além de suas obras já citadas, destacam-se: A escrava que não é Isaura, de 1925; 
Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, de 1928; Amar, verbo intransitivo e Clã do Jaboti, 
de 1927; A costela de grão cão, Samba rural paulista e A expressão musical nos Estados 
Unidos, de 1939. Em 1945, postumamente, foram publicadas Lira paulistana e Poe-
sias completas.

Fonte: ANDRADE, Mário de. Anteprojeto para a criação do Serviço do Patrimônio 
Artístico Nacional. In: BATISTA, Marta Rosseti (Org.). Mário de Andrade. Revista do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, n. 30. Brasília: IPHAN, 2002.

Matriz de Santo Antônio (Ver Tiradentes)

MEC
Ministério da Educação 
(Decreto nº 19.402, de 14 de novembro de 1930; Lei nº 378, de 13 de janeiro de 1937; 
Lei nº 1.920, de 25 de julho de 1953; Decreto nº 91.144, de 15 de março de 1985)

A origem do Ministério da Educação (MEC) está relacionada ao governo pro-
visório de Getúlio Vargas que, em 14 de novembro de 1930, expediu o Decreto 
nº 19.402, criando uma secretaria de Estado denominada Ministério dos Negó-
cios da Educação e Saúde Pública, desmembrada da Secretaria de Estado da 
Justiça e Negócios Interiores. Suas atribuições eram estudar e despachar todos 
os assuntos relativos ao ensino, saúde pública e assistência hospitalar. Ficaram 
pertencendo ao novo ministério, dentre outras instituições, a Escola Nacional 
de Belas Artes, o Museu Nacional e, pelo Decreto nº 19.444, de 01 de dezembro 
de 1930, a Biblioteca Nacional, o Museu Histórico Nacional e a Casa de Rui 
Barbosa, permanecendo o Arquivo Nacional na Secretaria da Justiça e Negócios 
Interiores. O mineiro Francisco Campos foi o primeiro ministro responsável 
pela pasta, cargo que ocupou até 1932, quando foi substituído por Washington 
Pires que, por sua vez, passou o cargo a Gustavo Capanema em 1934.
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Em 1937, através da Lei nº 378, de 13 de janeiro de 1937, passou a denominar-se 
Ministério da Educação e Saúde (MES). Pela mesma lei, foram criados outros 
órgãos subordinados ao MES, como o Serviço do Patrimônio Histórico e Artís-
tico Nacional (SPHAN). 

Em 1953, pela Lei nº 1.920, de 25 de julho, foi criado o Ministério da Saúde, 
voltado para “os problemas atinentes à saúde humana”, e determinado que o 
MES passaria a denominar-se Ministério da Educação e Cultura (MEC).

Com a criação do Ministério da Cultura (MinC) em 1985, pelo Decreto nº 
91.144, de 15 de março, o MEC passou a gerir apenas ações referentes à edu-
cação, sendo então denominado Ministério da Educação, porém, mantendo a 
antiga sigla.

A trajetória do atual Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
esteve ligada às transformações ministeriais mencionadas. Tendo sido instituído 
em 1936 e subordinado diretamente ao ministro da Educação e Saúde, passou a 
fazer parte legalmente da estrutura do MES em 1937, quando foi criado pela Lei 
nº 378. Permaneceu vinculado a esse ministério, que a partir de 1953 passou a de-
nominar-se MEC, até a criação do MinC, ao qual permanece vinculado até hoje.

Fonte: Legislação citada.

Memória Oral
Projeto Memória Oral/SPHAN

O Projeto Memória Oral/SPHAN foi desenvolvido a partir de 1982 pelo Nú-
cleo de Editoração da Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacio-
nal (SPHAN) e Fundação Nacional Pró-Memória, tendo sido coordenado por 
Teresinha Marinho, responsável pela realização de 27 entrevistas com pessoas 
ligadas ao início da Instituição.

Essas entrevistas foram realizadas entre 1982 e 1987 e gravadas em fitas-
cassete. Do total, somente seis – com Judith Martins, Rubens Borba de Moraes, 
José Rescala, Edgard Jacintho, Dom Clemente da Silva Nigra e José Silva Quin-
tas – foram publicadas entre 1984 e 1994, em tiragem restrita para distribuição 
entre os funcionários da Instituição. 

As entrevistas ainda não publicadas foram as realizadas com Lygia Martins 
Costa, José de Souza Reis, José Ferrão Castelo Branco, Godofredo Rebelo de 
Figueiredo Filho, Roberto Machado de Lacerda, Lucio Costa, Alcides da Rocha 
Miranda, Erich Joachim Hess, Fernando Machado Leal, Jaelson Bitran Trindade, 
Antônio Neves Gameiro, Armando Rebollo, Alfredo Galvão, José Bento Faria 
Ferraz, José Antônio de Gonçalves de Melo, Diógenes de Almeida Rebouças, 
Antônio Joaquim de Almeida, Lucia Machado de Almeida, José Calasans, Paulo 
Santos e Albano Santana.

O Projeto Memória Oral/SPHAN foi recuperado pelo Projeto Memória Oral 
da Preservação Cultural (MOP), iniciado em 2008 e desenvolvido pela Co-
ordenação de Pesquisa e Documentação (Copedoc) do Departamento de Ar-
ticulação e Fomento (DAF) do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
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Nacional (IPHAN). O MOP já publicou, na Série Memórias do Patrimônio, a 
reedição da primeira entrevista realizada pelo Projeto Memória Oral/SPHAN 
com Judith Martins.

Fonte: ACI/RJ. Série Registros Orais/Projeto Memória Oral da Preservação Cultural/
Copedoc/DAF/IPHAN.

Menotti del Picchia 
Paulo Menotti del Pichia
(São Paulo/SP, 1892 – São Paulo/SP, 1988)

Formou-se em direito em 1913 pela Faculdade de Direito de São Paulo, publi-publi-
cando, nesse mesmo ano, seu primeiro livro de poesias, Poemas do vício e da virtude.

A partir de 1914 passou a exercer a profissão de advogado e jornalista na ci-
dade de Itapira/SP, onde, em 1915, fundou o jornal O Grito e escreveu sua obra 
mais conhecida, Juca Mulato. Após dois anos trabalhando em Santos, no jornal 
A Tribuna, mudou-se em 1920 para a cidade de São Paulo, tornando-se redator 
do jornal Correio Paulistano, no qual, além de assinar com o seu nome, usava os 
pseudônimos Hélios e Aristófanes. 

Durante o ano de 1920, exerceu variadas atividades, tais como a de empresário, 
com a criação, com seu irmão, da empresa cinematográfica, a Independência 
Filme, responsável pela produção dos primeiros filmes falados no Brasil – Al-
vorada de glória, Acabaram-se os otários e O campeão de futebol – e de uma fábrica de 
relógios para torres de igrejas; a de escritor, com a publicação de seu primeiro ro-
mance, Flama e argila, e da revista literária Papel e Tinta, com Oswald de Andrade. 
Em 1922 participou da Semana de Arte Moderna. 

Sua carreira política teve início em 1921, quando se tornou porta-voz do presi-
dente do Estado de São Paulo, Washington Luís. Foi eleito deputado estadual 
em 1926 pelo Partido Republicano Paulista, sendo reeleito em 1928. Participou 
da Revolução Constitucionalista de 1932, quando era secretário do governador 
paulista Pedro de Toledo, e em 1933 foi preso, com Assis Chateaubriand, pela 
polícia política de Getúlio Vargas. Voltou a candidatar-se a deputado federal por 
São Paulo em 1950, na legenda do Partido Trabalhista Brasileiro, reelegendo-se 
por duas legislaturas.

Em 1929 entrou para a Academia Paulistana de Letras e publicou o manifesto 
– identificado com o integralismo – intitulado Nhengaçu Verde-Amarelo ou da Es-
cola da Anta, com Plínio Salgado, Cassiano Ricardo e Guilherme de Almeida. 
Porém, em 1937, ainda com Cassiano Ricardo e Cândido Mota Filho, fundou o 
movimento Bandeira, de caráter político, que se contrapunha ao integralismo.

Dentre suas várias obras, podem ser destacadas, além das já mencionadas: o 
romance A tormenta, o ensaio sobre a Revolução Constitucionalista e A Revolução 
paulista, todos de 1932; e Salomé, de 1942, com a qual recebeu o Grande Prêmio 
da Academia Brasileira de Letras (ABL).

Em 1943 foi eleito acadêmico da ABL. Recebeu, dentre outras homenagens, 
o troféu Juca Pato, em 1969, e o Prêmio Brasília, pelo conjunto de sua obra, em 
1979. 
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Em 1987 foi inaugurada em Itapira a Casa de Menotti Del Picchia, localizada 
no Parque Juca Mulato, que guarda o acervo do escritor, constituído de objetos, 
livros, roupas, fotos, pinturas e esculturas do poeta.

 
Fonte: ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS. Menotti Del Picchia. Disponível 
em: <http://www.academia.org.br>. Acesso em: 12 ago. 2010; CASA MENOTTI DEL 
PICCHIA. Biografia. Disponível em <http://www.casamenotti.com.br>. Acesso em: 12 
ago. 2010.

Michel Parent
Michel Parent
(Neuilly sur Seine/França, 1916 – Paris/França, 2009)

Licenciado em matemática e física, com dois anos de estudos em direito e 
letras, após a participação em um trabalho de prospecção e de inventário de 
arquitetura rural na França, tornou-se, em 1958, inspetor geral de sítios e, em 
1969, inspetor geral dos monumentos históricos franceses. Fundou, em 1954, 
o Festival das Noites de Borgonha (Burgundy Nights Festival) (1954-1984) e 
presidiu o Comitê do Patrimônio Mundial em 1981 e o Icomos entre 1981 e 
1987. Atuou também como perito consultor da Unesco no Brasil, na Tunísia, em 
Assuan, na cidade belga de Bruges e na Ilha de Gorée (ou Goreia), localizada na 
costa do Senegal.

Como especialista da Unesco no âmbito do programa Turismo Cultural, es-
teve no Brasil, na década de 1960, em dois momentos: de 24 de novembro de 

1966 a 08 de janeiro de 1967 e de 19 de abril a 01 de junho 
de 1967. Visitou os estados do Rio de Janeiro, da Guanabara, 
de São Paulo e Espírito Santo, enfocando os locais de inte-
resse histórico, como Paraty, Cabo Frio, Anchieta e Serra. Da 
região Sudeste, partiu para o Nordeste, onde esteve na Bahia, 
demorando-se em Salvador e passando por Cachoeira; em Per-
nambuco visitou Olinda, Igaraçu, Paulista e Recife. Dirigiu-se 
então para São Luís e Alcântara, no Maranhão, e Belém, no 
Pará. Desceu para Brasília e para a cidade de Goiás. Em Minas 
Gerais, esteve em Ouro Preto, Sabará, Mariana, Congonhas 
do Campo, São João Del Rei, Tiradentes, Diamantina e Belo 
Horizonte. A última parte da viagem ocorreu na região Sul, 
onde esteve no Paraná, em São Miguel e nas reduções indíge-
nas no Rio Grande do Sul. Todas essas viagens resultaram em 
seu relatório Proteção e valorização do patrimônio cultural brasileiro no 
âmbito do desenvolvimento turístico e econômico.

Retornou ainda ao Brasil em 1983, com a missão de avali-
ar a proposta brasileira de reconhecimento oficial do Centro 
Histórico de Salvador como Patrimônio Mundial, o que se 
consagrou em 1984. 

Michel Parent. s/a, década de 1960. In: 
Jubilé Michel Parent – une vie au service 
du patrimoine. Paris: Comité des amis 
de Michel Parent/ Comité d’Histoire du 
Ministère de la Culture, c. 1997.
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As avaliações feitas por ele em mais de 35 cidades visitadas 
durante suas duas estadas no Brasil renderam frutos impor-
tantes, como a criação da Fundação do Patrimônio Artístico 
e Cultural da Bahia, hoje Instituto (atual IPAC). Sua avaliação 
dos bairros históricos de Salvador e sua proposta de amplia-
ção da área de proteção também foram pioneiras e decisivas 
nas medidas tomadas nessas localidades. Suas observações so-
bre Parati reforçaram a importância da cidade junto a Unesco, 
que determinou, em seguida, a ida de outro perito para avaliar 
a região – o belga Frédéric Limburg de Stirum. No que diz 
respeito a Ouro Preto, as sugestões de Parent tornaram-se 
referência, tendo servido de base para as análises propostas 
por Viana de Lima em seus relatórios para a Unesco sobre a 
cidade mineira. Em São Luís, Parent teve importância fun-
damental na revitalização e proteção do centro histórico da 
capital maranhense, assim como influenciou fortemente os 
trabalhos desenvolvidos por Viana de Lima em São Luís e 
Alcântara (leAl, 2008, p. 8).

Fonte: LEAL, Claudia Feierabend Baeta (Org.). As missões da Unesco no Brasil: Michel Pa-
rent. Rio de Janeiro: IPHAN/Copedoc, 2008.

Minas Novas
Minas Novas (Cidade de)
Município do Estado de Minas Gerais.

Minas Novas está localizada a 500 km de Belo Horizonte. A origem da cidade 
está relacionada à fundação, no século XVIII, do Arraial das Lavras Novas dos 
Campos de São Pedro do Fanado, pelo bandeirante paulista Leme do Prado. Em 
1730 o Arraial foi elevado à Vila de Nossa Senhora do Bom Sucesso das Minas 
Novas de Contagem, que até 1760 esteve ligada à Diocese de Jacobina, fazendo 
parte do território baiano, mas juridicamente pertencendo à Comarca de Serro 
Frio, atual cidade do Serro em Minas Gerais. Em 1840 foi elevada à categoria de 
município, com o nome de Minas Novas.

Há dois bens tombados pela Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Na-
cional (DPHAN) na cidade. A Casa na Avenida Getúlio Vargas s/nº, conhecida 
como Sobradão, foi tombada pelo Processo 0597-T-59 e inscrita no Livro do 
Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico. A construção, que serviu por 
longo tempo de sede para o Fórum da Comarca de Minas Novas, data de 1821 
e foi erguida com quatro pavimentos de grandes dimensões em madeira e taipa, 
representando um exemplar da arquitetura popular do seu período.

O outro bem tombado em Minas Novas pela DPHAN, no Processo 0720-T-
63, é a Igreja de São José e todo seu acervo (Capela), que foi inscrita no Livro 
Histórico em 1967. A Igreja pertence ao tipo de arquitetura que, em fins do 
século XVIII, apareceu em Minas Gerais, caracterizada por capelinhas com 
fachadas chanfradas. 
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Fonte: ACI/RJ. Série Processo de Tombamento/Processos nº 0597-T-59 e 0720-T-63.

Ministério (Ver Palácio Gustavo Capanema)

Ministério da Cultura
Ministério da Cultura
(Portaria nº 274, de 10 de abril de 1981; Decreto nº 91.144, de 15 de março de 1985; 
Lei nº 8.028 de 12 de abril de 1990; Lei nº 8.490, de 19 de novembro de 1992)

Até 1985 o campo cultural esteve vinculado ao da educação, fazendo parte, na 
estrutura do Estado brasileiro, do Ministério da Educação e Saúde até 1953 e do 
Ministério da Educação a partir desse ano. Em 1981 foi criada a Secretaria de 
Assuntos Culturais no âmbito do MEC, representando um primeiro momento 
de reconhecimento estatal da especificidade da área cultural. Quatro anos mais 
tarde, pelo Decreto nº 91.144, de 15 de março, foi criado o Ministério da Cultura. 
As considerações levantadas no preâmbulo do decreto para a necessidade do 
novo ministério destacavam a incapacidade do MEC de cumprir as exigências 
advindas dos dois campos de sua competência, em função do “enriquecimento 
da cultura nacional, decorrente da integração crescente entre as diversas regiões 
brasileiras e da multiplicação das iniciativas de valor cultural”. Faziam menção 
também à necessidade de políticas específicas, que se baseassem em “métodos, 
técnicas e instrumentos diversificados de reflexão e administração”. E reconhe-
ciam que o país não podia “mais prescindir de uma política nacional de cultura, 
consistente com os novos tempos”. Nesse espírito, ficavam sob competência do 
MinC duas áreas: uma formada pelas “letras, artes, folclore e outras formas de 
expressão da cultura nacional” e outra pelo “patrimônio histórico, arqueológico, 
artístico e cultural”. 

Passavam para o ministério recém-criado os seguintes órgãos: o Conselho Fe-
deral de Cultura, o Conselho Nacional de Direito Autoral, o Conselho Nacional 
de Cinema (Ancine), a Secretaria da Cultura, a Empresa Brasileira de Filmes S/A, 
a Fundação Nacional de Arte (Funarte), a Fundação Nacional Pró-Memória, a 
Fundação Casa de Rui Barbosa e a Fundação Joaquim Nabuco.

Porém, em 1990, novamente a cultura voltou ao status de Secretaria da Cultura, 
agora subordinada diretamente à Presidência da República, mediante a Lei nº 
8.028, de 12 de abril. Dois anos depois, pela Lei nº 8.490, de 19 de novembro de 
1992, o MinC foi recriado. 

A estrutura atual do MinC é formada por três autarquias: Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Ancine e Instituto Brasileiro de Mu-
seus e quatro fundações: Fundação Casa de Rui Barbosa, Fundação Palmares, 
Fundação Biblioteca Nacional e Funarte.

Fonte: Legislação citada.



246

Ministério das Relações Exteriores/
Palácio Itamaraty
Endereço: Esplanada dos Ministérios. Bloco H. Brasília/DF; Avenida Marechal 
Floriano, 196. Centro. Rio de Janeiro/RJ.

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) é o órgão político da administração 
direta, cuja missão institucional é auxiliar o presidente da República na formulação 
da política exterior do Brasil, assegurar sua execução, manter relações diplomáticas 
com governos de Estados estrangeiros, organismos e organizações internacionais 
e promover os interesses do Estado e da sociedade brasileira no exterior.

O MRE é um dos ministérios mais antigos do Estado brasileiro, criado em 
1923 como Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros.

A denominação Itamaraty como sinônimo do Ministério está associada ao pré-
dio onde ele funcionou, entre 1897 e 1960, que foi mandado construir, no século 
XIX, pelo comerciante de café e pedras preciosas, o português Francisco José 
da Rocha, barão e depois conde de Itamaraty.

Em 1889 o prédio foi vendido ao governo republicano, servindo à Presidência 
da República até 1897, quando passou a sediar o MRE até sua transferência para 
Brasília. Obras de ampliação foram executadas em 1902 e outras em 1927-1930, 
quando foi alterado o terraço dos fundos e o salão de banquetes e construído 
o edifício para biblioteca, mapoteca e auditório, com fachada tratada segundo a 
ordem jônica. No Palácio Itamaraty, viveu e faleceu o Barão do Rio Branco. Sua 
biblioteca, documentos manuscritos e mapas constituem acervo representativo 
de nosso patrimônio cultural.

O prédio do Palácio Itamaraty no Rio de Janeiro foi tombado pelo Serviço do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, pelo Processo 0158-T-38, e inscrito 
nos Livros do Tombo de Belas Artes e Histórico em 1938.

Em Brasília, o edifício onde funciona o MRE, também conhecido como Pa-
lácio Itamaraty ou Palácio dos Arcos, foi projetado pelo arquiteto Oscar Nie-
meyer, com jardins de Burle Marx, e inaugurado em 1970.

Palácio do Itamaraty. Rio de Janeiro/ 
RJ. s/a, s/d. ACI/RJ. Série Inventário. 
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Fonte: ACI/RJ. Série Processo de Tombamento/Processo 0158-T-38; MINISTÉRIO 
DAS RELAÇõES EXTERIORES. A carreira diplomática. Disponível em: <http://
www.institutoriobranco.mre.gov.br/pt-br/a_carreira_diplomatica.xml>. Acesso em: 
10 ago. 2010.

Ministério do Planejamento (Ver Seplan)

Monumenta
Programa Monumenta

O Programa Monumenta começou efetivamente em 2000, após um período 
de entendimentos entre o Ministério da Cultura (MinC) e a direção do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID) para viabilizar um empréstimo ao 
governo brasileiro destinado à execução de ações voltadas para a preservação do 
patrimônio cultural do país. Os principais locais de intervenção do Programa 
foram definidos inicialmente como sendo as cidades de Olinda, Recife, Salva-
dor, Ouro Preto, Rio de Janeiro e São Paulo. Para seu desenvolvimento foi criada 
uma equipe técnica do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(IPHAN) e foram contratados consultores em cooperação com a Unesco para a 
coordenação dos trabalhos do MinC.

Em 2001 ocorreu a ampliação territorial das ações do Monumenta e, em 2003, 
foi assinado o Termo de Cooperação Técnica entre o IPHAN e os ministérios 
da Cultura, das Cidades e do Meio Ambiente, visando implementar os Planos 
Diretores das cidades e estimular a contrapartida de estados e municípios para 
aumentar sua sustentabilidade e capacidade de replicação. No ano seguinte, com 
a entrada da Caixa Econômica Federal, o Programa deu início ao financiamento 
para a recuperação de imóveis privados.

Em 2005 o Monumenta passou a promover projetos de qualificação profissio-
nal em restauro e conservação e de criação de núcleos de educação profissional 
em 46 cidades históricas brasileiras. 

A presidência do IPHAN foi designada em 2006 para a coordenação nacional 
do Monumenta, quando também a estrutura administrativa do Programa se in-
corporou ao Instituto.

Fonte: MINISTÉRIO DA CULTURA. Programa Monumenta. Disponível em <http://
www.monumenta.gov.br/site/?page_id=165>. Acesso em 19 set. 2010.

Moreno
(?, Espanha)

Arquiteto e urbanista espanhol que veio ao Brasil, na década de 1990, como 
consultor do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), em Missão de 
Orientação do Programa BID/ IPHAN, que depois viria a se chamar Programa 
Monumenta. A Missão tinha como objetivo o diagnóstico da situação institucio-
nal do IPHAN e a análise da lista indicativa das cidades a serem contempladas 
com recursos do BID.
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Fonte: MINISTÉRIO DA CULTURA. Programa Monumenta. Disponível em <http://
www.monumenta.gov.br/site/?page_id=165>. Acesso em 19 set. 2010.

Museu de Arte Sacra (Ver Cadeia)

Museu de Orleans
Museu ao Ar Livre de Orleans
Endereço: Rodovia SC 438. Murialdo. Orleans/SC.

O Museu ao Ar Livre de Orleans, município localizado no sul do Estado de 
Santa Catarina, foi idealizado em 1974 pelo Padre João Leonir Dall’Alba, do 
Seminário São José, por ocasião da enchente que acometeu a cidade naquele ano 
e que destruiu grande parte das indústrias rurais que ainda funcionavam movidas 
a força hidráulica e a animal. O receio de que essa tecnologia e que seu conheci-
mento desaparecessem com a reconstrução das unidades destruídas motivou a 
criação de um museu, que se tornou um registro vivo da memória da tecnologia 
doméstica empregada durante o ciclo migratório ocorrido no século XIX.

A ideia do Museu começou a se viabilizar quando o Centro Nacional de Refe-
rência Cultural (CNRC), a Prefeitura Municipal de Orleans, a Fundação Educa-
cional Barriga Verde e o Instituto São José obtiveram recursos do Banco do Bra-
sil e da Fundação Catarinense de Cultura para o projeto. Em 1980 foi celebrado 
um convênio entre a Empresa Brasileira de Turismo (Embratur) e a Fundação 
Nacional Pró-Memória, que havia incorporado o CNRC, com a interveniência 
da Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que viabilizou a 
inauguração do Museu em 30 de agosto daquele ano.

O Museu ao Ar Livre de Orleans foi construído em área pertencente ao Ins-
tituto São José, sendo organizado por unidades exemplificadoras dos diversos 
mecanismos movidos a tração animal ou a água. Os objetivos de seus idea-
lizadores eram apresentar, de maneira dinâmica, as técnicas empregadas pelos 
imigrantes do século XIX e pelos seus descendentes, promover estudos sobre 
vários aspectos desse sistema produtivo e de suas relações socioeconômicas e 
atuar como núcleo catalisador das diversas manifestações culturais da região, 
como também divulgar, nas escolas da região, essas experiências, consideradas 
fundamentais na cultura local. 

No processo de construção do Museu, houve a preocupação em respeitar as 
técnicas construtivas tradicionais e, para a distribuição espacial das unidades 
produtoras, foi seguida a orientação de técnicos locais. 

Em 1987 foi aberto o Processo 1227-T-87 para tombamento, que está ainda em 
andamento, do Museu ao Ar Livre de Orleans, considerado pioneiro no gênero 
na América do Sul.

Fonte: ACI/RJ. Série Inventário/Subsérie Museu.
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Museu Histórico
Museu Histórico Nacional
Endereço: Praça Marechal Âncora, s/n. Centro. Rio de Janeiro/RJ.

A criação do Museu Histórico Nacional e a elaboração de seu primeiro regula-
mento ocorreram em 2 de agosto de 1922, pelo Decreto nº 15.596, que, em seu 
artigo inicial, considerava: 

Será da maior conveniência para o estudo da História Pátria 
reunir os objetos a ela relativos que se encontram nos estabe-
lecimentos oficiais e concentrá-los em um museu, que os con-
serve, classifique e exponha ao público, e, enriquecido com 
os obtidos por compra ou por doação ou legado, contribua, 
como escola de patriotismo, para o culto do nosso passado.

O prédio designado para abrigar o Museu foi o conjunto arquitetônico da an-
tiga Ponta do Calabouço, onde, no século XVII, foi construído o Forte de San-
tiago da Misericórdia e ao qual, no século seguinte, foram incorporados a Casa 
do Trem e o Arsenal de Guerra.

Sua criação ocorreu no contexto da Exposição Internacional do Centenário da 
Independência do Brasil. Um dos pavilhões da Exposição, o das Grandes Indús-
trias, foi instalado na antiga Casa do Trem, onde duas salas foram destinadas ao 
Museu, sendo, ainda no mês de outubro de 1922, abertas à visitação pública. 

O MHN ficou inserido na estrutura do Ministério de Justiça e Negócios Inte-
riores, passando, em 1930, para o recém-criado Ministério da Educação e Saúde. 
Foi alocado, na estrutura do Ministério da Educação e Cultura (MEC), insti-
tuído em 1953, como órgão da administração direta até 1981. Nesse ano, as 
reformas realizadas no âmbito do MEC, que resultaram na criação da Secretaria 
de Cultura, através da Portaria nº 274, de 10 de abril, geraram alterações sig-
nificativas. Nessa nova organização, a Secretaria de Cultura passou a englobar 
duas Subsecretarias – a de Assuntos Culturais e a do Patrimônio, esta formada 
pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e pela 
Fundação Nacional Pró-Memória. Diversos museus, antes integrados à adminis-
tração direta do ministério, entre eles o MHN, foram agregados à Pró-Memória, 
através da Portaria nº 585 de 1981. Com a dissolução da Pró-Memória, em 1990, 
esses órgãos foram transferidos para o Instituto Brasileiro do Patrimônio Cul-
tural (IBPC), onde permaneceram até 1994. A partir dessa data, a denomina-
ção IPHAN substituiu a de IBPC, mantendo os museus em sua estrutura. Em 
2009, com a criação do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), a partir da Lei nº 
11.906, de 20 de janeiro, o MHN, assim como outros museus do IPHAN, pas-
saram a fazer parte dessa Instituição.

O processo para tombamento dos prédios que formam o edifício do MHN 
e das coleções que ali se abrigam (1392-T-97) foi aberto em 1997, porém, esses 
bens só foram tombados e inscritos no Livro do Tombo Histórico em 2009. 
Ficou excluída do tombamento a Coleção Bibliográfica do Museu, composta por 
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mais de 25.000 itens, em função da carência de informações detalhadas sobre 
esse material.

O MHN possui um acervo constituído por peças históricas e artísticas, dis-
tribuídas em categorias diversas, como mobiliário, porcelana, prataria, arte sa-
cra, ourivesaria, iconografia e numismática. O Museu publica, desde 1940, os 
Anais do Museu Histórico Nacional. 

Fonte: ACI/RJ. Série Inventário/Museu Histórico Nacional; ACI/RJ. Série Processo de 
Tombamento/Processo 1392-T-97.

Óbidos 
Óbidos (Cidade de)
Município do Estado do Pará.

A cidade de Óbidos está localizada a 1100 km de Belém. Foi fundada por volta 
de 1697, a partir da construção do Forte Pauxis, nome de uma tribo indígena que 
ocupava a região. O Forte foi erguido em um ponto estratégico – na parte mais 
estreita e profunda do Rio Amazonas –, visando controlar e cobrar os impostos 
para a Coroa portuguesa de embarcações que se aproximassem. 

A Igreja de Nossa Senhora de Santana foi erguida em 1827, por influência 
dos religiosos da Ordem dos Capuchos da Piedade, que chegaram à região para 
catequizar os índios Pauxis. Todos os anos, no segundo domingo de julho, é 
realizado o Círio de Santana, em home-nagem à padroeira da cidade.

Outro monumento do século XIX de valor histórico é a Capela do Bom Jesus, 
construída na parte mais alta da cidade, cuja construção esteve ligada à Revolta 
da Cabanagem, que ocorreu no Pará entre 1831 e 1840. A Capela foi erguida 
como cumprimento da promessa feita pelos obidenses pela vitória sobre os in-
vasores cabanos.

O único bem tombado na cidade, pelo governo do Estado do Pará em 1998, 

Fortaleza de Óbidos/PA. s/a, 
s/d. ACI/RJ. Série Inventário.
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é o Quartel do Exército, construído em 1909, onde serviu Leônidas Cardoso, 
participante do movimento tenentista e pai do ex-presidente Fernando Henrique 
Cardoso.

Fonte: PORTAL DO GOVERNO DO PARÁ. Disponível em <http://www.obidos.
pa.gov.br/portal1/municipio/historia.asp?iIdMun=100115082>. Acesso em: 19 jul. 2010.

Órgãos de preservação
Órgãos Municipais e Estaduais de Proteção ao Patrimônio Cultural

Já na década de 1920 houve algumas iniciativas voltadas para o estabeleci-
mento de órgãos públicos locais preocupados com a preservação cultural, como 
em Pernambuco e na Bahia.

Com a criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 
1937, essas iniciativas ficaram esquecidas até a década de 1970, quando, a partir 
dos dois Encontros dos Governadores, foi estimulada a criação de órgãos es-
taduais e municipais de preservação cultural, o que acabou gerando a formação 
dessas instituições em diversas regiões brasileiras, como forma de atuação do 
poder público voltada para a política cultural.

A seguir estão relacionados os órgãos estaduais de preservação de Minas 
Gerais, São Paulo e Paraná, citados na entrevista, e o da Bahia, também da 
mesma época. O do Rio de Janeiro está descrito no verbete Inepac.

Em Minas Gerais, o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico 
do Estado (Iepha) foi criado em 1971 pela Lei Estadual nº 5775, de 30 de se-
tembro, e instituído com a finalidade de exercer a proteção, no território de 
Minas Gerais, aos bens móveis e imóveis, de propriedade pública ou particular, 
através de diversas ações, dentre as quais: o levantamento, o cadastramento e o 
tombamento de bens de valor histórico, arqueológico, etnográfico, paisagístico, 
bibliográfico ou artístico existentes no Estado.

Em São Paulo, o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico 
e Artístico e Turístico do Estado de São Paulo (Condephaat) foi criado em 1968 
sob a Lei nº 10.247, de 22 de outubro, como parte da Secretaria de Estado da 
Cultura, tendo como objetivo proteger o patrimônio cultural do Estado de São 
Paulo, propondo e executado tombamentos.

Data de 1948 a primeira iniciativa para a criação de um órgão estadual de pro-
teção ao patrimônio cultural no Paraná, a partir do estabelecimento do Depar-
tamento de Cultura da Secretaria de Estado da Educação, que instituiu a Divisão 
do Patrimônio Histórico Artístico e Cultural e, no ano seguinte, o Conselho do 
Patrimônio Histórico, como órgão normativo e consultivo. Em 1953, foi san-
cionada a lei estadual nº 1.211, de 16 de setembro de 1953, que dispunha sobre 
o patrimônio histórico, artístico e natural do Estado do Paraná. Em 1979, com 
a criação da Secretaria de Estado da Cultura, a Divisão de Patrimônio Históri-
co e Artístico transformou-se na Coordenadoria do Patrimônio Cultural (Cf. 
pArchen).

Na Bahia, a Fundação do Patrimônio Artística e Cultural da Bahia, criada em 
1968, foi transformada em 1980, pela Lei Delegada n° 12, de 30 de dezembro, 
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no Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac), vinculada à Se-
cretaria da Cultura, com a missão de atuar de forma integrada e em articulação 
com a sociedade, na salvaguarda dos bens tangíveis e intangíveis e no fomento 
de ações culturais, para o fortalecimento das identidades no Estado da Bahia.

Fonte: ACI/RJ. Arquivo Técnico Administrativo/Subsérie Instituto; PARCHEN, Ro-
sina Coeli Alice. As espirais do tempo. Disponível em: <http://www.patrimoniocultural.
pr.gov.br/arquivos/File/BIBLIOGRAFIACPC/ESPIRAIS/eta_t.pdf>. Acesso em: 20 
out. 2010.

Oswald de Andrade
José Oswald de Sousa Andrade
(São Paulo/SP, 1890 – São Paulo/SP, 1954)

Viajou ainda jovem para a Europa em 1912. Quando voltou a São Paulo, estu-
dou jornalismo literário. Participou, com Mário de Andrade, Emiliano Di Ca-
valcanti, Menotti Del Picchia, Guilherme de Almeida e Victor Brecheret da or-
ganização da Semana de Arte Moderna de 1922.

Em 1924 divulgou o Manifesto Pau-Brasil e, em 1928, o Antropofágico. Na década 
de 1930, filiou-se ao Partido Comunista, do qual se afastou em 1945. Nesse ano, 
concorreu à Cadeira de Literatura Brasileira na Faculdade de Filosofia da Uni-
versidade de São Paulo, com a tese intitulada A Arcádia e a Inconfidência, obtendo 
o título de livre-docente.

Dentre suas várias obras, destacam-se: Serafim Ponte Grande, escrito entre 1928 e 
1933; a peça O rei da vela, de 1937; Ponta de lança, de 1945.

Fonte: BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira. 35. ed. São Paulo: Cultrix, 1994.

Oswaldo Campos de Melo
Oswaldo José de Campos Melo
(Abaeté/MG, 1945)

Oswaldo José de Campos Melo se formou em direito pela Faculdade de Direito 
da Universidade Federal de Minas Gerais em 1968. Entre 1969 e 1971, concluiu o 
doutorado em direito internacional na Sorbonne, em Paris, e em 1971 participou 
de um curso de especialização na mesma área, em Haya, Países Baixos.

Foi professor de Direito Internacional na Faculdade de Direito da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro em 1972 e de História das Relações In-
ternacionais no Instituto Rio Branco, entre 1974 e 1975, e na Escola Superior de 
Guerra, a partir de 1975. Desde 1973 ministra a disciplina Direito Internacional 
na Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Foi subchefe do gabinete do ministro da Cultura em 1985 e representante, en-
tre 1986 e 1987, do mesmo ministério no Rio de Janeiro. Em 1987 foi designado 
para responder pelas funções de secretário do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional e de presidente da Fundação Nacional Pró-Memória, cargos que acu-
mulou até 1988.



253

Em 1988 se retirou da SPAHN/Pró-Memória, em função de desavenças com 
o então ministro da Cultura, José Aparecido, e o secretário-geral do Ministério 
da Cultura, Joaquim Itapary, em torno de entendimentos sobre o impedimento 
jurídico presente na Constituição Federal de 1988, que proibia, a partir do mo-
mento de sua promulgação, a contratação de servidores públicos sem a realiza-
ção de concurso público.

Oswaldo José de Campos Melo foi também um dos responsáveis pela institui-
ção da Fundação Oscar Niemeyer, criada em 1988 com o objetivo de ser um 
centro de informação e pesquisa voltado para a reflexão e difusão da arquitetura, 
do urbanismo, do design e das artes plásticas. 

Recebeu, em 1986, a Ordem do Mérito Naval, concedida a personagens que 
tenham prestado relevantes serviços à Marinha do Brasil.

Fonte: ACI/RJ. Série Personalidades/Oswaldo Campos de Melo.

Ouro Preto 
Ouro Preto (Cidade de) 
Município do Estado de Minas Gerais.

A cidade de Ouro Preto está situada a 96 km de Belo Horizonte. Nascida de 
um simples arraial, logo se tornou a Vila Rica de Albuquerque de Nosso Senhor 
do Pilar de Ouro Preto, apelidada mais tarde simplesmente de Vila Rica, capital 
da Capitania das Minas Gerais. Em 1823 recebeu a denominação Ouro Preto, 
nome confirmado pela Carta Imperial de 20 de março, quando também foi agra-
ciada com o título de Imperial Cidade.

Em 1933, pelo Decreto nº 22.928, de 12 de julho, a cidade de Ouro Preto foi 
declarada Monumento Nacional. Por meio do Processo 70-T-38, em 1938, o 
Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional tombou o Conjunto Ar-
quitetônico e Urbanístico da Cidade de Ouro Preto, inscrevendo-o no Livro do 
Tombo de Belas Artes. Em 1986, Ouro Preto foi também inscrita nos Livros do 
Tombo Histórico e Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico.

Assim foi descrita a importância da cidade em seu processo de tombamento:

Somente na segunda metade do século XVIII é que Vila Rica 
começou a tomar o aspecto atual. O surgimento das duas prin-
cipais Ordens Terceiras, a do Carmo e a São Francisco, entre 
1740 e 1760, gerou um movimento de construção de igrejas, 
nas quais trabalhariam tanto os mestres portugueses como 
uma primeira geração de artistas mineiros, com uma nova e 
mais livre interpretação dos elementos formais, a exemplo de 
Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, o mais importante 
nome da época. (...) [Nesse momento] grandes obras públicas 
são erigidas, como o Palácio dos Governadores, os inúmeros 
e bem ornamentados chafarizes, as sólidas pontes de cantaria. 
(...) as primitivas construções particulares de canga ou pau-a-
pique cedem lugar a prédios com reforço de alvenaria, com 
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maiores requintes de acabamento e surgem também empreen-
dimentos urbanos de maior vulto. Até fins do século, a vila 
viu melhorar o seu arruamento, com praças e ruas pavimen-
tadas em pedra. Estão construídas ou em fase de conclusão, 
dentre outras, as Matrizes de Nossa Senhora da Conceição e 
Nossa Senhora do Pilar de Antônio Dias, as belas igrejas do 
Carmo (...) e de São Francisco de Assis (1766) – obra-prima do 
Aleijadinho, onde a dinâmica barroca se verifica a partir do 
frontispício em planos, destacando-se a portada monumental. 
Destacam-se ainda a bela Igreja de Nossa Senhora do Rosário, 
sede de uma irmandade de pretos, cuja planta é toda resolvida 
em curvas, e a Igreja de Santa Efigênia, pertencente a outra 
irmandade de pretos, pelo seu excepcional conjunto de talha, 
tendo ali trabalhado o entalhador e escultor Francisco Xavier 
de Brito, que igualmente colaborara na Matriz do Pilar.

Em 1980 a Unesco reconheceu Ouro Preto como Patrimônio Mundial.

Fonte: ACI/RJ. Série Inventário/Ouro Preto; ACI/RJ. Série Processo de Tombamento/ 
Processo 70-T-38.

Vista de Ouro Preto/MG. Foto de Alfredo 
Evangelista Viana de Lima, s/d. In: Rap-
port et Propositions pour la Conservation et 
Récupération et Expansion – Ouro Preto. 
Porto: [s.n.], 1969. ACI/RJ. Série Assun-
tos Internacionais.
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Outeiro da Glória
Igreja Nossa Senhora da Glória do Outeiro
Endereço: Praça Nossa Senhora da Glória, 
Outeiro da Glória. Glória. Rio de Janeiro/RJ. 

O Outeiro da Glória é uma colina que, 
primitivamente, chamava-se Uruçumirim e 
beirava o mar, situada no bairro carioca da 
Glória e onde foi erigida, em 1739, a atual 
Igreja Nossa Senhora da Glória do Outeiro, 
segundo projeto atribuído ao tenente-coro-
nel José Cardoso Ramalho.

A planta da Igreja é constituída por dois 
prismas octogonais que se entrelaçam. É 
considerada como a primeira obra de ar-

quitetura a introduzir no barroco brasileiro um novo conceito espacial, mais 
próximo ao barroco italiano, pelos usos das curvas que compõem a planta. Nas 
paredes da nave, capela-mor, coro e sacristia são notáveis os painéis de azulejos 
portugueses representando cenas bíblicas, executados entre 1735 e 1740. São 
do fim do século XVIII ou do princípio do século XIX os trabalhos de talha 
rea-lizados no coro, nos púlpitos, no retábulo da capela-mor e nos dois laterais 
localizados na nave. A sacristia possui um belo arcaz, pinturas representando os 
doutores da Igreja e dois chafarizes. O edifício localizado atrás da igreja possui 
um museu com importantes peças artísticas pertencentes à Irmandade. Destaca-
se, na fachada, a portada de lioz com medalhão de Nossa Senhora. 

A Capela de Nossa Senhora da Glória do Outeiro, compreendendo o conjunto 
arquitetônico e paisagístico do morro em que está situada, foi tombada pelo 
Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e inscrita, pelo Processo 
0049-T-38, nos Livros Histórico e de Belas Artes em 1938. Internamente a nave 
da Igreja possui pilastras, cimalhas e arcos duplos em cantaria.

Fonte. ACI/RJ. Série Processo de Tombamento/Processo 0049-T-38.

Paisagem cultural
Chancela da Paisagem Cultural Brasileira
(Portaria nº 127, de 30 de abril de 2009)

Em 2009 foi publicada a Portaria nº 127, de 30 de abril, do IPHAN, que esta-
beleceu a chancela da Paisagem Cultural Brasileira, a partir do reconhecimento 
da “necessidade de ações e iniciativas administrativas e institucionais de preser-
vação de contextos culturais complexos que abranjam porções do território e 
destaquem-se pela interação peculiar do homem com o meio natural”. 

Na portaria, a definição de paisagem cultural brasileira se refere a “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”. 

Igreja de N. Sra. da Glória do Outeiro. Foto de José A. 
Leal. 1984. ACI/RJ. Série Inventário.
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O interesse na paisagem como um bem patrimonial já existia no momento da 
institucionalização da preservação do patrimônio no Brasil em 1937, manifesto 
na criação do Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico. No 
entanto, o conceito integrador de paisagem cultural e a proposição desse novo 
instrumento de proteção têm origem em movimento internacional no campo da 
preservação do patrimônio cultural que, em 1992, completando a Convenção da 
Unesco para o patrimônio mundial assinada em 1972, adotou a paisagem cul-
tural como conceito fundamental para enfrentar os desafios do mundo moderno 
e a preservação.

Considerou-se também que os instrumentos de proteção até então existentes, 
como o tombamento e o registro, não contemplavam integralmente o conjun-
to dos fatores implícitos nas paisagens culturais, sendo necessário instituir a 
chancela como mecanismo complementar que pressupõe o “estabelecimento de 
pacto que pode envolver o poder público, a sociedade civil e a iniciativa privada, 
visando à gestão do território nacional assim reconhecida”.

A chancela da paisagem cultural, assim como o tombamento de bens materiais 
e o registro de bens imateriais, é um ato administrativo que pode ser iniciado por 
um processo requerido por qualquer pessoa natural ou jurídica. A instauração do 
processo administrativo da chancela é de responsabilidade do Departamento do 
Patrimônio Material e Fiscalização do IPHAN e a decisão de conferi-la cabe ao 
Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, com posterior homologação do 
ministro da Cultura. A porção do território chancelado como paisagem cultural 
deve ser monitorada com ações e avaliação periódicas e, no prazo de 10 anos, ser 
revalidada como tal pelo Conselho Consultivo.

Fonte: Portaria citada.

Palácio Capanema
Palácio Gustavo Capanema
Endereço: Rua da Imprensa, 16. Centro. Rio de Janeiro/RJ.

Construído entre 1936 e 1945, foi inaugurado em 1947 para ser a sede do Minis-
tério da Educação e Saúde. 

Em 1935, por iniciativa do ministro Gustavo Capanema, foi aberto um con-
curso entre arquitetos para a construção do prédio. Lucio Costa ficou incumbido 
de elaborar um projeto. Compôs, então, uma equipe de arquitetos formada por 
Carlos Leão, Oscar Niemeyer, Afonso Eduardo Reidy, Ernani Vasconcellos e 
Jorge Machado Moreira.

O projeto ficou pronto em maio de 1936, época em que o arquiteto europeu Le 
Corbusier visitava a cidade do Rio de Janeiro. Ao ser convidado a opinar sobre 
os seus méritos, Le Corbusier salientou a beleza de sua “forma sinfônica”.

A pedra fundamental do edifício foi lançada em 24 de abril de 1937, ficando 
a construção a cargo dos próprios autores do projeto, para garantia da melhor 
execução das novas soluções adotadas. 

Interna e externamente, o prédio possui obras de arte representativas do 
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modernismo brasileiro, como os painéis 
de azulejos, quadros e murais de Cândido 
Portinari, as esculturas de Bruno Giorgio, 
Adriana Janacopoulos e Celso Antônio. Os 
jardins, na área em torno e no terraço, são 
de Roberto Burle Marx.

Foi inaugurado em 03 de outubro de 1945, 
com a presença do presidente Getúlio Var-
gas e do ministro da Educação e Saúde, 
Gustavo Capanema.

Seu tombamento foi proposto em março de 
1948 por Alcides Rocha Miranda, que justi-
ficou a solicitação em função de se tratar da 
primeira edificação monumental, destinada 
à sede de serviços públicos, planejada e exe-
cutada no mundo, em estrita obediência aos 
princípios da arquitetura moderna. Nesse 
mesmo mês, foi inscrito pela Diretoria do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
no Livro do Tombo das Belas Artes.

Em 1960 o prédio do Ministério da Edu-
cação e Cultura foi denominado Palácio 
da Cultura e, em 1985, passou a se chamar 

Palácio Gustavo Capanema em homenagem ao ministro responsável por sua 
construção.

Pleiteia-se, para o Palácio Gustavo Capanema, o reconhecimento da Unesco 
como Patrimônio Mundial. 

Fonte: ACI/RJ. Série Inventário/Prédio do MEC; ACI/RJ. Série Processo de Tom-
bamento/Processo nº 0375-T-48.

Palácio dos Campos Elíseos
Palácio dos Campos Elíseos
Endereço: Avenida Rio Branco, 1269. Centro. São Paulo/SP.

O Palácio dos Campos Elíseos foi residência oficial dos chefes do Estado de 
São Paulo de 1915 a 1965.

O Palacete, construído no bairro paulista de Campos Elíseos em 1899 e de pro-
priedade do empresário Elias Antônio Pacheco Chaves, foi projetado pelo arqui-
teto alemão Matheus Heussler, que se inspirou no Castelo de Écouen, na França, 
mandando vir da Europa diversos elementos de acabamento do edifício.

Oito anos após a morte de Elias, em 1907, sua família transferiu a propriedade 
para o governo do Estado de São Paulo, que a transformou em residência de 
seus mandatários. Salvo pequenas adaptações, para atender às novas funções, a 
arquitetura do edifício foi mantida em sua integridade.

Em 1935, no governo de Armando de Salles Oliveira, foi feita uma reforma de 

Palácio Gustavo Capanema. Rio de Janeiro/RJ. s/a, s/d. 
ACI/RJ. Série Inventário. 
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maior porte, adaptando-se o edifício para ser também um palácio de despachos, 
além de residência. A escada fronteira, com dois lances curvos, foi substituída 
por outra, de linhas retas, em um único lance; a dos fundos foi também trocada 
por outra de maior porte e em outra posição. 

Em 1965, a residência oficial dos governadores foi transferida para o Morumbi, 
dando início a um trabalho de restauração para recompor o aspecto existente em 
1935. Mas em 1967, na fase de conclusão da restauração, o edifício sofreu um 
incêndio de grandes proporções, que destruiu o seu telhado e grande parte da 
decoração interior. A seguir entrou em uma nova fase de restauração, quando foi 
estabelecido o seu aspecto atual.

É tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, 
Artístico e Turístico do Estado de São Paulo (Condephaat) desde 1977.

Fonte: SAMPA.ART. Palácio dos Campos Elíseos. Disponível em: <www.sampa.art.br/ci-
dade/camposelisios>. Acesso em: 10 ago. 2010.

Paraty 
Paraty (Cidade de)
Município do Estado do Rio de Janeiro.

O município de Paraty se localiza no extremo oeste do litoral fluminense, 
junto à divisa com o Estado de São Paulo, e está distante 258 km da cidade do 
Rio de Janeiro.

No início do século XVII, colonos vindos da Capitania de São Vicente se 
estabeleceram em um morro, hoje Morro do Forte, nas proximidades da atual 
cidade, erigindo uma capela dedicada a São Roque. Em 1646, esse povoamen-
to foi transferido para a baixada próxima ao mar. Com a denominação Nossa 
Senhora dos Remédios de Paraty, devido à construção de uma igreja em ho-
menagem à Santa, a povoação foi elevada à vila em 1660. Desde cerca de 1646, 
já era usado o topônimo Paraty, que, em tupi, significa “peixe da família das 
tainhas”, espécie bastante encontrada na região. Em 1726, a Vila foi transferida 
da Capitania de São Vicente, hoje no Estado de São Paulo, para a Capitania do 
Rio de Janeiro, sendo elevada à cidade em 1884 pela Lei Provincial nº 302, de 11 
de março. Desde o século XVII, a região começou a produzir cana-de-açúcar. 
Essa produção cresceu bastante no início do século XVIII, principalmente a 
voltada para a aguardente, quando, após a abertura do Caminho Novo, que li-
gava diretamente o Rio de Janeiro a Minas Gerais, Paraty ficou impossibilitada 
de participar da rota do ouro. Já no século XIX, a cidade passou a fazer parte da 
rota de escoamento do café produzido no Vale do Paraíba.

Em 1945, pelo Decreto-Lei nº 1.450, de 18 de setembro, o governo do Estado 
do Rio de Janeiro declarou a cidade de Paraty como Monumento Histórico. 
A Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (DPHAN) tombou, 
em 1958, pelo Processo 563-T-57, e inscreveu, nos Livros do Tombo de Belas 
Artes e no Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, o Conjunto Arquitetônico 
e Paisagístico da Cidade de Paraty, com o objetivo de “assegurar a proteção aos 
valores históricos, urbanísticos e artísticos da cidade, preservando o aspecto 



259

tradicional de seu centro histórico, originado no século XVIII, e delimitado pela 
prefeitura em 1947, através do Código de Obras” (IPHAN, 2001, p. 122). Em 
1966, por ocasião de seu tricentenário e por solicitação da DPHAN, a Cidade 
foi convertida em Monumento Nacional através do Decreto nº 58.077, assinado 
pelo presidente da República em 24 de março, como reconhecimento de sua 
“extraordinária beleza natural e originalidade da área do município, além da 
importância do papel histórico que ele representou como elemento de ligação 
entre as Capitanias do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais” (Processo 563-
T-57). Em função desse reconhecimento, o “Município de Paraty, convertido em 
Monumento Nacional” foi inscrito, nos mesmos livros, em 1974.

No Processo de tombamento 563-T-57, encontra-se o seguinte texto sobre o 
traçado urbano característico da cidade:

A trama viária da cidade de Paraty revela um traçado urbano, 
em xadrez, que deve ser considerado como referências aos 
pontos cardeais, resultando em (...) sete ruas correndo do nas-
cente para o poente e seis do norte para o sul. Não se sabe se o 
arqueamento, observado principalmente nas ruas que correm 
do norte para o sul, foi resultado da necessidade de aproveitar 
a declividade natural do terreno para facilitar o escoamento 
das águas pluviais, ou se decorreu da tentativa de englobar, 
num mesmo traçado urbanístico, edificações já existentes e 
que não obedeciam exatamente ao mesmo alinhamento. É 
fora de dúvida, entretanto, que, a partir de então, as edifica-
ções ficaram sujeitas a licença prévia dos oficiais da câmara.
Sem contar o largo da matriz, centro cívico colonial onde se 
grupavam os poderes temporais e espirituais, nenhum outro 
largo ou vazio significativo marca a paisagem urbana, que é 
formada pelo entrecortar de ruas mais ou menos estreitas, em 
que predominam casas térreas ou assobradadas dos prédios 
comerciais ou misto (residencial). (...) As edificações para uso 
exclusivamente residencial destacam-se, às vezes, pelo uso 
de materiais mais nobres e brasões. Com exceção dos largos, 
não existia arborização nas ruas de Paraty. A vila se afirmava 
frente à imensa mata que a circundava, admitindo árvores 
apenas quando enclausuradas, no fundo de seus quintais. A 
vila de Paraty, apesar de diminuta, impôs-se assim ao imenso 
cenário constituído pela paisagem serrana que a envolve, e 
que parece apenas emoldurá-la, estabelecendo uma escala de 
relacionamento que a ambas valoriza e que marca definitiva-
mente o caráter do sítio.

Os outros bens tombados na cidade de Paraty pela DPHAN são: Forte Defen-
sor Perpétuo, pelo Processo 532-T-55 e inscrito no Livro Histórico em 1957; 
Igreja de Nossa Senhora das Dores e respectivas alfaias, pelo Processo 657-T-61 
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e inscrita no Livro Histórico em 1962; Igreja 
de Nossa Senhora do Rosário e respectivas 
imagens e alfaias, pelo Processo 658T-61 e 
inscritas no Livro Histórico em 1962; Igreja 
de Santa Rita e respectivas imagens e alfaias, 
pelo Processo 656-T-61 e inscrita no Livro 
Histórico em 1962; e Igreja Matriz de Nossa 
Senhora dos Remédios, pelo Processo 655-
T-61 e inscrita no Livro Histórico em 1962.

Desde 1983 Paraty busca obter da Unesco 
o título de Patrimônio Mundial. O dossiê, 
documento indispensável para esse reco-
nhecimento, foi enviado em 2010, depois 
de analisado também pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 
para o Ministério das Relações Exteriores, 
que o encaminhou para a avaliação final do 
Centro de Patrimônio Mundial, formado 
por técnicos do Icomos, para posterior vota-
ção no Comitê de Patrimônio Mundial da 
Unesco. A cidade está se se candidatando 
como sítio misto, cultural e natural, sob o 
título de O Caminho do Ouro em Paraty e 
sua Paisagem, justificando a escolha dessa categoria por se considerar como a 
primeira rota do ouro reconhecida pela Coroa Portuguesa, que em função da 
necessidade de defesa do caminho e do porto, mandou construir um sistema 
de fortalezas cujo único remanescente é o Forte Defensor Perpétuo. O cami-
nho, também conhecido como Estrada Real, tem 1.400 km e cruza 177 cidades 
em três estados brasileiros.

Fonte: ACI/RJ. Série Inventário/Paraty; ACI/RJ. Série Processo de Tombamento/Pro-
cesso 563-T-57 (inscrições em 1958 e em 1974); IPHAN. Inventário nacional de bens imóveis: 
sítios urbanos tombados: manual de preenchimento. Brasília: IPHAN, 2001.

Parque Lage
Parque Lage
Endereço: Rua Jardim Botânico, 414. Jardim Botânico. Rio de Janeiro/RJ.

O Parque Lage ocupa uma área de aproximadamente 523.000 m², em frente 
à Lagoa Rodrigo de Freitas e na encosta do Morro do Corcovado. Foi original-
mente um engenho de açúcar que pertenceu a Antônio Salema, governador do 
Rio de Janeiro entre 1574 e  1577, que o repassou, em 1660, a Rodrigo de Freitas 
Melo. No século XIX, o paisagista inglês John Tydale projetou um jardim em es-
tilo romântico – restaurado em 1926 pelo botânico Leonam de Azevedo Penna 
–, constituído por uma grande mansão, um torreão, o calabouço dos escravos, 
lagos, represas e um mirante, do qual existem apenas ruínas. Em 1859, Antônio 

Casas à Rua Dona Geralda. Paraty/RJ. Foto de Edgard 
Jacintho Silva, 1961. ACI/RJ. Série Inventário. 
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Martins Lage adquiriu a propriedade dos Rodrigo de Freitas, a qual passou a se 
chamar Chácara dos Lages. Um de seus descendentes, Henrique Lage, em 1920, 
contratou o arquiteto Mário Vodrel para remodelar a mansão. Vodrel utilizou o 
estilo eclético na reforma e criou, ao lado da casa, jardins geométricos.

Em 1945, em função de dívidas, Henrique Lage foi obrigado a se desfazer 
do Parque, que foi adquirido pelo Banco do Brasil. A Diretoria do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional, por solicitação do Conselho Florestal, inscreveu, 
em 1957, o Conjunto Paisagístico do Parque Henrique Lage, pelo Processo 0537-
T-57, no Livro do Tombo Histórico. Porém, a natureza do tombamento foi com-
pulsória, pois o Banco do Brasil tentou impugnar o processo, alegando prejuízo. 
Em 1961, o presidente da República em exercício, Ranieri Mazzilli, cancelou a 
inscrição, pelo Despacho de 09 de maio, em função de interesses imobiliários da 
Firma Comércio e Indústria S.A., de propriedade de Roberto Marinho e Arnon 
de Melo, que pretendia construir residências de alto luxo na área do Parque. O 
Decreto nº 77.293 do Estado do Rio de Janeiro, de 11 de março de 1976, declarou 
o Parque Lage de utilidade pública para efeito de desapropriação, sendo cedido 
ao Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, atual Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). 

Em 1977 o Conselho Consultivo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artís-
tico Nacional reafirmou o tombamento.

Atualmente, o Parque Lage é administrado pelo Ibama, cabendo sua conser-
vação e limpeza ao Departamento de Parques e Jardins da Prefeitura Municipal 
do Rio de Janeiro.

A Escola de Artes Visuais (EAV), criada em 1975, ocupa hoje a mansão dos 
Lage. Sua origem se liga ao Instituto de Belas Artes, fundado em 1950 e transfe-
rido para o Parque Lage em 1966. A EAV abriga cursos e exposições de arte, entre 
outros eventos culturais voltados, principalmente, para a arte contemporânea.

Fonte: ACI./RJ. Série Processo de Tombamento/Processo 0537-T-57; ACI/RJ. Série 
Conselho Consultivo/Ata da 77ª Reunião do Conselho, 05/09/1977.

Passeio Público
Passeio Público
Endereço: Rua do Passeio, s/n. Centro. Rio de Janeiro/RJ.

O Passeio Público se constitui como um parque no centro da cidade do Rio de 
Janeiro. Sua origem remonta ao século XVIII, quando o vice-rei Dom Luís de 
Vasconcelos mandou aterrar a Lagoa Boqueirão da Ajuda e contratou o artista 
Mestre Valentim para projetar um parque inspirado nos jardins do Palácio Real 
de Queluz, em Lisboa. O local proporcionava a vista da Baía de Guanabara, cons-
tituindo-se como um lugar fresco e de bonita paisagem. As obras iniciaram em 
1779 e foram concluídas em 1785, com a construção do Chafariz das Marrecas. 

O Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional tombou, pelo Processo 
0099-T-38, o Passeio Público, especificadamente o Chafariz dos Jacarés, os Obelis-
cos e o Portão de Mestre Valentim, inscrevendo-o nos Livros do Tombo de Belas 
Artes e Histórico em 1938. No processo foi assim descrita sua importância:
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Mestre Valentim projetou e executou em grande parte o 
Portão de Entrada, a Pirâmide e o Chafariz dos Amores. O 
portão de acesso é em bronze, com feição rococó. Está em sua 
posição original, em frente à Rua das Marrecas. O Chafariz 
dos Amores localiza-se fronteiro ao portão de acesso, é em 
forma de cascata, ao centro de um tanque de água contornan-
do por meta de cantaria. Apresenta ainda as duas esculturas 
de jacarés, em bronze, que foram fundidas na antiga Casa do 
Trem, segundo risco de Valentim; as armas de mármore do 
Vice-Rei; assim como o busto de Diana, também em már-
more, que aí foi colocado, mais tarde pelo Conde dos Arcos. 
As outras figuras que existiram neste chafariz desapareceram 
com o tempo. Encostado em seu tardoz ainda subsiste um 
pequeno chafariz, com a figura do menino que enche de água 
uma barrica, e leva o dístico: “Sou útil inda brincando”. 

Em 1864, o paisagista romântico Auguste François Marie Glaziou realizou 
uma reforma no Passeio Público, descaracterizando bastante o projeto de 
Mestre Valentim.

Fonte: ACI/RJ. Série Processo de Tombamento/Processo 0099-T-38. 

Patrimônio (Ver IPHAN)

Patrimônio da Humanidade 
(Ver Patrimônio Mundial)

Passeio Público. Rio de Janeiro/RJ. Cha-
fariz dos Amores. s/a, s/d. ACI/RJ. 
Série Inventário. 
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Patrimônio Imaterial 
Patrimônio Cultural Imaterial
(Decreto nº 3551, de 04 de agosto de 2004)

Na Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Imaterial da Unesco de 2003, 
o Patrimônio Cultural Imaterial é definido como constituído pelas “práticas, 
representações, expressões, conhecimentos e técnicas – junto com os instru-
mentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados – que as 
comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como 
parte integrante de seu patrimônio cultural”.

Segundo o Departamento do Patrimônio Imaterial do Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN, 2010), esse patrimônio

é transmitido de geração em geração e constantemente recria-
do pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, 
de sua interação com a natureza e de sua história, gerando um 
sentimento de identidade e continuidade, contribuindo assim 
para promover o respeito à diversidade cultural e à criativi-
dade humana.

No Brasil, em 2000, foi instituído o Programa Nacional do Patrimônio Imate-
rial (PNPI) pelo Decreto n° 3.551, de 04 de agosto, com o objetivo de viabilizar 
projetos de identificação, reconhecimento, salvaguarda e promoção da dimensão 
imaterial do patrimônio cultural. Pelo decreto também foi instituído o Registro 
de Bens Culturais de Natureza Imaterial, ou seja, a inscrição de bens culturais 
imateriais em um dos quatro Livros de Registro: o dos Saberes, que se refere a 
conhecimentos e modos de fazer enraizados no cotidiano das comunidades; o 
das Formas de Expressão, relacionado às manifestações literárias, musicais, plás-
ticas, cênicas e lúdicas; o das Celebrações, referente a rituais e festas que marcam 
a vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, do entretenimento e de outras 
práticas da vida social; e o dos Lugares, que trata de mercados, feiras, santuários, 
praças e demais espaços onde se concentram e se reproduzem práticas culturais 
coletivas. Assim como para o tombamento dos bens materiais, cabe ao Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) a abertura e a instrução 
do processo de registro de bens imateriais, que pode ser solicitado por grupos 
interessados. 

Até 2010 foram registrados os seguintes bens: o Ofício das Paneleiras de Goia-
beiras; a Arte Kusiwa – Pintura Corporal e Arte Gráfica Wajãpi; o Círio de 
Nossa Senhora de Nazaré; o Samba de Roda do Recôncavo Baiano; o Modo de 
Fazer Viola-de-Cocho; o Ofício das Baianas de Acarajé; o Jongo no Sudeste; a 
Cachoeira de Iauaretê – Lugar Sagrado dos Povos Indígenas dos Rios Uaupés 
e Papuri; a Feira de Caruaru; o Frevo; o Tambor de Crioula do Maranhão; as 
Matrizes do Samba no Rio de Janeiro: Partido Alto, Samba de Terreiro e Samba-
Enredo; o Modo Artesanal de Fazer Queijo de Minas, nas regiões do Serro e das 
serras da Canastra e do Salitre; a Roda de Capoeira; o Ofício dos Mestres de Ca-
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poeira; o Modo de Fazer Renda Irlandesa; o Toque dos Sinos em Minas Gerais; 
o Ofício de Sineiro; e a Festa do Divino Espírito Santo de Pirenópolis.

Fonte: Legislação citada; IPHAN. Patrimônio imaterial. Disponível em: <http://portal.
iphan.gov.br>. Acesso em: 15 ago. 2010.

Patrimônio Mundial

A Convenção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, resultante da Conferência 
Geral da Unesco de 1972, considerou que “determinados bens do patrimônio 
cultural e natural são detentores de excepcional interesse, que exige sua preser-
vação como elemento do patrimônio de toda humanidade”. O Brasil aderiu à 
Convenção em 1977.

Para fazer parte da Lista do Patrimônio Mundial, o bem cultural deve possuir 
valor universal e corresponder aos dez critérios estipulados nas Diretrizes Opera-
cionais para a Implantação da Convenção do Patrimônio Mundial que, ao lado da 
Convenção, é o principal instrumento para o funcionamento dessa instituição.

O órgão responsável pela implementação da Convenção do Patrimônio Mun-
dial é o Comitê do Patrimônio Mundial, que tem também as atribuições de 
utilizar financeiramente o Fundo do Patrimônio Mundial e de dar a última pa-
lavra para a inscrição ou não de um patrimônio na lista; além disso, examina os 
relatórios sobre o estado de conservação dos bens inscritos e decide a inscrição 
ou remoção de um sítio da Lista do Patrimônio Mundial em Perigo. O Comitê se 
reúne uma vez ao ano e é composto por representantes de 21 Estados-membros 
da Convenção, eleitos por seis anos. 

O Centro do Patrimônio Mundial é responsável pelo dia a dia da administra-
ção da Convenção e do Fundo do Patrimônio Mundial.

O bem cultural candidato a Patrimônio Mundial é inicialmente avaliado por 
dois órgãos consultivos indicados pela Convenção: o Comitê de Monumentos 
e Sítios (Icomos) e a União Internacional para a Conservação da Natureza e de 
seus Recursos (IUCN), que subsidiam o Comitê com informações, respectiva-
mente, sobre os valores culturais e naturais dos sítios indicados. Um terceiro 
órgão, o Centro Internacional de Estudos para a Conservação dos Bens Cul-
turais (Iccrom), informa o Comitê com estudos especializados sobre a conser-
vação de sítios culturais.

A Organização das Cidades do Patrimônio Cultural foi estabelecida em 1993 
para desenvolver um senso de solidariedade e cooperação entre as cidades eleva-
das a Patrimônio Mundial, particularmente aquelas em via de implementação 
da Convenção. 

Em 2010, os seguintes bens culturais brasileiros faziam parte da Lista do 
Patrimônio Mundial: Cidade Histórica de Ouro Preto/MG (1980); Centro His-Cidade Histórica de Ouro Preto/MG (1980); Centro His-
tórico de Olinda/PE (1982); Missões Jesuíticas Guarani, Ruínas de São Miguel 
das Missões/RS (1983); Centro Histórico de Salvador/BA (1985); Santuário do 
Senhor Bom Jesus de Matosinhos, em Congonhas do Campo/MG (1985); Par-
que Nacional de Iguaçu, em Foz do Iguaçu/PR (1986); Plano Piloto de Brasília/
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DF (1987); Parque Nacional Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato/PI 
(1991); Centro Histórico de São Luís do Maranhão/MA (1997); Centro Históri-
co da Cidade de Diamantina/MG (1999); Mata Atlântica – Reservas do Sudeste 
SP/PR (1999); Costa do Descobrimento – Reservas da Mata Atlântica BA/ES 
(1999); Complexo de Áreas Protegidas da Amazônia Central (2000); Complexo 
de Áreas Protegidas do Pantanal – MS/MT (2000); Centro Histórico da Cidade 
de Goiás – GO (2001); Áreas protegidas do Cerrado: Chapada dos Veadeiros e 
Parque Nacional das Emas – GO (2001); Ilhas Atlânticas Brasileiras: Reservas 
de Fernando de Noronha e Atol das Rocas – RN (2001); Praça de São Francisco, 
na cidade de São Cristóvão – SE (2010).

Dentre os patrimônios culturais brasileiros que estão pleiteando o reconheci-
mento como Patrimônio Mundial pela Unesco estão o Palácio Gustavo Capa-
nema, as cidades de Paraty e do Rio de Janeiro.

Fonte: UNESCO. Convenção do Patrimônio Mundial Cultural e Natural. Conferência Geral da 
Unesco. Paris, 17 de outubro a 21 de novembro de 1972.

Paulo Santos
Paulo Ferreira Santos
(Rio de Janeiro/RJ, 1904 – Rio de Janeiro/RJ, 1988)

Formou-se como arquiteto pela Escola Nacional de Belas Artes (Enba) em 
1926. 

Em 1927 fundou, com Paulo Pires, colega da faculdade, a empresa Pires e 
Santos S.A., onde pôde desenvolver a prática da arquitetura em projetos e cons-
truções, como os elaborados para a Escola Técnica do Exército, atual Instituto 
Militar de Engenharia, situado na Praia Vermelha, para a Escola Central do 
Senai, no Riachuelo, para a Sede do Primeiro Distrito Naval, na Rua Primeiro 
de Março, e para a Residência de Martin Holzsmeister, em São Conrado, todos 
localizados na cidade do Rio de Janeiro.

Paralelamente à ação de empresário, que exerceu até 1974, iniciou a carreira 
de professor, tornando-se livre-docente da Universidade do Rio de Janeiro em 
1930, ministrando a disciplina Geometria Descritiva, Perspectiva e Sombras; 
deu aulas também na Escola Politécnica do Rio de Janeiro em 1934, como livre-
docente da cadeira de Construção Civil e Arquitetura, e foi professor da Es-
cola Técnica de Engenharia do Rio de Janeiro de 1934 a 1953, das disciplinas 
de Arquitetura, Perspectiva e Sombras e de Técnicas das Construções. Foi o 
primeiro catedrático da cadeira de Arquitetura no Brasil, criada em 1946 na Fac-
uldade Nacional de Arquitetura (FNA). Em 1969 se aposentou das atividades 
docentes.

A criação da cadeira de Arquitetura no Brasil foi uma ação renovadora no 
ensino da arquitetura, pois, até então, o seu estudo acadêmico era restrito aos 
grandes movimentos internacionais, sem aprofundamento sobre a arquitetura 
desenvolvida no Brasil. Sua proposta de introdução dessa disciplina no currículo 
da Faculdade de Arquitetura gerou um significativo impacto nesse campo de 
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conhecimento, além de influenciar a formação de sucessivas gerações de historia-
dores nas áreas da arte, da arquitetura e do urbanismo, como Augusto Carlos da 
Silva Telles, Antônio Pedro de Alcântara, Dora Monteiro e Silva de Alcântara.

A convite de Rodrigo de Melo Franco, na época diretor da Diretoria do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, tornou-se, em 1955, integrante do 
Conselho Consultivo da Instituição, mantendo esse vínculo até 1981. Além des-
sa atividade, foi responsável pela elaboração de pareceres e de estudos relativos 
ao tema do patrimônio cultural brasileiro. Nesses pareceres e estudos, Paulo 
Santos introduziu novas concepções artísticas e novos parâmetros de valora-
ção para os bens arquitetônicos tombados, ao questionar a tradicional visão dos 
especialistas da área, que privilegiava a proteção de bens arquitetônicos com 
características coloniais; contribuiu assim, significativamente, para a ampliação 
do conceito de patrimônio cultural brasileiro. 

Durante sua atuação no Conselho Consultivo, participou como relator de diver-
sos processos de tombamento, entre os quais alguns extremamente polêmicos, 
pois geraram acirradas discussões, como o foi o caso do Conjunto Arquitetônico 
da Avenida Rio Branco, na cidade do Rio de Janeiro, no Processo 860-T-72.

O caso particular da proposta de tombamento do Conjunto Arquitetônico da 
Avenida Rio Branco explicita bem o debate existente, na época, entre os técnicos 
do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) sobre o 
valor artístico do estilo eclético como uma produção cultural passível de tom-
bamento. Conforme seu parecer sobre o referido conjunto arquitetônico, Paulo 
Santos, apesar de membro do Conselho Consultivo da Instituição, contrapôs-se 
aos comentários da museóloga Lygia Martins Costa, calcados nos valores es-
téticos das edificações. Como foi eleito o relator desse processo, o arquiteto 
defendeu, na avaliação do bem em questão, que os valores estéticos das edifi-
cações deveriam ser conjugados com os históricos no Conjunto Arquitetônico 
da Avenida. Pautou-se, nesse parecer, nos cânones da Carta de Veneza e da Lei 
Malraux, o que representou uma posição inovadora nos critérios de valoração 
dos tombamentos. 

Paulo Santos buscou manter-se à parte da disputa entre arquitetura moderna 
e arquitetura tradicional, duas correntes dominantes que polarizaram a maioria 
dos arquitetos da sua geração. Como historiador da arquitetura, considerava que 
tradição e modernidade deveriam ser articuladas. 

O arquiteto foi sócio efetivo do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, a 
partir de 1960, e presidente da Comissão de Obras para a edificação de sua futura 
sede. Atuou no Conselho Superior de Planejamento Urbano, órgão normativo e 
consultivo, criado em 1972 e vinculado ao governo do Estado da Guanabara, cu-
jas atribuições eram estabelecer diretrizes para o planejamento urbano e emitir 
pareceres sobre os assuntos relacionados à defesa do patrimônio arquitetônico, 
paisagístico, social e histórico do estado. Foi, em 1972, sócio-fundador do Co-
mitê Nacional de História da Arte.

Em 1946 escreveu a tese Subsídios para o estudo da arquitetura religiosa em Ouro Preto, 
para o concurso para professor da disciplina de arquitetura no Brasil da FNA. 
Publicou, em 1951, O barroco e o jesuítico na arquitetura do Brasil, a partir do apro-
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fundamento de um dos capítulos da referida tese, e Formação das cidades no Brasil 
Colonial, em 2001, que foi reeditado pelo IPHAN em 2009.

Seus trabalhos Formação de cidades no Brasil Colonial e Contribuição ao estudo da 
arquitetura da Companhia de Jesus em Portugal e no Brasil foram apresentados por Ro-
drigo Melo Franco de Andrade no V Colóquio Internacional de Estudos Luso-
Brasileiros realizado em Coimbra em 1963. 

Na década de 1990, Paulo Santos se dedicou a dois estudos, que ficaram ina-
cabados: “Raízes da arquitetura e do urbanismo no Brasil” e “Mestres de ofício 
e engenheiros civis e militares no Brasil Colonial como arquitetos, construtores 
e urbanistas”. 

Em 1993 foi inaugurada a Biblioteca Paulo Santos, no Paço Imperial/RJ, com-
posta por seu acervo pessoal. 

Augusto da Silva Telles foi aluno do professor Paulo Ferreira Santos e seu 
assistente de 1953 até 1969, vindo a substituí-lo na docência das disciplinas de 
Arquitetura no Brasil I e II no final da década de 1960.

 
Fonte: SANCHES, Maria Ligia Fortes. Construções de Paulo Ferreira Santos: a fundação de 
uma historiografia da arquitetura e do urbanismo no Brasil. 2005. Tese (Doutorado em 
História Social da Cultura) Departamento de História da PUC/Rio. Rio de Janeiro; ACI/
RJ. Série Conselho Consultivo/Ata da 60ª Reunião do Conselho Consultivo, 1973.

Paulo Thedim Barreto 
Paulo Thedim Barreto
(Rio de Janeiro/RJ, 1906 – Rio de Janeiro/RJ, 1973)

Formado em arquitetura, trabalhou como professor na Faculdade Nacional de 
Arquitetura da Universidade do Brasil e, anteriormente, no Colégio São Bento, 
no Rio de Janeiro, onde realizou um levantamento arquitetônico bastante cuida-
doso do Mosteiro de São Bento e sua igreja, levando os religiosos beneditinos a 
indicá-lo a Rodrigo Melo Franco de Andrade. 

Integrou o primeiro grupo de técnicos mobilizados por Rodrigo Melo Franco 
de Andrade, quando organizou o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (SPHAN). No início de suas atividades no SPHAN, realizou levanta-
mentos para posterior tombamento de diversos monumentos do Rio de Janeiro, 
antigo Distrito Federal, e do Espírito Santo, além de ter participado do projeto 
do Museu das Missões, no Rio Grande do Sul, e de pesquisas aprofundadas 
sobre o traçado das igrejas barrocas mineiras, sobretudo as trabalhadas por 
Aleijadinho. 

Em 1949, Paulo Thedim Barreto defendeu a tese intitulada Casas de Câmara 
e Cadeia, em concurso de acesso à cadeira de Arquitetura do Brasil da Facul-
dade Nacional de Arquitetura. Nos anos de 1950 chefiou a Seção de Obras da 
Diretoria de Conservação e Restauração da Diretoria do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (DPHAN).

Em 1960 se tornou chefe da Seção de Arte da Diretoria de Estudos e Tom-
bamento da DPHAN. De suas pesquisas resultou grande quantidade de do-
cumentos relativos aos monumentos que inventariou. No mesmo ano, ganhou 
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uma bolsa de seis meses para estudar a arquitetura portuguesa, em Portugal, pela 
Fundação Calouste Gulbenkian. 

Publicou na Revista do Patrimônio, os seguintes artigos: “Casa da fazenda em 
Jurujuba” em 1937; “Arquitetura do Piauí” em 1938; “Casas de Câmara e Cadeia” 
em 1947. Produziu também diversas matérias sobre o patrimônio cultural brasi-
leiro para jornais de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Suas últimas funções foram exercidas no Departamento de Assuntos Culturais 
do Ministério de Educação e Cultura (MEC), como assessor do então diretor 
Renato Soeiro.

Fonte: ACI/RJ. Série Personalidades/Paulo Thedim Barreto; ACI/RJ. Série Arquivo 
Técnico Administrativo/Subsérie Representantes/Paulo Thedim Barreto.

PCH
Programa Cidades Históricas (PCH)

Em 21 de maio 1973 foi criado o Programa Integrado de Reconstrução de 
Cidades Históricas do Nordeste, a partir de portaria da Secretaria de Planeja-
mento da Presidência da República (Seplan), durante a gestão do secretário João 
Paulo dos Reis Veloso. Foi desenvolvido como um programa interministerial 
com a participação do Ministério da Educação e Cultura, através do Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), do Ministério do In-
terior, através da Sudene, e do Ministério da Indústria e Comércio, através da 
Empresa Brasileira de Turismo (Embratur), contando com recursos da Seplan. 
Esse primeiro Programa foi ampliado em 1977, passando a denominar-se Pro-
grama das Cidades Históricas (PCH), quando os estados da região sudeste, Mi-
nas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro foram incluídos. Em 1979 o PCH foi 
incorporado ao IPHAN.

Seu objetivo era estimular o turismo nas cidades históricas, de forma a con-
tribuir para o desenvolvimento de sua economia urbana e ampliar os escassos 
recursos de que dispunha o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacio-
nal para execução de obras de restauração e manutenção do patrimônio cultural 
desses núcleos históricos. 

Os recursos eram, na maior parte, públicos, vindos do governo federal, em-
bora houvesse a intenção de realizar parcerias com proprietários de bens tom-
bados, empresários do setor de turismo e governos estaduais e municipais. A 
complexidade da missão de revitalizar as cidades históricas exigia do IPHAN 
uma postura de trabalho orientada para duas direções fundamentais. A primeira 
se voltava para as comunidades locais, com a finalidade de identificar os gru-
pos interessados no esforço conjunto de recuperar e revitalizar, como também 
de manter em uso, conservar e respeitar os bens culturais. A segunda direção 
era orientada para a ampliação da cooperação técnica com os demais setores 
da administração pública encarregados de zelar pela qualidade e melhoria dos 
padrões de vida urbanos, aí incluídas as cidades históricas e a conservação de 
seus conjuntos arquitetônicos. 
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As ações e as atividades desenvolvidas pelo Programa, entre outras, eram: 
planejar, prestar assistência técnica, acompanhar as obras, analisar e emitir pare-
ceres, elaborar contratos, normas e procedimentos para montagem de projetos 
de execução de obras de recuperação e restauração; incentivar a iniciativa pri-
vada na preservação e valorização cultural; exercer o intercâmbio e a cooperação 
técnica nacional e internacional no sentido de orientar a consultoria técnica es-
trangeira e nacional, assim como captar recursos para projetos específicos.

Fonte: ACI/RJ. Série Técnico Administrativo/Subsérie Programa; ACI/RJ. Série Téc-
nico Administrativo/Subsérie Congresso.

Pedra e cal / fase heróica 
(Ver Rodrigo Melo Franco de Andrade)

Pedro Alcântara
Antônio Pedro Gomes de Alcântara
(Rio de Janeiro/RJ, 1926 – Rio de Janeiro/RJ, 1999)

Formou-se em arquitetura em 1950 na Faculdade de Arquitetura da Universi-
dade do Brasil. Logo no início de sua vida profissional, fundou, com um grupo de 
colegas, o Núcleo de Estudos e Divulgação de Arquitetura no Brasil (Nedab), li-
gado ao Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB), onde organizou uma exposição 
sobre jovens arquitetos brasileiros, apresentada em vários países europeus.

Em 1957 montou uma exposição sobre o arquiteto modernista Luís Nunes, 
durante a qual conheceu Ayrton de Carvalho, representante da Diretoria do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (DPHAN) em Pernambuco.

Em 1959, quando estava morando no Maranhão, Pedro começou a trabalhar na 
preservação do patrimônio cultural, desenvolvendo obras em São Luís/MA, no 
Palácio Cristo Rei e em vários bens da cidade de Alcântara. Em 1960 elaborou 
o plano urbanístico para a cidade, conseguindo que, em 1964, fosse assinado 
o primeiro acordo entre o Estado do Maranhão, a Prefeitura de Alcântara e a 
DPHAN para a preservação daquela cidade. Em 1976 e 1977 elaborou o projeto 
de restauração e adaptação das ruínas do Edifício São Luís, na cidade de mesmo 
nome, para a instalação da sede da Caixa Econômica Federal. No final da década 
de 1970, Pedro Alcântara passou a trabalhar no IPHAN.

Em Macapá, participou da restauração da Fortaleza de São José e, no Rio de Ja-
neiro, desenvolveu vários projetos preservacionistas na Rua da Carioca e na Rua 
da Alfândega, para o projeto Corredor Cultural da Prefeitura do Rio de Janeiro, 
como também na restauração da Casa do Bispo, do Convento de Santo Antônio 
e do Chafariz da Praça XV.

Participou da mesa redonda “Patrimônio edificado I: conservação/restaura-
ção”, publicada na Revista do Patrimônio em 1987. Pouco tempo após sua morte, 
foi publicado, em 2001, o artigo “A aparência das coisas”, na mesma revista.

Fonte: RIBEIRO, Marcus Tadeu Daniel. Quem foi Antônio Pedro Alcântara. Disponível 
em: <http://www.camara.rj.gov.br/premios/pedroalc/ppa_quem.htm>. Acesso em: 13 
ago. 2010.
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Pedro Carlos da Silva Telles
Pedro Carlos da Silva Telles
(Petrópolis/RJ, 1925)

Formou-se em engenharia pela antiga Escola Nacional de Engenharia, atual 
Escola Politécnica da UFRJ, em 1947. Atuou por mais de 30 anos na Petrobras, 
empresa pela qual se aposentou.

Sócio-titular do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Membro titular 
da Academia Nacional de Engenharia e da Academia Brasileira de Engenharia 
Militar. Sócio da Sociedade Brasileira de História da Ciência.

Além de diversos artigos e trabalhos técnicos publicados em revistas no Brasil 
e no exterior, escreveu, dentre outros, os livros: História da engenharia no Brasil – 
séculos XVI a XIX em 1984; História da engenharia no Brasil – século XX, de 1993, 
pelo qual recebeu o Prêmio Jabuti; Tubulações Industriais: matérias, projetos, monta-
gens, cuja 9ª edição data de 1999; História da construção naval no Brasil, de 2001; e 
Construção naval no Brasil, de 2004. 

Desenvolve atualmente os projetos: Estradas de ferro no Brasil; O arsenal de Mari-
nha do Rio de Janeiro na história (1889-1946); O arsenal de Marinha do Rio de Janeiro na 
história (1946-2005).

Fonte: INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO BRASILEIRO. Dicionário bio-
gráfico. Disponível em: <http://www.ihgb.org.br/dicbio.php?id=00029>. Acesso em: 13 
ago. 2008.

Penedo
Penedo (Cidade de)
Município do Estado de Alagoas. 

Penedo situa-se a 173 km de Maceió, às margens do Rio São Francisco. A 
fundação da cidade está ligada à história da Capitania de Pernambuco. Remonta 
ao período em que Duarte Coelho, em viagem de reconhecimento ao interior da 
Capitania, fixou, onde hoje se encontra a cidade de Penedo, a primeira povoação 
do Baixo São Francisco. Em 1636 passou a ser denominada Vila do Penedo do 
Rio São Francisco, sendo elevada à categoria de cidade em 1942, quando já era 
reconhecida como o maior centro de comércio entre as cidades ribeirinhas.

A atuação da Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em Pene-
do teve início com o tombamento do Convento e da Igreja Santa Maria dos Anjos 
em 1941, inscritos nos Livros do Tombo Histórico e no de Belas Artes, e da Igreja 
de Nossa Senhora da Corrente, em 1964, inscrita no Livro do Tombo Histórico. 
Trata-se de representantes da arquitetura religiosa e colonial. 

Em 1996, o Conjunto Histórico e Paisagístico da Cidade de Penedo foi tomba-
do pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) pelo 
Processo 1201-T-86 e inscrito nos Livros do Tombo Histórico e Arqueológico, 
Etnográfico e Paisagístico. Em âmbito estadual já havia ocorrido o tombamento 
em 1986.

Segundo os estudos realizados pelo IPHAN para o tombamento do conjunto,
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Penedo apresenta valores próprios de um centro urbano que 
desempenhou um papel vigoroso como pólo irradiador do 
povoamento do Nordeste brasileiro. O tombamento do con-
junto visou proteger a realidade físico-territorial da cidade, 
compreendendo o seu meio ambiente urbano, natural e cons-
truído, representativo de vários períodos históricos, desde a 
fundação do arraial no século XVI até a atualidade. 

Na reunião do Conselho Consultivo de 07 de dezembro de 1994, o relator 
do processo de tombamento do Conjunto de Penedo, Augusto da Silva Telles, 
apontou que se deveria

definir que a edificação do Hotel São Francisco, que representa 
uma agressão violenta à paisagem urbana, pelo seu volume – 
largura e altura – e pelo seu colorido, rosa, seja considerado ele-
mento não integrante do acervo tombado. Assim poderá ele, 
a critério dos proprietários, da municipalidade, ou das autori-
dades governamentais, ser suprimido, ou alterado, de forma a 
melhor se enquadrar na paisagem da Cidade de Penedo. 

O perímetro de tombamento contém cerca de 800 imóveis. 

Fonte: ACI/RJ. Série Processo de Tombamento/Processo nº 1201-T-86.

Penitência (Ver Igreja da Penitência)

Penedo/AL. Igreja de Nossa Senhora da 
Corrente. Exterior, vista do telhado e tor-
res. Foto de Clarival do Prado Valladares, 
1969. ACI/RJ. Série Inventário. 
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Pimenta
Aluísio Pimenta
(Peçanha/MG, 1923)

Formou-se em química-farmacêutica em 1945 na Faculdade de Odontologia 
e Farmácia da Universidade de Minas Gerais (UMG), onde se tornou professor 
no ano seguinte. Concluiu a especialização em química orgânica no Laboratório 
Paulista de Biologia da Universidade de São Paulo. Doutorou-se pela UMG, 
em 1950, e fez o pós-doutorado, entre 1953 e 1954, em química dos produtos 
naturais no Instituto Superior de Saúde de Roma. 

Quando retornou ao Brasil, filiou-se ao Partido Trabalhista Brasileiro. Em 
1964 se tornou reitor da antiga UMG, agora Universidade Federal de Minas 
Gerais, nomeado pelo presidente João Goulart. Devido ao contexto do regime 
militar, acabou sendo afastado do cargo em 1967. Exilou-se na Inglaterra, onde 
atuou como professor visitante, entre 1967 e 1968, do Instituto de Educação da 
Universidade de Londres. Em 1968, pelo Ato Institucional nº 5, foi aposentado 
compulsoriamente. No ano seguinte, foi contratado pelo Banco Interamericano 
de Desenvolvimento como especialista em administração em educação, ciência 
e tecnologia para a América Latina.

Após a Lei da Anistia de 1979, retornou ao Brasil e, nomeado por Tancredo 
Neves, assumiu a presidência da Fundação João Pinheiro, instituição ligada ao 
governo de Minas Gerais. 

No governo José Sarney foi indicado para ministro do recém-criado Ministério 
da Cultura, substituindo José Aparecido de Oliveira, que se tornara governador 
do Distrito Federal. Permaneceu no ministério por menos de um ano, em fun-
ção de críticas recebidas principalmente pela imprensa, sendo substituído por 
Celso Furtado.

Em 1991 foi indicado pelo governador de Minas Gerais na época, Hélio Gar-
cia, para reitor da recém-criada Universidade do Estado de Minas Gerais, onde 
permaneceu até 1998, quando se aposentou.

Fonte: ABREU, Alzira Alves de Abreu et al. Dicionário histórico-biográfico brasileiro pós-1930. 
Ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Editora FGV; CPDOC, 2001.

Planejamento (Ver Seplan)

Política de pedra e cal 
(Ver Rodrigo Melo Franco de Andrade)

Portinari
Cândido Portinari 
(Brodósqui/SP, 1903 – Rio de Janeiro/RJ, 1962)

Estudou na Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, onde recebeu, 
em 1928, o Prêmio de Viagem à Europa, pelo retrato do amigo e poeta Olegário 
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Mariano Carneiro da Cunha. Viajou pela França, Itália, Espanha e Inglaterra, de 
1929 a 1930, retornando ao Brasil em 1931.

Entre 1936 e 1944, desenvolveu a fase muralista, que se concretizou nos afres-
cos para o Ministério da Educação e Cultura – o atual Palácio Gustavo Capa-
nema –, edifício projetado por arquitetos brasileiros liderados por Lucio Costa, 
seguindo princípios arquitetônicos do já famoso arquiteto suíço Le Corbusier. 
Pintou também os murais para o Monumento Rodoviário da Estrada Rio-São 
Paulo em 1936, os três painéis para o pavilhão brasileiro da Exposição Inter-
nacional de Nova Iorque em 1939 e os afrescos para a Biblioteca do Congresso 
Norte-Americano em 1942. Produziu, em 1943, as pinturas da Igreja da Pam-
pulha, em Belo Horizonte, e os painéis para a sede da Organização das Nações 
Unidas em 1957.

Portinari faleceu em virtude do envenenamento causado pela manipulação de 
tintas.

Fonte: CAVALCANTI, Lauro (Org.). Biografias de artistas que participaram da ex-
posição “Quando o Brasil era moderno”. In: Quando o Brasil era moderno: artes plásticas no 
Rio de Janeiro 1900/1960. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2001.

Prédio 46 da Avenida Rio Branco
Avenida Rio Branco, 46
Endereço: Avenida Rio Branco, 46. Centro. Rio de Janeiro/RJ. Superintendên-
cia do IPHAN no Rio de Janeiro.

O edifício situado à Avenida Rio Branco, número 46, foi projetado pelo arqui-
teto Ramos de Azevedo e inaugurado em 1908 para ser o escritório da Compa-
nhia Docas de Santos no Rio de Janeiro. No processo de tombamento 0976-T-
78, o relator-conselheiro Gilberto Ferrez, considerou o imóvel como um

dos prédios mais equilibrados das primitivas construções da 
antiga Avenida Central, onde o ecletismo dominou todas as 
construções, devido à busca de novos caminhos para a arqui-
tetura dessa época. E nesse período é interessante observar a 
convivência de uma técnica já avançada, inclusive representada 
pelas colunas de ferros estruturais, no âmago da construção, 
com a menos ousada técnica empregada na elevação de pare-
des perimetrais e o tratamento decorativo dos representantes 
internos e externos. Esses ligados não só a gostos de épocas 
históricas passadas, como também a produtos de execução 
artesanal. E tudo isso marcou um período de um novo surto 
de progresso, euforismo e evolução da nova cidade do Rio de 
Janeiro, que estava então saneada e transformada, com a aber-
tura de avenidas, rasgadas através da velha cidade colonial, 
com o seu novo cais do porto e livre da febre amarela. Com 
a destruição da obra de cantaria do antigo Banco do Brasil e 
do Jornal do Comércio não há dúvida que o prédio das Docas 
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de Santos é dos melhores representantes da obra, tão notável, 
dos canteiros portugueses e espanhóis, mestres em trabalhar 
o granito da nossa cidade tão em voga no fim do século pas-
sado e princípio deste e que estão sendo destruídos. O prédio 
em questão tem no pavimento nobre todo o embasamento de 
mármore de Carrara, obra do artista Alexandre Sighière. O 
vestíbulo em estilo rococó renascentista possui belo trabalho 
de estuque e existem duas portas encimadas pelos bustos do 
Barão de Mauá e do Almirante Tamandaré, do escultor Hen-
rique Levi. 

O prédio foi tombado em 1978 e inscrito nos Livros do Tombo de Belas Artes 
e Histórico.

Em 1986 o prédio foi ocupado pela Fundação Nacional Pró-Memória, a pe-
dido do Ministério da Cultura, tornando-se sede da representação regional do 
Instituto, hoje Superintendência do IPHAN no Rio de Janeiro.

Fonte: ACI/RJ. Série Processo de Tombamento/Processo nº 0978-T-78

Presidente Vargas
Avenida Presidente Vargas
Endereço: Centro do Rio de Janeiro/RJ.

Acima: Detalhe da porta do prédio 
da Avenida Rio Branco, 46. Foto 
de Dora Alcântara, 1978. ACI/RJ. 
Série Inventário. 

Ao lado: Fachada do prédio da 
Avenida Rio Branco, 46. s/a, s/d. 
ACI/RJ. Série Inventário. 
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Sua criação data de 1944 e foi obra do governo Getúlio Vargas. Para a aber-
tura da avenida, que teria de 80 a 90 metros e 4 km de extensão, foi necessário 
demolir antigas construções tombadas pelo Serviço do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (SPHAN) edificadas nesse espaço. Foi nesse contexto que 
surgiram algumas contradições no Decreto-Lei nº 25 de 30 de novembro de 
1937, criado pelo próprio governo Vargas, que impedia modificações na estru-
tura e, principalmente, demolições em monumentos tombados. Com intuito de 
revogar essa cláusula, foi criado o Decreto nº 3.866, de 29 de novembro de 1941, 
que concedia ao presidente da República o direito de cancelar a inscrição de um 
bem tombado, ou seja, determinar o destombamento.

A utilização imediata do decreto aconteceu no caso da abertura da Avenida 
Presidente Vargas, sendo aplicado o destombamento a três monumentos tom-
bados, dos quais dois foram totalmente demolidos: a Igreja de São Pedro dos 
Clérigos, situada à Rua São Pedro, nº 91, esquina com a Rua dos Ourives, e a 
Igreja do Bom Jesus do Calvário e Via Sacra localizada na Rua General Câmara. 
Ambas tiveram seus tombamentos cancelados, bem como foram demolidas para 
a construção da avenida, que tinha como objetivo desafogar o tráfego para a 
Zona Norte. Foi cancelado também o tombamento do Campo de Santana, que 
teve parte do jardim derrubado para a passagem da avenida.

No ofício nº 24, de 09 de janeiro de 1941, enviado ao ministro da Educa-
ção e Saúde, Gustavo Capanema, Rodrigo Melo Franco de Andrade, diretor 
do SPHAN, refere-se ao valor dos monumentos que seriam sacrificados com a 
construção da avenida, listando-os: 

Campo de Santana: único parque no seu gênero existente 
nesta capital. O traçado do Campo de Santana não comporta 
mutilação sob nenhum pretexto, muito menos no embelezar 
da cidade. O trecho do parque que seria atingido é de consi-
derável extensão, o que é agravado pelo número de árvores 
preciosas e um dos largos do jardim (nesse trecho), isso im-
plicaria numa alteração muito grave do traçado original do 
Campo, projetado por Glaziou. 
Igreja de São Pedro dos Clérigos: a importância excepcional 
dessa igreja decorre do seguinte: a) de ser a primeira igreja 
brasileira – possivelmente de toda a América – construída so-
bre planta de traçado curvilíneo (corpo, frontispício e torres), 
o mesmo traçado se repetiu pouco depois em Minas Gerais, 
nas Igrejas de São Pedro e Rosário, em Mariana e Ouro Pre-
to, o que veio marcar de modo inconfundível as obras mais 
originais e expressivas da nossa arquitetura colonial: as igrejas 
franciscanas e carmelitanas projetadas por Antônio Francisco 
Lisboa, o Aleijadinho; b) de ser o corpo principal da igreja 
coberto por uma cúpula, particularidade esta que a diferencia 
de todas as demais igrejas do país; c) do valor da obra interna 
da talha, não somente pelas suas qualidades artísticas e de exe-
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cução, mas ainda por se desenvolver a composição em obe-
diência ao traçado curvilíneo da nave (...). 
Igreja Bom Jesus do Calvário e Via Sacra: sem os méritos ex-
cepcionais de São Pedro, é contudo um importante monu-
mento artístico, que mereceu ser inscrito no Livro do Tombo, 
pelo seu valor como obra de arquitetura religiosa.
Edifício da Alfândega: embora em mau estado de conserva-
ção atualmente, esse edifício deve ser preservado pelos moti-
vos que determinaram seu tombamento para os fins estabe-
lecidos no Decreto-Lei nº. 25 de 30 de novembro de 1937. A 
construção primitiva foi do princípio do século XVIII. Re-
construiu-se no governo de D. Luiz de Vasconcelos. Tornou-
se a reconstruir em 1817 sob o projeto do arquiteto francês 
Grandjean de Montigny. Por mais que tenha sido remodelado 
pelo arquiteto português Rafael de Castro, de 1852 a 1860, 
conserva intacto, internamente o saguão central projetado por 
Grandjean.
Todos esses bens, de valor inestimável, seriam sacrificados 
pelo prolongamento da avenida do mangue segundo o projeto 
da Comissão do Plano da Cidade. E esses atentados contra o 
patrimônio de arte e de história do país seriam associados ao 
nome do Sr. Presidente da República, conferido à nova avenida. 

Segundo Hermínio de Andrade e Silva, engenheiro chefe da Comissão Técnica 
Especial de estudos para a construção da Avenida, em documento datado de 10 
de abril de 1941, a questão dos monumentos históricos não passou despercebida 
pela Comissão, pois havia interesse por parte desta de, com o SPHAN, preservar 
as relíquias do passado:

Como brasileiros e na posição que nos achamos nesta Comis-
são, tudo o que nos fale do nosso passado artístico suscita em 
nós o interesse de preservar o que existe, por ser o mesmo 
pequeno e valioso. Assim, temos toda a inclinação em reforçar 
com nossa colaboração, este ânimo brilhantemente demons-
trado pelo SPHAN, em preservar as relíquias do passado. 
(...) A respeito da Igreja do Bom Jesus do Calvário e Via Sacra, 
embora reconhecida pelo próprio SPHAN, sem os méritos 
da de São Pedro, podemos se for julgado necessário mudá-la 
para local de maior realce. O Edifício da Alfândega, ainda nos 
baseando no que diz o SPHAN, perdeu seu valor primitivo 
com a reforma sofrida em 1852 a 1860, porém seu saguão cen-
tral poderá ser reconstituído no futuro Museu da Cidade. 
Quanto ao Campo de Santana situado como está, quase à mar-
gem da avenida projetada, não será no seu conjunto muito sa-
crificado. Somente uma faixa de 21m de largura dará continui-
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dade à Avenida com o aproveitamento completo do restante, 
ou seja, de menos de 4% do seu conjunto seria atingido.

No Ofício nº 52, de 18 de janeiro de 1943, para o ministro Gustavo Capanema, 
Rodrigo Melo Franco de Andrade comunicou:

Em cumprimento à determinação do Presidente da Repúbli-
ca no processo P.R.310/41 foi cancelado o tombamento do 
Campo de Santana (Parque Júlio Furtado), da Igreja de Nossa 
Senhora de Bom Jesus do Calvário e Via Sacra e da Igreja de 
São Pedro nos livros nºs. 2 e 3 a que se refere o Decreto-Lei nº 
25 de 30 de novembro de 1937, nos quais se achavam inscritos 
para os fins estabelecidos no mesmo decreto-lei.

Por fim, em setembro de 1953, mediante o Ofício nº 786, de 08 de novembro, 
enviado ao secretário geral de Viação e Obras da PDF [Prefeitura do Distrito 
Federal], Rodrigo Melo Franco de Andrade solicitava providências no sentido de 
informar à Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (DPHAN) 
sobre as condições em que teriam sido alienadas ou cedidas as valiosas obras 
de talha do interior da Igreja de São Pedro – que se encontravam na loja do 
Antiquário da Rua Siqueira Campos 23-B –, para que a DPHAN, se possível, 
tomasse medidas cabíveis para evitar a dispersão dessas relíquias.

O Edifício da Alfândega não sofreu destombamento e hoje é conhecido como 
Casa França-Brasil. O Campo de Santana teve sua extremidade cortada e perdeu 
algumas de suas árvores. As Igrejas citadas não existem mais.

Fonte: ACI/RJ. Série Processo de Tombamento/Processos nº 0037-T-38 e nº 17-T-
SPHAN/38; ACI/RJ. Série Inventário/Igreja de São Pedro.

Príncipe da Beira 
Forte Príncipe da Beira
Distrito de Príncipe da Beira/Município de Guajará-Mirim/Estado de Rondônia.

A localidade de Príncipe da Beira dista 372 km de Porto Velho. A origem 
da localidade está relacionada ao Forte, cuja construção teve inicio em 1776. 
Foi denominado Príncipe da Beira em homenagem a Dom João V, detentor do 
título de Príncipe da Beira, que era destinado ao segundo herdeiro na linha de 
sucessão ao trono português.

A necessidade de conter a ocupação da margem direita do Rio Guaporé pelos 
espanhóis, que, desde 1743 vinham implantando alguns povoados em suas mar-
gens, fez com que a Coroa portuguesa nomeasse, em 1748, Antônio Rolim de 
Moura Tavares governador da Capitania de Mato Grosso, para manter a posse 
daquela área. Moura Tavares mandou erguer um fortim cercado por paliçada, 
denominado Nossa Senhora da Conceição, que, apesar de ter resistido a ataques 
inimigos, era vulnerável às constantes enchentes do Rio Guaporé. Coube então 
ao governador da Capitania, Luis de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres, 
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contratar o engenheiro Domingos Sambucetti para construir uma nova fortifi-
cação em local mais elevado e em “pedra e cal”, que recebeu o nome de Príncipe 
da Beira. 

O Forte Príncipe da Beira foi desativado no século XIX e abandonado, sendo 
redescoberto em 1914 pelo general Rondon.

Em 1950, a Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional tombou 
o Forte Príncipe da Beira, pelo Processo 0395-T-50, inscrevendo-o no Livro de 
Tombo das Belas Artes.

Em 1983 foi firmado um convênio entre a antiga Fundação Nacional Pró-
Memória, a Fundação Casa de Rui Barbosa e a Construtora Norberto Odebrecht 
S.A. para a publicação de um livro sobre o Forte Príncipe da Beira e Dom Luis 
de Albuquerque e Cáceres. Nesse mesmo ano, foi assinado um termo de com-
promisso entre o Ministério da Educação e Cultura, o Ministério do Exército 
e o governo do Estado de Rondônia, com objetivo de elaborar um projeto de 
Consolidação, Restauração e Utilização do Forte Príncipe da Beira. Para esse 
trabalho foi contratado o arquiteto português Viana de Lima, que, patrocinado 
pela Fundação Calouste Gulbekian, elaborou um estudo para a recuperação do 
Forte, que acabou não sendo concretizado.

Fonte: ACI/RJ. Série Inventário/Forte Príncipe da Beira.

Programa das Cidades Históricas (Ver PCH)

Programa Monumenta (Ver Monumenta)

Projeto Memória Oral (Ver Memória Oral)

Forte Príncipe da Beira. Foto 
de Gilberto Ferrez, s/d. ACI/
RJ. Série Inventário. 
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Pró-Memória
Fundação Nacional Pró-Memória
(Lei nº 6.757, de 17 de dezembro de 1979; Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990)

Em 1979, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) 
fundiu-se com o Centro Nacional de Referência Cultural (CNRC), criado em 
1975, e o Programa das Cidades Históricas (PCH), estabelecido em 1973. Nesse 
mesmo ano de 1979, foi instituída a Fundação Nacional Pró-Memória pela Lei nº 
6.757, de 17 de dezembro, para funcionar como braço executivo do IPHAN.

A Fundação gozava de relativa liberdade no tocante à obtenção e administra-
ção de recursos que poderiam ser adquiridos através de repasses orçamentários 
públicos, além de doações provenientes de quaisquer entidades públicas ou pri-
vadas. Além disso, o quadro permanente de pessoal passou a ser regido pela 
legislação trabalhista.

Segundo a Lei nº 6.757, a Pró-Memória se constituía como personalidade ju-
rídica de direito privado, supervisionada pelo Ministério de Educação e Cultura. 
Tinha por função, como determinado pelo artigo 1º da Lei, “contribuir para o 
inventário, a classificação, a conservação, a proteção, a restauração e a revita-
lização dos bens de valor cultural e natural existentes no País”. Seu presidente 
era nomeado pelo presidente da República e ocupava a presidência do Conselho 
Curador, composto por cinco membros indicados pelo ministro da Educação e 
Cultura. Ao Conselho Curador competia: decidir sobre a programação anual da 
Fundação e aprovar sua proposta orçamentária; verificar a regularidade dos atos 
de sua gestão financeira e patrimonial; e opinar sobre as questões propostas pelo 
presidente da Fundação. 

Ainda em 1979, o Decreto nº 84.198, de 13 de novembro, transformou o IPHAN 
em Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN). Mediante 
a lei de criação da Pró-Memória, os bens móveis e imóveis da União, que estavam 
em uso ou sob a guarda do extinto IPHAN, foram transferidos à Pró-Memória, 
assim como os bens móveis e imóveis tombados, atuais e futuros. 

Essas transformações geradas no sistema federal de proteção ao patrimônio 
cultural tinham o objetivo de criar condições para a solução do problema da ob-
tenção de recursos pelo IPHAN. A opção pela criação de uma fundação – figura 
jurídica, cuja natureza não permitia dispor dos dois instrumentos extraordinári-
os que o IPHAN possuía, o poder de polícia e o foro privilegiado – possibilitaria 
maior liberdade na captação de recursos. Sobre essa questão, Irapoan Cavalcanti 
comenta: 

(...) então, vimos que só tínhamos uma solução que, no caso, 
era o aparecimento de duas instituições: uma que pudesse 
manter esses dois instrumentos ponderáveis, que seria uma 
instituição da administração direta e, no nosso caso, seria a 
SPHAN. E, do outro lado, uma outra instituição que pudesse 
ter liberdade quanto aos recursos, que seria a Fundação Na-
cional Pró-Memória (SPHAN, 1980, p. 11).
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As duas instituições, a Fundação Pró-Memória e a SPHAN – esta sofrendo, 
ao longo do período, algumas transformações em sua organização – perdura-
ram até 1990, quando, pela Lei nº 8.029, de 12 de abril, foram extintas. Nesse 
momento, foi criado o Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural (IBPC), que 
absorveu suas funções.

Fonte: SPHAN/PRÓ-MEMÓRIA. SPHAN/Pró-Memória: a mudança sem a perda da 
identidade. Boletim, n. 6, 1980.

Recibado
Funcionários recibados

Termo utilizado para os funcionários prestadores de serviço que não tinham vín-
culos trabalhistas com a Instituição e que davam recibo pelos serviços prestados.

Regionais 
Superintendências do IPHAN
(Decreto nº 20.303, de 02 de janeiro de 1946; Portaria nº 230, de 26 de março de 
1976; Decreto nº 99.602, de 13 de outubro de 1990; Decreto nº 2807, de 21 de 
outubro de 1998; Portaria nº 157, de 25 de maio de 2009)

As primeiras representações regionais do órgão federal de preservação cultural 
datam dos anos iniciais de sua criação em 1937. Porém, somente em 1946, com 
a transformação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 
Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, foi oficialmente pre-
vista, pelo primeiro regimento interno da Instituição, a constituição de quatro 
Distritos Regionais, responsáveis pelo patrimônio cultural localizado em suas 
respectivas regiões de atuação. O primeiro Distrito, com sede em Recife, deveria 
cuidar da Paraíba, Rio Grande do Norte e Alagoas; o segundo, abrangia Bahia e 
Sergipe, com sede em Salvador; o terceiro, Minas Gerais; e o quarto, São Paulo. 
A sede-central da Instituição era localizada no Rio de Janeiro. Cada uma dessas 
unidades era dirigida por um chefe de Distrito, designado pelo diretor-geral.

Em 1970 a Instituição adotou a denominação Instituto do Patrimônio Históri-
co e Artístico Nacional (IPHAN). Pelo novo regimento estipulado em 1976, 
foram previstas nove Diretorias Regionais (DR) – designação que perdurou 
até 1990, quando foi adotado o termo Coordenadoria Regional (CR). Ao longo 
desse período, foram sendo expandidas as representações da Instituição em ou-
tros estados do Brasil, de forma que em 1990 já se contavam quatorze unidades 
regionais, que, em 1998, passaram a ser denominadas Superintendências Re-
gionais. Até 2004, foram instituídas mais seis unidades. 

Pelo último regimento interno do IPHAN, todos os 26 estados brasileiros mais 
o Distrito Federal passaram a possuir uma representação da Instituição denomi-
nada Superintendência do IPHAN.

Fonte: Legislação citada.
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Reis Veloso
João Paulo dos Reis Veloso
(Parnaíba/PA, 1931)

Formado em economia em 1960 pela antiga Universidade do Brasil, atual Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro. Obteve o título de mestre em economia em 
1964 pela Universidade de Yale, nos Estados Unidos.

De volta ao Brasil, organizou o Escritório de Pesquisa Econômica e Social 
Aplicada, atual Instituto de Planejamento Econômico e Social (Ipea), exercendo 
a chefia da instituição até 1968, quando tomou posse no cargo recém-criado 
de secretário-geral do Ministério do Planejamento do governo Costa e Silva. 
Tornou-se em seguida ministro do Planejamento dos governos de Emílio Gar-
rastazu Médici e Ernesto Geisel, permanecendo no cargo entre 1969 e 1979. 
Nessa data, foi substituído por Mário Henrique Simonsen, nomeado pelo novo 
presidente da República, João Figueiredo.

Fora da vida política, assumiu a diretoria geral da área econômica da Veplan 
– Residência Empreendimentos Imobiliários e, em 1980, a presidência do Ins-
tituto Brasileiro de Mercado de Capitais (Ibmec), ligado à Bolsa de Valores do 
Rio de Janeiro.

Em 1992 passou a coordenar o Fórum Nacional, promovido pelo Instituto 
Nacional de Altos Estudos.

Publicou, em 1978, Brasil, a solução definitiva e, em 1991, O Brasil e o Plano Bush: 
oportunidades e riscos numa futura integração das Américas.

Fonte: ABREU, Alzira Alves de Abreu et al. Dicionário histórico-biográfico brasileiro pós-1930. 
Ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Editora FGV; CPDOC, 2001.

Reuniões de Governadores
Encontro de Governadores
(Brasília, 1970, e Salvador, 1971)

As duas reuniões que resultaram no Compromisso de Brasília e no Compro-
misso de Salvador tiveram como objetivo promover a parceria dos governos esta-
duais e municipais com a Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(DPHAN) na defesa do patrimônio cultural brasileiro. Mantendo-se dentro das 
respectivas jurisdições, estados e municípios, deveriam destinar recursos perma-
nentes para estabelecer, a cada ano, diretrizes comuns para a execução de uma 
política de apoio ao patrimônio e à cultura, a ser aplicada em escala nacional. 
Dessa forma, o governo federal visava à criação de uma política nacional para a 
preservação das tradições brasileiras com a colaboração de estados e municípios. 

Os dois encontros são considerados a primeira iniciativa para a integração dos 
poderes municipal, estadual e federal no sentido da preservação e conservação 
do patrimônio cultural brasileiro. 

O Primeiro Encontro de Governadores contou com a participação do ministro 
da Educação e Cultura, Jarbas Passarinho, do presidente da DPHAN, Renato 
Soeiro, e dos governadores do Distrito Federal e dos estados do Pará, Maranhão, 
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Acre, Sergipe, Minas Gerais e Ceará. Estiveram presentes representantes dos 
governos do Rio Grande do Norte, Paraíba, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, 
Bahia, Amazonas, Mato Grosso, Goiás, Alagoas, Espírito Santo, Guanabara, 
Rio de Janeiro, Pernambuco e Rio Grande do Sul. Participaram também o presi-
dente do Instituto Brasileiro do Desenvolvimento Florestal, alguns secretários 
de Educação, o presidente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o dire-
tor do Arquivo Nacional, a diretora do arquivo da Câmara dos Deputados e 
representantes do Centro Universitário de Brasília, do Instituto de Arquitetos 
do Brasil e da Universidade de Brasília.

No ano seguinte, realizou-se o Segundo Encontro de Governadores, em Sal-
vador, dando continuidade a essa iniciativa.

Fonte: ACI/RJ. Série Arquivo Técnico Administrativo/Subsérie Congresso.

Reuniões nos municípios (Ver Seminários)

Revista do Patrimônio
Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

Foi criada em 1937 como Revista do Serviço do Patrimônio Histórico e Artís-
tico Nacional, nome que manteve até seu nono número, de 1945, quando passou 
a ser intitulada Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 

Ainda em 1937, a Instituição promoveu dois tipos de publicação: a Revista do 
Patrimônio e a série Publicações do SPHAN. Esta última tinha o objetivo de 
divulgar estudos monográficos com temas relativos ao patrimônio histórico 
e artístico brasileiro, enquanto, na primeira, foram organizados artigos sobre 
estudos de arte, história, etnografia e arqueologia. 

O primeiro número da Revista foi publicado em 1937, com os artigos dos autores: 
Rodrigo Melo Franco de Andrade (apresentação), Heloísa Alberto Torres, Lucio 
Costa, Gilberto Freyre, Francisco Marques dos Santos, Roquette Pinto, Paulo 
Thedim Barreto, Raimundo Lopes, Godofredo Filho, Aníbal Fernandes, Mário 
de Andrade, Nuto Sant’Anna, Noronha Santos e Epaminondas de Macedo.

Até 2009 foram lançados 33 números da Revista. 

Fonte: SILVA, Cíntia Mayumi de Carli. Revista do Patrimônio: cartografia de imagens e o-
lhares. Monografia. Programa de Especialização em Patrimônio – PEP/IPHAN. 2008.

Revolução Constitucionalista
Revolução Constitucionalista de 1932
(São Paulo, de 9 de julho a 02 de outubro de 1932)

O episódio tem origem no movimento armado, conhecido como a Revolução 
de 1930, que tomou o poder da República, em outubro, com o apoio de oligar-
quias dissidentes e de jovens oficiais do Exército, os tenentes. Liderado pela 
Aliança Liberal – coligação formada para disputar as eleições presidenciais de 
1930 –, o movimento impediu a posse do candidato vencedor, o paulista Julio 
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Prestes de Albuquerque, e alçou Getúlio Vargas à presidência da República. 
As primeiras medidas tomadas pelo governo provisório de Vargas, que se es-

tendeu de 1930 a 1934, foram no sentido de afastar do poder, nos estados da fe-
deração, as oligarquias contra as quais tinha lutado, substituindo os presidentes 
desses estados por interventores.

Em relação ao Estado de São Paulo, duas forças políticas tinham tomado diferen-
tes posições no desencadear da Revolução de 1930: o Partido Republicano Paulista 
(PRP), representante da oligarquia dominante e que não apoiou o movimento de 
1930, e o Partido Democrático (PD), de então recente organização, representando 
a oligarquia dissidente, assim chamados aqueles grupos que desde a década de 
1920 vinham fazendo oposição ao esquema de poder dominante no país. 

No caso de São Paulo, o governo getulista impôs um interventor para governar 
o Estado, o tenente pernambucano João Alberto Lins e Barros. Mesmo tendo 
sido substituído pelo embaixador Pedro de Toledo, “paulista e civil”, as pressões 
intervencionistas do governo central continuaram. Esse fato, associado ao adia-
mento constante da convocação de uma Assembleia Constituinte, prometida por 
Vargas, criou as condições para a eclosão da Revolução Constitucionalista. 

Em 23 de maio de 1932, após uma grande manifestação nas ruas da cidade, 
quatro estudantes acabaram sendo mortos. Formou-se uma frente popular que 
utilizou a sigla MMDC em referência às iniciais dos sobrenomes dos estudantes 
vitimados.

Em 9 de julho irrompeu a Revolução que mobilizou todo o Estado de São 
Paulo e contou com o apoio de líderes do Rio Grande do Sul, como Borges de 
Medeiros, e de Mato Grosso, como o general Bertoldo Klinger. Em São Paulo, 
o movimento foi chefiado pelo general Isidoro Dias Lopes e o coronel Euclides 
de Oliveira Figueiredo.

Uma das frentes, na qual os combates foram mais acirrados, concentrou-se nas 
proximidades do Túnel da Mantiqueira, que divide São Paulo de Minas Gerais 
e que era considerado um ponto militar estratégico de grande importância. O 
Grande Túnel da Mantiqueira, mais conhecido como Túnel de Cruzeiro, situa-
se na divisa de São Paulo com a cidade de Passa Quatro/MG. O Túnel foi inau-
gurado em 1883 pelo imperador Dom Pedro II. Nessa área, considerada por ex-
combatentes paulistas como um local especial, ocorreram fatos heróicos, como 
o do agricultor Paulo Virgínio, da região de Cunha, que mesmo sob tortura 
não revelou as posições das tropas paulistas, garantindo, com seu silêncio e sua 
morte, que as tropas legalistas não passassem a Serra do Mar. Ainda existem, 
nesse local, valas utilizadas como trincheiras pelos paulistas.

Durante o conflito, a cidade de São Paulo chegou a ser bombardeada por 
aviões. A invasão da cidade começou em setembro, tendo os revoltosos se ren-
dido em 02 de outubro de 1932; alguns deles foram mandados para o exílio em 
Portugal.

Em 1934 era promulgada a segunda Constituição brasileira republicana.

Fonte: CARONE, Edgar. A república nova (1930-1937). 2. ed. São Paulo: Difel, 1976; 
SILVA, Hélio. 1932: a guerra paulista. O Ciclo de Vargas, v. 5. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 1967.
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Ribeira-Barredo (Ver Viana de Lima)

Roberto Lacerda
Roberto Machado Lacerda
(Ouro Preto/MG, 1927 – Belo Horizonte/MG, 1991)

Formou-se em arquitetura na Escola de Arquitetura da Universidade de Minas 
Gerais, em Belo Horizonte, tendo sido aluno de Sylvio de Vasconcellos. Quan-
do este ficou doente, em 1957, Roberto Lacerda foi chamado para substituí-lo 
na administração do 3º Distrito, em Minas Gerais, da Diretoria do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional, tendo sido, em seguida, contratado, de 1958 a 
1960, para realizar serviços de restauração em imóveis de Ouro Preto.

Foi professor da Escola de Engenharia de Ouro Preto, da Escola de Arqui-
tetura da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e ministrou cursos no 
Programa de Restauração de Monumentos Históricos Nacionais na UFMG em 
1982 e de 1984 até 1987. 

Assumiu a direção da 6ª Diretoria Regional do Instituto do Patrimônio Históri-
co e Artístico Nacional, atual Superintendência do Estado de Minas Gerais, 
em 1971, cargo em que permaneceu até 1982. A partir dessa data, fez parte do 
Programa de Restauração de Monumentos Históricos Nacionais da Fundação 
Nacional Pró-Memória. 

Fonte: ACI/RJ. Série Personalidades/Roberto Machado. Entrevista concedida ao Pro-
jeto Memória Oral SPHAN/Pró-Memória em 08 de fevereiro de 1983.

Roberto Marinho
Roberto Pisani Marinho
(Rio de Janeiro/RJ, 1904 – Rio de Janeiro/RJ, 2003)

Roberto Marinho começou a trabalhar no jornal O Globo em 1925, no mesmo 
ano em que seu pai, o jornalista Irineu Marinho, adquiriu o periódico. Exerceu 
as atividades de copidesque, redator-chefe, secretário e diretor do jornal. Em 
1944, lançou a Rádio Globo e, em 1965, iniciou as transmissões do Canal 4, a TV 
Globo. Com a criação da Fundação Roberto Marinho, em 1977, formou o con-
glomerado das Organizações Globo.

Roberto Marinho publicou, em 1992, o livro Uma trajetória liberal, e em 1993 foi 
eleito para a Academia Brasileira de Letras.

Seu terceiro casamento foi com Lily Monique de Carvalho, nascida em Colônia, 
na Alemanha, em 1920. Lily chegou ao Brasil em 1938, após o casamento com o 
jornalista e fazendeiro brasileiro Horácio Gomes Leite de Carvalho Filho, com 
quem viveu 45 anos. Com a morte do marido, casou-se em 1991 com o jornalista 
Roberto Marinho. Em 2004 lançou o livro Roberto & Lily.

Fonte: BIAL, Pedro. Roberto Marinho. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2004; FUNDA-
ÇÃO ROBERTO MARINHO. Roberto Marinho. Disponível em: <http://www.frm.org.
br/>. Acesso em: 18 ago. 2010.
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Rodrigo
Rodrigo Melo Franco de Andrade
(Belo Horizonte/MG, 1898 – Rio de Janeiro/RJ, 1969)

Cursou direito na Faculdade de Ciências Jurídicas e 
Sociais do Rio de Janeiro e em outras instituições em 
Belo Horizonte e em São Paulo.

Em 1919, no Rio de Janeiro, trabalhou para o governo 
como oficial de gabinete da Inspetoria de Obras Contra 
as Secas, quando já era bacharel formado. 

Atuou no movimento modernista, a partir de 1922, 
quando se aproximou de Mário de Andrade. Em 1926 
se tornou redator-chefe da Revista do Brasil, periódico 
adquirido, em 1925, por Assis Chateaubriand do escri-
tor Monteiro Lobato.

Escreveu para diversos jornais e revistas, tais como o 
Estado de Minas, A Manhã, O Estado de São Paulo e Módu-
lo. Trabalhou também em O Jornal, chegando a ser seu 
diretor-presidente entre 1928 e 1930.

Em 1930 foi convidado pelo ministro Francisco Cam-
pos, da pasta de Educação e Saúde Pública, para ocupar a chefia de seu gabinete. 
Mais tarde, em 1936, foi designado pelo ministro da Educação e Saúde, Gustavo 
Capanema, para organizar e dirigir o Serviço do Patrimônio Histórico e Artís-
tico Nacional (SPHAN). A proteção dos bens patrimoniais do país passou a ser 
sua principal atividade, permitindo que ele aplicasse seus conhecimentos em 
literatura, direito e política.

Durante sua administração na instituição de proteção ao patrimônio cultural, 
foram tombados cerca de 716 monumentos e obras de arte, 28 conjuntos arqui-
tetônicos parciais e 12 conjuntos arquitetônicos de cidades. 

Em relação à preservação documental, foram classificados, catalogados e res-
taurados documentos dos Cartórios de Mariana, Sabará, Ouro Preto e de Goiás. 
Estimulou pesquisas e a decifração e a restauração de códigos e manuscritos anti-
gos dos arquivos eclesiásticos e civis encontrados em vários estados brasileiros. 

O processo de implantação do SPHAN decorreu da necessidade de cumpri-
mento de diferentes tarefas, tais como a elaboração e redação de uma legislação 
específica e a definição do estatuto do tombamento, além da preparação de téc-
nicos na área da preservação e de ofícios relacionados. Foi necessário também 
definir estratégias de ação diante de disputas judiciais envolvendo processos de 
tombamento e de outras questões relevantes para a continuidade da Instituição 
no quadro da política e administração pública federal. O desempenho de Ro-
drigo Melo Franco nesse sentido teve grande importância, visto que, tecendo 
alianças com intelectuais e políticos de expressão no quadro nacional, estabele-
ceu as condições necessárias para o cumprimento das atribuições do Serviço. 

Rodrigo Melo Franco se preocupou com a divulgação dos trabalhos de pes-
quisa do SPHAN, criando uma linha editorial em que se destacaram a Revista 

Rodrigo Melo Franco de Andrade. Foto de 
Marcel Gautherot, s/d. ACI/RJ. Série Person-
alidades/Rodrigo Melo Franco de Andrade. 
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do Patrimônio, cujo primeiro número circulou ainda em 1937, e as Publicações do 
SPHAN, com 22 volumes destinados a trabalhos monográficos.

Foi agraciado com os seguintes títulos: doutor honoris causa pela Escola de Belas 
Artes da Universidade do Recife; vogal correspondente da Academia Nacional 
de Belas Artes de Portugal; sócio efetivo do Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro; cavalheiro oficial da Ordem de Mérito da República Italiana.

Publicou as seguintes obras: Velórios em 1936; Rio Branco e Gastão da Cunha em 
1953; Artistas coloniais em 1958. Além de artigos em periódicos e revistas espe-
cializadas, elaborou para A Basic Manual of the Preservation of Material in the Tropics, 
um trabalho intitulado “Conservação de um sítio urbano” em 1965.

Em 1952, Rodrigo editou, no México, pelo Instituto Panamericano de História 
e Arqueologia, o livro Brasil: monumentos históricos e arqueológicos. A primeira reedi-
ção da obra está sendo organizada em 2010 por Augusto Carlos da Silva Telles.

O longo período em que ocupou a direção da Instituição, entre 1937 e 1967, 
ficou conhecido como a fase heróica – expressão cunhada por Luís Saia, de 
São Paulo, em alusão às dificuldades enfrentadas para o cumprimento das 
atribuições institucionais, além de uma clara valorização da figura do diretor. O 
termo “pedra e cal” faz referência aos tombamentos desse período, constituídos 
fundamentalmente por bens arquitetônicos.

Fonte: ACI/RJ. Série Personalidades/Rodrigo Melo Franco de Andrade.

Ruskin
John Ruskin
(Londres/Reino Unido, 1819 – Londres/Reino Unido, 1900)

Fez seus estudos na Igreja de Cristo em Oxford, curso que trocou pela ativi-
dade de escritor. Em 1869 Ruskin se tornou professor de belas artes na Univer-
sidade de Oxford. Publicou sua obra mais famosa, The Seven Lamps of Architecture, 
em 1849.

Tido como inimigo da industrialização, Ruskin foi um crítico da sociedade 
capitalista. No que se refere ao papel da arquitetura e sua preservação para a 
sociedade moderna, coloca-se contra a restauração, defendendo a manutenção 
dos monumentos e das ruínas em seu estado natural.

Fonte: CHOAY, Françoise. A alegoria do patrimônio. São Paulo: Unesp, 2001.

Saia
Luís Saia
(São Carlos/SP, 1911 – São Paulo/SP, 1975)

Estudou na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP).
Participou, em 1936, do curso de etnografia e folclore oferecido pelo Depar-

tamento Municipal de Cultura de São Paulo, chefiado por Mário de Andrade, 
que o convidou para ser seu assistente. Nesse meio, iniciou seus primeiros con-
tatos com a área cultural, passando, em seguida, a colaborar com Mário de An-
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drade no recém-criado Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(SPHAN), onde exerceria o cargo de assistente técnico.

Em 1938 chefiou a Missão de Pesquisas Folclóricas no Norte e Nordeste brasi-
leiros, recolhendo, através de gravações, o material que constituiu o acervo da 
Discoteca Pública Municipal de São Paulo e do Museu anexo. Realizou pesquisas 
e estudos etnográficos, particularmente sobre o samba rural paulista. 

Na primeira estruturação do SPHAN, em 1946, quando o órgão passou à Dire-
toria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (DPHAN), Luís Saia, já como 
substituto de Mário de Andrade, assumiu a chefia do 4º Distrito Regional, res-
ponsável pelas áreas de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Suas principais realizações na chefia do Distrito foram o tombamento e a re-
construção da região missioneira do Rio Grande do Sul, a descoberta da maioria 
das casas bandeiristas e os tombamentos estaduais do Solar da Marquesa de San-
tos e da Ladeira da Memória. A reformulação do Museu de Arqueologia e Artes 
Populares do Paranaguá, o inventário das artes menores existentes nas coleções 
particulares da cidade de São Paulo, a promoção de pesquisas sobre coleções de 
obras de arte e sobre a arquitetura do café foram também atividades de destaque 
durante sua carreira na Instituição. Antes de sua morte, estava empenhado em 
dois trabalhos: as obras da Fazenda do Pau d´Alho, na região do Vale do Paraíba, 
destinada a abrigar o Museu do Café, e a restauração da Real Fábrica de Ferro 
São João do Ipanema, a primeira fábrica de ferro do Brasil e importante exem-
plar da arquitetura industrial do século XIX, cuja conservação tornaria possível 
a organização do Museu do Ferro.

Além da sua intensa participação nas atividades do Patrimônio, também ocu-
pou o cargo de livre-docente da cadeira de Arquitetura no Brasil na Faculdade de 
Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais. Participou como represen-
tante do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional na coordenação 
do primeiro curso de pós-graduação para arquitetos restauradores de monumentos 
na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, fruto de um convênio firmado entre o 
Ministério da Educação e Cultura e a USP, em 1974, que visava principalmente à 
especialização em restauro de bens culturais e conjuntos arquitetônicos.

Também atuou como conselheiro no Conselho de Defesa do Patrimônio Históri-
co, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo (Condephaat). 
Participou da Exposição Comemorativa do IV Centenário do Museu de Arte 
Moderna do Rio de Janeiro em 1965. 

Colaborou ativamente em revistas e jornais sobre temas relacionados à arte 
e à arquitetura brasileira, através de publicações como: Escultura popular brasilei-
ra, de 1944; A casa bandeirista – uma interpretação, de 1955; Residências rurais do 
Brasil colonial, de 1958; Compromisso de Brasília, IAB-IPHAN, de 1970; e A morada 
paulista, de 1972. Escreveu dois artigos na Revista do Patrimônio: “O alpendre nas 
capelas brasileiras” em 1939 e “Notas sobre a arquitetura rural paulista do se-
gundo século” em 1944.

Fonte: ACI/RJ. Série Técnico Administrativo/Subsérie Representantes/Luís Saia; ACI/
RJ. Série Personalidades/Luís Saia.
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Santarém
Santarém (Cidade de)
Município do Estado do Pará.

Santarém está localizada a 1.520 km de Belém, no encontro das águas dos rios 
Amazonas e Tapajós. Foi fundada em 1661 pelo padre João Felipe Bettendorff. 
Em 1697 foi construída a Fortaleza dos Tapajós, nome pelo qual a localidade 
ficou conhecida até 1758, quando foi elevada à vila, passando a se chamar San-
tarém, em homenagem à cidade portuguesa de mesmo nome. Em 1848 recebeu 
o título de cidade. Constitui-se atualmente como a segunda cidade mais impor-
tante do Estado do Pará.

A cerâmica tapajônica, rica em motivos antropomorfos e zoomorfos, foi criada 
pelos índios Tapajós que ocupavam a região antes da colonização portuguesa.

Fonte: GLOBO.COM. Santarém. Disponível em: <http://portalamazonia.globo.com>. 
Acesso em: 03 set. 2010.

Santo Inácio
Colégio Santo Inácio
Endereço: Rua São Clemente, 226. Botafogo. Rio de Janeiro.

O primeiro colégio dos jesuítas do Rio de Janeiro data de 1567, quando a ci-
dade, fundada no atual bairro da Urca, foi transferida para o Morro do Castelo. 
Seu primeiro reitor foi o padre Manoel da Nóbrega. As principais atividades 
do Colégio eram a catequese dos indígenas e a educação dos filhos dos colonos 
portugueses.

Em 1759, a Companhia de Jesus foi expulsa do Brasil e o Colégio foi transfor-
mado em hospital militar, administrado pela Santa Casa de Misericórdia. Apesar 
da Companhia ter sido restaurada em 1814, os padres jesuítas não conseguiram 
reassumir o colégio no Morro do Castelo. Em 1922, a igreja e o antigo prédio do 
Colégio foram demolidos em função do desmonte do Morro. 

Do prédio do colégio original, algumas peças foram preservadas na atual es-
cola, como parte do conjunto barroco, as colunas e o frontal da Capela Santo 
Inácio, assim como a imagem de Inácio de Loyola.

Após décadas de tentativas dos jesuítas de reabrirem um colégio no Rio e com a 
mudança da residência dos padres da Companhia para a Rua São Clemente, começou 
a funcionar, em 1903, o Externato Santo Inácio. O Colégio cresceu, abrindo novas 
salas e laboratórios, um grande teatro e o pátio que hoje é um jardim.

O valor cultural e arquitetônico desse conjunto levou ao seu tombamento, em 
1990, pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. O tombamento também in-
cluiu a casa vizinha, comprada da família Joppert, onde funcionou a Pontifícia 
Universidade Católica de 1940 até 1955. Atualmente a casa Joppert abriga a Con-
ferência Provincial da América Latina (CPAL).

Em 1969, outro prédio foi inaugurado para abrigar uma nova residência para a 
comunidade religiosa, uma grande biblioteca e várias salas administrativas. 
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O Colégio Santo Inácio oferece ensino desde a educação infantil até o ensino 
médio.

Fonte: COLÉGIO SANTO INÁCIO. Um pouco de nossa história. Disponível em: <www.
santoinacio-rio.com.br>. Acesso em: 10 ago. 2010.

Santos Bem-casados
São Lúcio e Santa Bona

São Lúcio e Santa Bona são considerados os santos bem-casados. Nas Igrejas 
da Ordem Terceira de São Francisco, como a de Ouro Preto, de São João Del Rei 
e de Mariana, as imagens dos dois santos estão localizadas em altares laterais.

A Igreja da Ordem Terceira de São Francisco em Ouro Preto, cuja obra foi 
executada por Aleijadinho no século XVIII, possui as imagens dos dois santos. 
Contudo, não foi este o responsável por sua execução. Somente em meados do 
século XIX, outro artista, Vicente Alves da Costa, partindo do projeto de Alei-
jadinho, esculpiu as imagens dos santos bem-casados.

Fonte: ACI/RJ. Série Processo de Tombamento/Processo nº 111-T-38/ Igreja de São 
Francisco de Assis.

São Bento
Colégio São Bento de São Paulo
Endereço: Largo de São Bento, s/n. Centro. São Paulo/SP.

Os monges beneditinos chegaram à região da atual cidade de São Paulo em 
1598. Ainda nesse ano foi fundado o Mosteiro de São Bento pelo paulista Simão 
Luís, mais tarde frei Mauro Teixeira, discípulo do padre jesuíta José de Anchieta. 
Frei Teixeira construiu um pequeno santuário em homenagem a São Bento, no 
local onde existira a taba do cacique Tibiriçá. A partir de 1650, um novo prédio 
foi erguido por iniciativa do bandeirante Fernão Dias Paes. 

Somente em 1903 o então diretor do Mosteiro de São Bento, Dom Miguel 
Kruse, criou um colégio secundário com o nome de “Gymnasio de São Bento”. 
Dentre outras de suas iniciativas, destacam-se a fundação, em 1908, da primeira 
faculdade de Filosofia do Brasil, a instalação, em 1911, da primeira abadia de mon-
jas beneditinas da América do Sul, o Mosteiro de Santa Maria, e a construção do 
atual conjunto beneditino, segundo projeto do arquiteto alemão Richard Berndl, 
que abriga a Basílica de Nossa Senhora de Assunção, o Mosteiro e o Colégio de 
São Bento, que ficaram prontos em 1914.

A partir de 1906, o colégio passou a abrigar um internato e, em 1943, recebeu 
o título de Colégio de São Bento.

Fonte: MOSTEIRO DE SÃO BENTO. Colégio São Bento de São Paulo. Disponível em: 
<http://www.mosteiro.org.br>. Acesso em: 09 ago. 2010; COLÉGIO DE SÃO BENTO. 
Quem somos. Disponível em: <http://www.colegio.org.br>. Acesso em: 09 ago. 2010.
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São Cristóvão
São Cristóvão (Cidade de)
Município do Estado de Sergipe.

A cidade de São Cristóvão está distante 23 
km de Aracaju. São Cristóvão é a antiga ca-
pital de Sergipe e a quarta cidade mais antiga 
do Brasil, tendo sido fundada em 1590 por 
Cristóvão de Barros, como sede da Capita-
nia do Sergipe d’El Rey. Em 1636 a cidade 
foi invadida e incendiada pelos holandeses, 
só retornando ao controle do governo por-
tuguês em 1645. No final do século XVII, 
a Capitania de Sergipe foi incorporada à da 
Bahia, obtendo sua autônoma somente em 1820 por decreto de Dom João VI. 
Nesse mesmo ano, São Cristóvão assumiu novamente a posição de capital, a qual 
manteve até 1855, quando esta foi então transferida para Aracaju. 

A cidade de São Cristóvão guarda um importante conjunto de edificações do 
período colonial, possuindo ainda o Museu de Folclore de Sergipe e o Museu de 
Arte Sacra. Em 31 de janeiro de 1967, seu Conjunto Arquitetônico, Urbanístico 
e Paisagístico foi inscrito, pela Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional, no Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, no Pro-
cesso 0785-T, embora possuísse diversos bens tombados desde 1941.

Em agosto de 2010, a Praça de São Francisco em São Cristóvão foi incluída na 
lista de patrimônios mundiais da humanidade, constituindo-se como o 18º bem 
brasileiro a fazer parte da lista elaborada pela Unesco. A Praça, construída entre 
os séculos XVI e XVII, teve influência espanhola e portuguesa. É composta 
pela Igreja e pelo Convento de São Francisco, pela Capela da Ordem Terceira, 
hoje Museu de Arte Sacra, pela Santa Casa, pela Igreja de Misericórdia, pelo 
Palácio Provincial e pelo conjunto formado pelo casario antigo. 

Fonte: ACI/RJ. Série Processo de Tombamento/Processo nº 0785-T; IPHAN. Praça de 
São Cristóvão, em Sergipe, recebe título Patrimônio Mundial. Disponível em: <http://portal.
iphan.gov.br>. Acesso em: 10 ago. 2010.

São João Del Rey
São João Del Rei (Cidade de)
Município do Estado Minas Gerais.

São João Del Rei está distante 180 km de Belo Horizonte. Entre 1704 e 1705, 
foi instituído na região o Arraial Novo do Rio das Mortes, como povoamento 
ligado à mineração. Em 1713 o Arraial foi elevado à Vila de São João Del Rei, 
provavelmente em homenagem ao rei português Dom João V. O desenvolvi-
mento das atividades econômicas baseadas na mineração e na pecuária acabou 
levando à criação da cidade em 1838.

São Cristóvão/SE. s/a, s/d. ACI/RJ. Série Inventário. 
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O Conjunto Arquitetônico e Urbanístico da cidade foi tombado pelo Serviço 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional pelo Processo 68-T-38 e inscrito 
no Livro do Tombo de Belas Artes em 1938. Posteriormente, em 1947, foi de-
limitada a área alcançada pelo tombamento.

Além do Conjunto Arquitetônico e Urbanístico, são tombados individual-
mente os seguintes bens: a Igreja de São Francisco de Assis e a Igreja Nossa 
Senhora do Carmo, inscritas nos Livros de Belas Artes e Histórico em 1938; o 
Sobrado à Praça Severiano de Rezende ou Museu Regional de São João Del Rei, 
inscrito nos Livros de Belas Artes e Histórico em 1946; a Igreja Matriz de Nossa 
Senhora do Pilar e os Passos das Ruas Duque de Caxias e Getúlio Vargas, inscri-
tos no Livro de Belas Artes em 1949; e, dividindo com a Cidade de Tiradentes, 
o Complexo Ferroviário de São João Del Rei ou Museu Ferroviário, inscrito no 
Livro Belas Artes em 1989.

Fonte: ACI/RJ. Série Processo de Tombamento/Processo nº 68-T-38.

São Luís (Ver também Seminários)
São Luís (Cidade de)
Município e capital do Estado do Maranhão.

Apesar da Capitania do Maranhão ter sido destinada, em 1534, ao português 
João de Barros, a ilha de São Luís só foi efetivamente ocupada em 1612 por fran-
ceses comandados por Daniel de La Rouche, senhor de La Ravardière. Em 1615, 
a ilha foi retomada pelos portugueses, que, dessa vez, garantiram a ocupação da 
terra trazendo casais de açorianos para povoá-la. A cidade se tornou, em 1621, 
a capital do Estado do Maranhão, separado do Estado do Brasil. Porém, ainda 
no século XVII, São Luís foi tomada pelos holandeses, que permaneceram na 
cidade de 1641 a 1644. Em 1751 a capital foi transferida para Belém e, em 1772, 
o Estado do Grão-Pará e Maranhão foi unificado ao Estado do Brasil. 

Tradicionalmente baseada na agricultura de cana-de-açúcar, cacau, arroz e ta-
baco, a economia da região teve um grande impulso, a partir do século XIX, 
com a produção algodoeira, que se tornou a principal atividade econômica da 
região no período, trazendo grande dinamização à cidade, cuja posição estra-
tégica – localizada na desembocadura de quatro rios e banhada pelo Oceano 
Atlântico – fez de seu porto o principal do Maranhão. A cidade chegou a ser 
considerada a quarta mais importante do Brasil.

O Conjunto Arquitetônico e Paisagístico de São Luís foi tombado e inscrito 
nos Livros do Tombo de Belas Artes e Arqueológico, Etnográfico e Paisagís-
tico pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) em 
1974 (Processo 0454-T-51). Fazem parte do perímetro de tombamento cerca de 
1.000 edificações, a maioria de arquitetura civil, com construções dos séculos 
XVIII e XIX. Em 1997, o Centro Histórico de São Luís foi reconhecido como 
Patrimônio Mundial pela Unesco.

Fonte: ACI/RJ. Série Inventário/São Luís.
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Sé de Santana, na Chapada dos Guimarães
Igreja de Santana do Sacramento
Endereço: Praça Wunibaldo, s/n. Chapada dos Guimarães/MT.

O município de Chapada dos Guimarães situa-se a 70 km de Cuiabá/MT e é 
formado por um patrimônio ambiental no qual se destacam monumentos es-
culpidos na rocha pela erosão e cachoeiras, como o Véu de Noiva, uma das 
maiores quedas livres da América Latina, com cerca de 90 metros. 

A descoberta de ouro em 1718, pelo bandeirante Pascoal Moreira Cabral no 
atual Estado de Mato Grosso, deu início à ocupação do território do Centro-
Oeste brasileiro. Com o esgotamento da mineração no início do século XIX, 
essa região entrou em decadência.

Na cidade de Chapada dos Guimarães, encontra-se a igreja mais antiga de 
Mato Grosso, a Igreja de Santana do Sacramento, tombada pela Diretoria do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, pelo Processo 0553-T-57, e inscrita 
no Livro do Tombo de Belas Artes em 1957. A povoação da Chapada teve ori-
gem na Missão de Santana, fundada em 1751 pelo jesuíta Estevão de Castro, 
que erigiu uma capela no local denominado Aldeia Velha. Com a retirada dos 
jesuítas do Brasil em 1759, as aldeias missionárias se tornaram paróquias, o que 
levou a Capela de Santana a se transformar em matriz.

Em 1779, a primitiva capela foi substituída por uma igreja coberta de telha, re-
bocada e caiada, cuja capela-mor foi revestida de azulejos até 80 cm de altura. A 
Igreja é considerada um importante remanescente do estilo barroco no Estado 
do Mato Grosso e conserva até hoje seu aspecto original de 1779, embora sem 
as duas torres de origem. A construção é em taipa de pilão, sendo o telhado em 
telha de barro canal. Seu tamanho é relativamente grande, pois, além da nave e 
capela-mor, existem salas laterais e salas atrás do altar-mor.

Fonte: SPHAN/PRO-MEMÓRIA. Em restauração, igreja matogrossense do século 
XVIII. Boletim, n. 25, 1983.

Igreja de Santana. Chapada dos Guimarães/MT. Foto de 
Amaury, 1959. ACI/RJ. Série Inventário. 

Igreja de Santana. Chapada dos Guimarães/MT. Foto de 
Edgard Jacintho, 1981. ACI/RJ. Série Inventário. 
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Semana de Arte Moderna
A Semana de Arte Moderna
(Teatro Municipal de São Paulo, 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922)

A Semana de Arte Moderna ocorreu em 1922, quando era comemorado o cen-
tenário da independência do Brasil.

Realizaram-se três espetáculos durante a Semana.  
No primeiro dia, em 13 de fevereiro, a abertura do evento contou com uma 

conferência proferida pelo escritor Graça Aranha, intitulada A emoção estética na 
arte moderna. Em seguida, Heitor Villa-Lobos, de casaca e chinelos, apresentou 
duas de suas composições. Ronald de Carvalho iniciou a segunda parte do “fes-
tival” com a palavra sobre o tema A pintura e a escultura moderna no Brasil, e Ernani 
Braga executou solos ao piano.

No dia 15 de fevereiro, Menotti Del Picchia abriu o evento, apresentando 
Oswald de Andrade, Luiz Aranha, Sérgio Milliet, Tácito de Almeida, Ribeiro 
Couto, Mário de Andrade, Plínio Salgado e Agenor Barbosa, que ilustraram a 
palestra do escritor com trechos de poemas e prosa. A apresentação do grupo 
gerou a manifestação ruidosa da plateia com vaias. Em seguida, a pianista Gui-
omar Novaes executou obras de Villa-Lobos, Debussy e Blanchet.

A Semana contou com o apoio de diversos patrocinadores pertencentes à elite 
paulista, como Olívia Guedes Penteado (Campinas/SP, 1872 – São Paulo/SP, 
1934), também responsável, entre outros, pela criação do Salão de Arte Mod-
erna a partir de 1923. Participou na Revolução Constitucionalista de São Paulo, 
ajudando os feridos. Tornou-se membro do Instituto Histórico e Geográfico de 
São Paulo em 1932.

A Semana de Arte Moderna acabou se transformando em um ícone do movi-
mento modernista no Brasil.

Fonte: BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira. 35. ed. São Paulo: Cultrix, 1994; 
INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE SÃO PAULO. Olívia Penteado. Dis-
ponível em: <http://www.jbcultura.com.br/IHGSP/olivia.htm>. Acesso em: 09 set. 2010.

Zulmira da Silva Telles (3ª à es-
querda), mãe de Augusto Carlos da 
Silva Telles, participa com amigas 
da Semana de Arte Moderna. s/a, 
1922. Acervo de Augusto Carlos da 
Silva Telles.
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Seminários / Reuniões nos municípios / 
Trabalhos com a comunidade
Seminários em Centros Históricos Tombados
(Ouro Preto/MG, Paraty/RJ, São Luís/MA, Olinda/PE, Diamantina/MG, Ca-
choeira/BA, São Cristóvão/SE)

Os seminários organizados com moradores de centros históricos tombados 
tiveram início durante a gestão de Aloísio Magalhães, entre 1979 e 1982, na 
instituição federal de preservação cultural. 

O primeiro deles ocorreu em abril de 1979, na cidade de Ouro Preto, em vir-
tude dos deslizamentos de terra ocasionados pelas chuvas. 

O Seminário em Ouro Preto – patrocinado pelo Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), pela Prefeitura da Cidade e pela As-
sociação de Ex-alunos da Escola de Minas de Ouro Preto, com apoio da Funda-
ção Roberto Marinho – contou com a participação de representantes de sete 
ministérios e de dezoito entidades culturais do país, além da presença de técni-
cos de empresas públicas e privadas, de professores, artistas, estudantes e pes-
soas da comunidade. Foram debatidos os problemas de Ouro Preto de maneira 
abrangente e integrada, resultando numa relação de 12 recomendações e 10 estu-
dos de planos e projetos. Foram recomendadas as seguintes ações: implementa-
ção imediata de medidas de apoio à atividade de artífices e artesãos e revitaliza-
ção das entidades culturais de Ouro Preto. Além disso, foi criada a Assessoria de 
Geologia e Geotécnica para assessorar a prefeitura e a população com medidas 
visando evitar a ocorrência de acidentes geológicos. Foi analisada também a 
questão do trânsito na cidade, com relação à implantação da Via Periférica, que 
livraria Ouro Preto de veículos pesados.

Ainda em 1979, em agosto, foi realizado o Seminário em Paraty, promovido 
pela Prefeitura, pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural 
e pela Sociedade dos Amigos de Paraty, contando com o apoio 
da Fundação Roberto Marinho. A principal questão abordada 
no Seminário envolveu os motivos da não implantação de dois 
planos diretores que haviam sido elaborados para o municí-
pio: um de 1974, encomendado a um escritório técnico pelo 
IPHAN, e outro de 1979, realizado pela Secretaria de Planeja-
mento do Estado do Rio de Janeiro. Foram aprovadas 56 reco-
mendações, entre elas a da criação de uma comissão executiva 
encarregada de, no prazo de nove meses, apresentar proposta 
de compatibilização dos planos e diplomas legais, propostos 
ou vigentes, sobre o desenvolvimento, uso do solo e preserva-
ção do município.

A chamada Convenção sobre a Renovação Urbana de Praia 
Grande em São Luís do Maranhão, realizada entre 18 e 19 de 
outubro de 1979, reuniu especialistas de entidades públicas e 
privadas e representantes da comunidade e foi promovida pelo 
IPHAN, pela Universidade Federal do Maranhão e pela Pre-

Seminário de Paraty, 1979. Capa. 
ACI/RJ. Arquivo Técnico Admi-
nistrativo/Subsérie Congresso.
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feitura de São Luís. A região denominada Praia Grande corresponde à primitiva 
cidade de São Luís. Preocupados, principalmente, em evitar o deslocamento dos 
ocupantes da área em função da especulação imobiliária, as recomendações en-
fatizaram a preservação das atividades portuárias e pesqueiras do bairro, o le-
vantamento arquitetônico do estado de conservação e estabilidade dos prédios, a 
promoção imediata do tombamento de edifícios mais significativos e a formação 
de um acervo bibliográfico e iconográfico relativo à área. Também foi delibera-
da a substituição do título do projeto por Preservação e Revitalização da Praia 
Grande, devido à possibilidade de falso entendimento da palavra renovação.

O Encontro em Defesa do Patrimônio Cultural de Olinda, também ocorrido 
em 1979, entre 30 de novembro e 02 de dezembro, foi promovido pelo IPHAN, 
pela Secretaria de Turismo, Cultura e Esportes do Estado de Pernambuco, pela 
Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), pela 
Prefeitura de Olinda, pela Fundação Roberto Marinho e pela Sociedade dos Mo-
radores e Amigos de Olinda Antiga. As 58 recomendações propostas destaca-
vam a necessidade de medidas práticas para combater os problemas gerados pelo 
processo de desmatamento e pelos conflitos de construção no sítio histórico que 
descaracterizava os monumentos arquitetônicos e a estrutura urbana da cidade.

O Seminário sobre Patrimônio Cultural de Diamantina: sua Preservação e 
Valorização, denominado, por decisão de sua própria assembleia, Seminário Ai-
res da Mata Machado, realizou-se nos dias 29 e 30 de julho de 1981, durante o 
XIV Festival de Inverno, promovido pelo governo do Estado de Minas Gerais, 
Ministério da Educação e Cultura, Universidade Federal de Minas Gerais e pela 
Prefeitura de Diamantina. Com o objetivo de refletir sobre as ações desenvolvi-
das no município pelos órgãos encarregados da preservação e valorização do 
patrimônio cultural e natural de Diamantina e sobre a adoção de critérios que 
visassem à ampliação dessas ações, foram discutidos os temas “Patrimônio Cul-
tural e Ambiental”, “Patrimônio Físico - Infraestrutura Urbana e Planejamento 
Urbano” e “Legislação”. 

Em Cachoeira, foi realizado, nos dias 23 a 26 de março de 1982, o Seminário 
Sobre a Preservação e Valorização do Patrimônio Cultural e Natural, com orga-
nização do Instituto do Patrimônio Artístico Cultural da Bahia, Secretaria do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e Fundação Nacional Pró-Memória, 
governo do Estado da Bahia, Universidade Federal da Bahia e Prefeitura de Ca-
choeira e de São Félix. Teve como objetivo refletir, com a comunidade, sobre as 
ações desenvolvidas no município pelos órgãos encarregados da preservação e 
valorização do patrimônio cultural e natural de Cachoeira e sobre a adoção de 
critérios que objetivassem a ampliação e dinamização dessas ações. Os temas 
abordados foram: “Patrimônio Cultural”, “Patrimônio Natural” e “Legislação”. 

Na cidade de São Cristóvão, teve lugar, em maio de 1982, o Seminário sobre 
a Preservação e Valorização do Patrimônio Cultural e Natural, promovido pela 
Empresa Sergipana de Turismo, Subsecretaria do Patrimônio Histórico e Artís-
tico Nacional e a Fundação Nacional Pró-Memória, com o apoio da Secretaria 
da Indústria e Comércio do Estado de Sergipe e a colaboração da Universidade 
Federal de Sergipe. O objetivo do Seminário era analisar o Plano Urbanísti-
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co de São Cristóvão com a participação da comunidade. Para sua preparação 
foi formada uma equipe com representantes do Programa de Comunicação da 
Fundação Nacional Pró-Memória e da 5ª Diretoria Regional da Secretaria do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, com jurisdição em Sergipe e Ba-
hia, que realizaram uma série de encontros preparatórios com a comunidade 
de São Cristóvão, durante os meses de março e abril de 1982. Nesses encontros 
participaram também técnicos em desenvolvimento e planejamento urbano da 
Fundação Pró-Memória e da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal 
da Bahia. 

Fonte: ACI/RJ. Arquivo Técnico Administrativo/Série Planos e Projetos; ACI/RJ. Ar-
quivo Técnico Administrativo/Subsérie Congresso; SPHAN/PRÓ-MEMÓRIA. A co-
munidade debate seus problemas. Boletim, n. 2, 1979; SPHAN/PRÓ-MEMÓRIA. Por 
que Praia Grande? Boletim, n. 2, 1979; SPHAN/PRÓ-MEMÓRIA. A Associação de 
moradores discutindo seus problemas. Boletim, n. 2, 1979. SPHAN/PRÓ-MEMÓRIA. 
Diamantina. Boletim, n. 13, 1981.

Semor (Ver Seplan)

Seplan
Secretaria de Planejamento
(Lei Delegada nº 1, de 25 de janeiro de 1962; Lei nº 6.036, de 1º de maio de 1974)

Até 1962, quando foi criado pela Lei Delegada nº 1, de 25 de janeiro, o Minis-
tério Extraordinário responsável pelo Planejamento do país, cujo primeiro di-
rigente foi Celso Furtado, só existia na estrutura governamental o Conselho de 
Desenvolvimento, instituído em 1956, que detinha atribuições de coordenação 

Capas do Seminário de Diamantina (1981), do Seminário de Cachoeira (1982) 
e do Seminário de São Cristóvão (1982). ACI/RJ. Arquivo Técnico Adminis-
trativo/Série Planos e Projetos.
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e planejamento da política econômica. Doze anos depois, pela Lei 6.036, de 1º 
de maio de 1974, o Ministério do Planejamento se tornou Secretaria de Plane-
jamento (Seplan), diretamente subordinada à Presidência da República, mas ga-
rantindo a seus dirigentes o status de ministros. 

Nos anos de 1980, a Seplan assumiu mais um caráter de coordenadora das 
ações econômicas do governo do que o centro de decisões econômicas que a 
caracterizou no momento de sua criação.

Em 1985 e 1986, alguns órgãos antes subordinados à Seplan, como a Secre-
taria de Abastecimento e Preços (Seap), o Conselho Interministerial de Preços 
(CIP), a Superintendência Nacional de Abastecimento (Sunab), a Secretaria Cen-
tral de Controle Interno (Secin) e a Secretaria de Modernização Administrativa 
(Semor) foram transferidos da Secretaria. A partir de 1987, com nova mudança 
em sua administração, outro papel foi reservado à Seplan. Embora ganhasse, 
formalmente, a coordenação das ações do governo federal, perdeu a Secretaria 
de Controle das Empresas Estatais (Sest), além de ter extintas suas delegacias no 
Rio de Janeiro, São Paulo e Recife. A concessão de recursos para o atendimento 
de pequenas obras ou atividades no campo social se constitui em um de seus 
principais campos de ação. Por isso, foram transferidas para a Seplan a Secre-
taria de Ação Comunitária (Seac) e a Coordenadoria para Integração da Pessoa 
Portadora de Deficiência (Corde). Somente em 1988, a Seplan, com nova refor-
mulação, voltou a desenvolver ações básicas de planejamento. 

A Secretaria de Modernização e Reforma Administrativa (Semor) foi criada 
em meados dos anos 1970 com o objetivo de integrar o tripé planejamento-
orçamento-gestão. Em 1986, pelo Decreto nº 93.211, de 03 de setembro, que ex-
tinguiu o Departamento Administrativo do Serviço Público (Dasp), criado em 
1942 no governo Vargas, foi instituída a Secretaria de Administração Pública, 
absorvendo a Semor.

A Seplan, como órgão coordenador da política econômica, perdurou de 1974 a 
1990, quando, no governo Fernando Collor, foi reduzida à condição de Secreta-
ria Nacional, subordinada ao Ministério da Economia recém-criado. Dois anos 
depois, pela Lei 8.490, de 19 de novembro, foi recriada com o nome de Secretaria 
de Planejamento, Orçamento e Coordenação da Presidência da República. 

Em 1995 a Seplan foi transformada no Ministério do Planejamento e Orça-
mento (MPO); em 1999 o MPO passou a se chamar Ministério do Orçamento 
e Gestão (MOG) e, ainda nesse ano, recebeu o nome atual de Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG).

A denominação Seplan marcou a história do Estado brasileiro, pois, segundo 
o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (2010): “é ainda hoje a sigla 
que identifica o órgão de planejamento federal, seja pelos servidores ou pela 
população em geral, devido ao período em que centralizava todas as importantes 
decisões da economia brasileira”.

Fonte: MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. História. 
Disponível em: <http://www.planejamento.gov.br/secretaria.asp?cat=229&sec=24>. 
Acesso em 19 ago. 2010; Legislação citada. 
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Serro
Serro (cidade)
Município do Estado de Minas Gerais. 

A cidade do Serro está situada na região centro-leste de Minas, entre os vales 
do Jequitinhonha e do Rio Doce, distante 312 km de Belo Horizonte. A origem 
da cidade está ligada à povoação que originou o Arraial do Ribeirão das Minas 
de Santo Antônio do Bom Retiro do Serro do Frio, provavelmente fundado em 
1701 e elevado à Vila do Príncipe em 1714. Com a descoberta de diamantes na 
região onde hoje se encontram as cidades de Milho Verde, Diamantina e São 
Gonçalo do Rio das Pedras, foi criada, em 1720, a Comarca de Serro Frio, a 
maior de Minas Gerais, sediada na Vila do Príncipe. Em 1838, a Vila do Príncipe 
foi elevada à cidade, mantendo sua posição de centro administrativo e jurídico 
da região. 

Não conseguindo incorporar-se às novas mudanças ocorridas no país, como as 
ferrovias, a cidade passava a se isolar. A estagnação social e econômica daí decor-
rente gerou a manutenção do traçado urbano e da arquitetura característicos dos 
séculos XVIII e XIX.

O Conjunto Arquitetônico e Urbanístico do Serro foi inscrito pelo Serviço 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) no Livro do Tombo 
de Belas Artes pelo Processo 65-T-38 em 1938. A área tombada não chegou a 
ser definida pelo SPHAN, já que se considerou “como objeto de tombamento a 
cidade como um todo”, a qual conta com cerca de 300 edificações. 

Fonte: ACI/RJ. Série Processo de Tombamento/Processo nº 65-T-38.

Shankland
Colin Graeme Lindsay-Shankland
(Londres/Reino Unido, 1918 – Londres/Reino Unido, 1984)

Formou-se em arquitetura na Escola de Arquitetura em Oxford e em planeja-
mento urbano, em 1949, em Cambrigde, no Reino Unido. Tornou-se arquiteto 

Serro/MG. s/a, s/d. ACI/RJ. 
Série Inventário. 
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do Conselho da Municipalidade de Londres, voltado para a reconstrução da 
cidade no pós-guerra.

Em 1955 se tornou o primeiro secretario da William Morris Society e em 
1962 criou a empresa Shankland, Cox and Associates, à qual depois se juntou 
Oliver Cox. 

Foi como representante da empresa que realizou duas missões proporcionadas 
pela Unesco no Brasil. 

A primeira foi em 1968, quando Shankland e seu sócio David Walton foram 
a Salvador, onde permaneceram de 8 a 28 de outubro de 1968. Como resultado 
da missão foi produzido o relatório Conservation de quartiers anciens et développement 
touristique à Salvador – publicado em Paris em 1969, no qual os autores destacavam 
a importância do desenvolvimento de um programa para a cidade baseado no 
turismo cultural.

Na segunda missão, que durou de 21 de fevereiro a 11 de março de 1969, o 
arquiteto visitou as cidades do Rio de Janeiro, Salvador, Cachoeira, Belo Hori-
zonte, Ouro Preto, Congonhas, Sabará e Paraty. Em seu relatório para a Unesco 
sobre essas visitas, Shankland destacou a importância da cidade de Paraty, que 
acreditava representar um “desafi o único para o turismo nacional e internacio-“desafi o único para o turismo nacional e internacio-desafio único para o turismo nacional e internacio-
nal” (shAnklAnd, 1969).

Fonte: ACI/RJ. Série Assuntos Internacionais/Unesco; SHANKLAND, Graeme. Bra-
sil. Proposta ao PNUD. Projeto de Turismo Cultural. Rio de Janeiro: 1969.

Soeiro
Renato de Azevedo Duarte Soeiro
(Belém/PA, 1911 – Rio de Janeiro/RJ, 1984)

Desde os primeiros tempos das práticas de preservação, em fins dos anos 
1930, Renato Soeiro integrou o grupo dos primeiros arquitetos do Serviço do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN). Em 1938 se tornou assis-
tente técnico no SPHAN e em 1940 foi contratado como arquiteto. Desenvolveu 
diversos projetos, como o do edifício do Ministério da Fazenda no Rio de Ja-
neiro, o da restauração e adaptação dos prédios do Museu da Inconfidência em 
Ouro Preto, do Museu do Ouro em Sabará e do Museu Imperial em Petrópolis.

Durante as décadas de 1940 e 1950 viajou muitas vezes à Europa, estudando e 
participando de conferências internacionais onde eram discutidos aspectos re-
ferentes à preservação do patrimônio cultural. Sempre ocupou cargos de direção 
na Instituição. A partir de 1946, desempenhou as funções de diretor da Divisão 
de Conservação e Restauração da Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (DPHAN), cargo que ocupou por 21 anos, até ser nomeado diretor 
da Instituição, substituindo seu primeiro dirigente, Rodrigo Melo Franco de 
Andrade. Permaneceu nesse cargo de 1967 a 1979.

Como diretor, fortaleceu a Instituição junto ao governo federal com a mudan-
ça de sua designação em 1970, de Diretoria para Instituto, e ampliou o alcance 
das ações de preservação, buscando a implementação de uma política descen-
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tralizada. Para isso, desempenhou papel importante na realização dos dois En-
contros de Governadores – de Brasília em 1970 e de Salvador em 1971 –, dando 
início à criação de um sistema nacional de preservação do patrimônio cultural. 
Sua administração também participou da organização do Programa das Cidades 
Históricas (PCH) que, no início da década de 1970, fez aumentar substancial-
mente os recursos destinados à preservação do patrimônio.

Foi eleito sócio do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro em 1971 e exer-
ceu as funções de diretor do Departamento de Assuntos Culturais do Minis-
tério da Educação e Cultura entre 1970 e 1974. Foi também diretor executivo 
da Fundação Casa de Rui Barbosa entre 1979 e 1980. Pertenceu ao Conselho 
Nacional de Turismo, ao Conselho da Fundação Raimundo de Castro Maya e ao 
Conselho Internacional de Museus (Icom), como delegado do Brasil.

Fonte: ACI/RJ. Série Personalidades/Renato Soeiro; TAPAJÓS, Vicente Costa Santos. 
Dicionário biobibliográfico de historiadores, geógrafos e antropólogos brasileiros. Rio de Janeiro: Ins-
tituto Histórico e Geográfico Brasileiro, 1992. v. 2. 

Solange Godoy
Solange de Sampaio Godoy
(Rio de Janeiro/RJ, 1940)

Formada em 1961 pelo curso de Museus do Museu Histórico Nacional (MHN), 
graduou-se em história em 1974 pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro (PUC-Rio), onde também obteve o grau de mestre em 2005 no Pro-
grama em História Social da Cultura, com a dissertação O avô do tempo: diário de 
um metereologista (1900-1940), publicada no formato de livro em 2009. 

Foi diretora do MHN entre 1984 e 1989.

Fonte: GODOY, Solange de S. O avô do tempo: diário de um metereologista (1900-1940). 2005. 
Dissertação (Mestrado em História Social da Cultura). Departamento de História da 
PUC-Rio. Rio de Janeiro. 

Sousa
Sousa (cidade)
Município do Estado da Paraíba.

A cidade de Sousa está a 427 km distante de João Pessoa, na região árida do 
sertão paraibano. Sua origem está ligada ao povoamento que se formou a partir 
da Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, mandada construir entre 1730 
e 1732 por Bento Freire de Sousa, cujo nome acabou gerando a denominação da 
cidade, quando, em 1800, o então povoado de Jardim do Rio Peixe foi elevado à 
Vila Nova de Sousa e, em 1854, à cidade de Sousa.

O único bem tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacio-
nal no município é a Casa da Fazenda Acauhan. Em Sousa também está localizado 
o Vale dos Dinossauros, um sítio paleontológico formado por pegadas fossilizadas 
de animais carnívoros e herbívoros pré-históricos de 130 milhões de ano.
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Fonte: PORTAL PARAÍBA. Sousa. Disponível em: <http://www.portalparaiba.com/
site/cidades/sousa/index.php>. Acesso em: 12 ago. 2010.

Sphan
Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(Decreto nº 84.198, de 13 de novembro de 1979; Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990)

A Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional foi criada em 1979 
pelo Decreto nº 84.198, de 13 de novembro. Dessa data até 1990, o atual Insti-
tuto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) ficou conhecido 
pela sigla SPHAN/Pró-Memória.

O ano de 1979 representou um momento de mudanças significativas não so-
mente na denominação da Instituição como também nas funções que esta passou 
a assumir. Em um primeiro momento, ocorreu a fusão entre o IPHAN, o Centro 
Nacional de Referência Cultural (CNRC) e o Programa das Cidades Históricas 
(PCH). Logo em seguida foi criada a Fundação Nacional Pró-Memória. O IPHAN 
foi então transformado em Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacio-
nal, que passou a ser o órgão administrativo da política de proteção ao patrimônio 
cultural, junto com a Fundação Pró-Memória, a quem cabia o papel operacional. 
Ainda dentro dessa organização dual, a denominação da Instituição iria mudar 
novamente, em 1981, para Subsecretaria do Patrimônio Artístico Nacional. 

Em 1985 retornou à designação de Secretaria do Patrimônio Histórico e Artís-
tico Nacional, em função da criação do Ministério da Cultura (MinC). Em 1990, 
com a extinção do MinC e da Fundação Nacional Pró-Memória, pela Lei nº 
8.029, de 12 de abril, foi criado o Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural 
(IBPC), nova denominação para o órgão federal de proteção ao patrimônio 
cultural. Somente em 1994 a Instituição passou a ser chamada novamente de 
IPHAN, através da Medida Provisória nº 610, de 08 de setembro de 1994.

Fonte: Legislação citada.

Sudene
Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste

A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), instituída pela 
Lei nº 3.692, de 15 de dezembro de 1959, foi criada com o objetivo de estabelecer 
condições para o desenvolvimento econômico, baseado na industrialização, e 
para a solução dos problemas agrícolas – principalmente os gerados pela seca – 
dos estados do Nordeste – do Maranhão à Bahia –, e de parte de Minas Gerais. 

Inicialmente, a Sudene era uma autarquia subordinada diretamente à Presidência 
da República. A partir de 1964 foi incorporada ao recém-criado Ministério do 
Interior, período em que a instituição passou por diversas crises relacionadas a 
denúncias de favorecimento a determinados grupos e de incompetência na solução 
dos problemas sob sua alçada, o que acabou gerando sua extinção em 2001.

Apenas em 2007, a partir da Lei Complementar nº 125, de 03 de janeiro de 
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2007, a Sudene foi recriada como uma autarquia especial vinculada ao Ministé-
rio da Integração Nacional e com sede na cidade de Recife, passando a ter como 
principal missão “promover o desenvolvimento includente e sustentável de sua 
área de atuação e a integração competitiva da base produtiva regional na econo-
mia nacional e internacional” (minisTério dA inTegrAção nAcionAl, 2010) e 
incorporando parte do Estado do Espírito Santo.

A Sudene foi o órgão do Ministério do Interior que fez parte do convênio 
interministerial criado, em 21 de maio, por portaria da Secretaria de Planeja-
mento da Presidência da República (Seplan), para o desenvolvimento do Pro-
grama Integrado de Reconstrução de Cidades Históricas do Nordeste. Partici-
param do convênio o Ministério da Educação e Cultura, através do Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), e o Ministério da Indús-
tria e Comércio, através da Empresa Brasileira de Turismo (Embratur). Em 1977 
o Programa foi expandido, passando a denominar-se Programa das Cidades 
Históricas (PCH).

A participação da Sudene, nesse âmbito, incluiu, em 1977, o Plano de Preser-
vação dos Sítios Históricos para a Região Metropolitana do Recife, para a rea-
lização de projetos de recuperação desses sítios com o governo do Estado de 
Pernambuco, com a Secretaria de Planejamento, com a Fundação de Desenvol-
vimento da Região Metropolitana do Recife, com o IPHAN e com a Comis-
são Nacional de Regiões Metropolitanas e Política Urbana. Em 1982 a Superin-
tendência atuou, com a Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(SPHAN), no financiamento do Plano de Preservação dos Sítios Históricos do 
Interior, que compreendia os municípios do litoral e do circuito de Fazenda 
Nova em Pernambuco. O objetivo do Plano era a preservação do patrimônio 
artístico e cultural do Estado, necessitando, para sua implementação, da atuação 
da SPHAN na realização dos tombamentos dos sítios nele envolvidos.

Fonte: ACI/RJ. Série Planos e Projetos; MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO 
NACIONAL. Sudene. Disponível em: <http://www.sudene.gov.br/site/menu.
php?idioma=ptbr&cod=202>. Acesso em: 12 ago. 2010.

Sylvia
Sylvia Maria Melo Braga
(Rio de Janeiro/RJ, 1946)

Formou-se em arquitetura e urbanismo pela Universidade de Brasília, em 1967, 
especializou-se em Planejamento Urbano, em 1976, na mesma Universidade, e 
em Conservação Arquitetônica no ICRROM, em Roma, na ltália, em 1988. 

Iniciou carreira como servidora pública, em 1970, no Itamaraty – Ministério 
das Relações Exteriores (MRE). 

Na área do patrimônio cultural, trabalhou de 1977 a 1983 no Programa de Ci-
dades Históricas da Secretaria de Planejamento da Presidência da República (Se-
plan/PR), participando do planejamento, análise e acompanhamento de obras 
em todo território nacional. Também foi representante da Seplan/PR junto a 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), para compor a Comissão de 
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Coordenação de Cursos do 1° ao 6° Cursos de Restauração para Arquitetos; e 
junto a UFMG no 1° ao 3° Cursos de Conservação e Restauração de Bens Cul-
turais Móveis do Cecor/UFMG. 

Integrou os quadros da SPHAN/Pró-Memória de 1981 a 1994, onde ocupou 
cargos de coordenação e desempenhou, funções técnicas de planejamento, as-
sessoria, acompanhamento, execução de obras e elaboração de projetos especi-
ais. De 1999 a 2002 foi consultora da Unesco, do Programa Monumenta/BID 
– GT/IPHAN/Minc. 

Atualmente Sylvia faz parte da Assessoria Técnica da Presidência do IPHAN e 
é coordenadora do Setor de Publicações do Programa Monumenta/IPHAN. 

Fonte: Informações prestadas por Sylvia Maria Braga ao Projeto Memória Oral da 
Preservação do Patrimônio Cultural em dezembro de 2010.

Sylvio de Vasconcellos
Sylvio de Vasconcellos
(Belo Horizonte/MG, 1916 – Washington/EUA, 1979)

Formou-se pela Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas 
Gerais em 1944. Em 1952 concluiu o curso de urbanismo e alcançou o grau de 
doutor em 1953.

Entre 1939 e 1969 exerceu o cargo de chefe do 3º Distrito, em Minas Gerais, da 
Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (DPHAN). No período 
em que comandou a seção mineira, supervisionou diversos trabalhos de conser-
vação e restauração de bens culturais, sobretudo coloniais, do Estado de Minas 
Gerais, incluindo conjuntos arquitetônicos, dentre os quais se destaca o da ci-
dade de Ouro Preto. 

Foi professor catedrático da Escola de Arquitetura – da qual foi diretor entre 
1963 e 1964 –, da Universidade Federal de Minas Gerais em Belo Horizonte. Foi 
também membro diretor da Associação Mineira de Escritores. 

Em 1964, após o golpe militar, Sylvio de Vasconcellos teve sua carreira inter-
rompida no Brasil, sendo forçado a buscar exílio na França e no Chile, antes de 
fixar residência em Washington, nos Estados Unidos, em 1969. 

Entre suas obras, destacam-se Vila Rica: formação e desenvolvimento, de 1956, Ar-
quitetura no Brasil: pintura mineira e outros temas, de 1959 e Arquitetura no Brasil: siste-
mas construtivos, de 1961. Escreveu, no número 14 de 1959 da Revista do Patrimônio, 
o artigo “Formação urbana do Arraial de Tejuco”.

Fonte: ACI/RJ. Série Personalidades/Sylvio de Vasconcellos.

Taipa de pilão e taipa de mão
Técnica construtiva de taipa

A construção em taipa corresponde à parede “feita de barro socado ou mole, 
misturado a outros materiais que lhe emprestam maior plasticidade e resistência, 
a exemplo de cal, areia, cascalho, fibras vegetais, estrume animal etc.” (ÁvilA; 
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gonTiJo; mAchAdo, 1980, p. 87). A taipa de pilão se refere a paredes “maciças, 
constituídas apenas de barro socado” e misturado com os materiais citados, 
podendo “incluir em sua espessura reforços longitudinais de madeira” (Ibid., 
p. 87). A taipa de mão ou pau-a-pique é um tipo de vedação “obtido pelo reves-
timento de grades de varas de madeira por argamassa de barro” (Ibid., p.71). 
Enquanto a taipa de pilão forma paredes de espessura de 40 cm, a de mão obtém 
um resultado mais leve com paredes de espessura de 15 cm.

Fonte: ÁVILA, Afonso; GONTIJO, João Marcos Machado; MACHADO, Reinaldo 
Guedes.  Barroco mineiro: glossário de arquitetura e ornamentação. São Paulo: Fundação 
João Pinheiro/Fundação Roberto Marinho/Companhia Editora Nacional, 1980. 

Teresinha Marinho
Teresinha Marinho de Albuquerque Cavalcanti 
(Palmares/PE, 1932 – Rio de Janeiro/RJ, 2010)

Formou-se inicialmente em educação física em Pernambuco. Realizou outra 
graduação, concluída em 1960, em letras neolatinas na Universidade do Recife. 
Entre 1963 e 1966 participou dos cursos de especialização em língua portuguesa 
pela Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil e em crítica tex-
tual pelo Instituto Nacional do Livro.

Durante as décadas de 1960 e 1970, trabalhou em diversos projetos editoriais, 
como a elaboração do Dicionário Aurélio e a Enciclopédia Mirador Internacio-
nal, atuando na Editora Bruguera e na Francisco Alves. Passou o ano de 1970 
em Lisboa, com bolsa de estudos concedida pela Fundação Calouste Gulbekian, 
após ter seu livro, Edição crítica de um sargento de milícias, publicado em 1969 pelo 
Instituto Nacional do Livro.

Entrou para a SPHAN/Fundação Nacional Pró-Memória em 1982, através 
da Secretaria de Assuntos Culturais, na qual ingressara em 1980, tendo passado 
ainda alguns meses na Funarte em 1981. Trabalhou no Núcleo de Editoração da 
Instituição até 1990, quando então se aposentou. Nos oito anos em que perma-
neceu nesse núcleo, publicou dois livros, Rodrigo e seus tempos em 1986 e Rodrigo e 
o SPHAN em 1987.

Teresinha Marinho foi a pesquisadora responsável pelo projeto “SPHAN-
Memória Oral”, realizado no âmbito da SPHAN/Fundação Nacional Pró-
Memória entre 1982 e 1990. Sob seu comando, foram entrevistadas mais de 
vinte importantes personagens da história do IPHAN, entre arquitetos, artistas 
e pesquisadores que se dedicaram à preservação do patrimônio.

Fonte: ACI/RJ. Série Memória Oral da Preservação do Patrimônio Cultural. Entre-
vista concedida por Teresinha Marinho ao Projeto Memória Oral da Preservação do 
Patrimônio Cultural em 15 de abril de 2009.
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Tiradentes
Tiradentes (cidade)
Município do Estado de Minas Gerais.

Tiradentes está distante 214 km de Belo Horizonte. Em 1702, bandeirantes 
atraídos pelo ouro encontrado na região ocuparam o local denominado Ponta 
do Morro, que foi elevado à Vila de São João Del Rei em 1718 e à cidade com o 
mesmo nome em 1860. Apenas em 1889, pelo Decreto nº 03, de 06 de dezem-
bro, a localidade teve seu nome mudado para Tiradentes, em homenagem ao 
protomártir da Independência, o Alferes Joaquim José da Silva Xavier, nascido 
na Fazenda de Pombal e batizado na Capela de Santa Rita, então pertencentes 
ao município.

Tiradentes apresenta um importante acervo arquitetônico do século XVIII, 
constituído por construções de caráter religioso, civil e público. Esse Conjunto 
Arquitetônico e Urbanístico foi tombado pelo Serviço do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional e inscrito no Livro do Tombo de Belas Artes pelo Processo 
0066-T-38 em 1938.

A Matriz de Santo Antônio se destaca nesse conjunto como um importante 
exemplo da arquitetura colonial mineira de caráter religioso. A fachada foi elabo-
rada por Aleijadinho. Em seu interior se encontra uma ornamentação rica, consti-
tuída pela talha da nave e da capela-mor, como também pelas diversas sacristias 
e pelo coro.

A Igreja Matriz de Santo Antônio e todo seu acervo foram tombados pela 
Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e inscrita no Livro do 
Tombo de Belas Artes em 1949 pelo Processo 0405-T.

Fonte: ACI/RJ. Série Inventário/Tiradentes; ACI/RJ. Série Processo de Tombamento/
Processo nº 0405-T; ACI/RJ. Série Processo de Tombamento/Processo nº 0066-T-38.

Tombamento 
(Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937)

O Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, é considerado a primeira 
norma jurídica que organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacio-
nal e estipula o instituto do tombamento. Apesar de ter tido sua primeira versão 
aprovada pelo Congresso Nacional em 1937, ainda no regime constitucional do 
governo de Getúlio Vargas, sua edição ocorreu após a instauração do Estado 
Novo, em 10 de novembro do mesmo ano. Continua sendo a principal fonte 
jurídica para a aplicação do tombamento a bens móveis e imóveis declarados 
patrimônios nacionais. Está organizado em 30 artigos que determinam o caráter 
dos bens que devem ser conservados como patrimônio histórico e artístico na-
cional, como também a criação de quatro Livros do Tombo, no qual eles devem 
ser inscritos, somente então sendo considerados tombados; a competência e as 
atribuições do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) 
para gerir o tombamento; as formas e efeitos do tombamento; as relações entre 
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as instâncias públicas nesse procedimento; as atribuições do Conselho Consul-
tivo do SPHAN.

No artigo 1º do decreto foi definido o conceito de patrimônio histórico e artís-
tico nacional como “o conjunto de bens móveis e imóveis existentes no país 
e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos 
memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico 
ou etnográfico, bibliográfico ou artístico”. Somente serão considerados como 
patrimônio histórico e artístico nacional os bens que forem inscritos em um dos 
quatro Livros do Tombo, definidos no capítulo 4º: Livro do Tombo Arqueo-
lógico, Etnográfico e Paisagístico, Livro do Tombo Histórico, Livro do Tombo 
das Belas Artes e Livro do Tombo das Artes Aplicadas. A posse dos Livros do 
Tombo pertence ao SPHAN – atualmente o Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional (IPHAN).

Foram estipulados dois tipos de tombamento: o de ofício, quando se trata de 
bens pertencentes aos poderes públicos, e o voluntário ou compulsório, quando 
relativo aos bens pertencentes a pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. 
O tombamento é voluntário quando o proprietário solicitar ou concordar com 
a inscrição do bem em um dos Livros do Tombo; caso contrário, aplica-se o 
tombamento compulsório, o qual está sujeito a procedimentos que garantem, ao 
proprietário, o direito à impugnação, mas cuja decisão final, sem possibilidade 
de recurso, cabe ao Conselho Consultivo do SPHAN. O tombamento ainda 
pode ser provisório ou definitivo: no primeiro caso, a partir da notificação ao 
proprietário; no segundo, com a inscrição em um dos Livros do Tombo.

O tombamento não retira ao proprietário o direito de propriedade sobre o 
bem, mas cria certas limitações, como: no caso de bens tombados pertencentes 
às instâncias públicas, estes não poderão ser alienados, mas somente transferi-
dos; no caso de propriedade particular, os bens tombados podem ser aliena-
dos, porém seus proprietários devem seguir certos procedimentos, como o da 
obrigatoriedade de comunicar a transação ao SPHAN e dar preferência à União, 
aos estados e aos municípios, nessa ordem.

Além disso, o bem tombado não poderá ser destruído ou mutilado, tampouco 
poderá ser modificado ou sair do país sem a prévia autorização do SPHAN, ao 
qual cabe manter um registro dos negociantes de antiguidades, de obras de arte, 
de manuscritos e livros antigos ou raros e autenticar objetos dessa natureza.

Fonte: Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937; RABELLO, Sônia. O Estado na 
preservação de bens culturais: o tombamento. Rio de Janeiro: IPHAN, 2009.

Trabalho sobre Vassouras
TELLES, Augusto Carlos da Silva. Vassouras: estudo da construção residencial 
urbana.

O trabalho Vassouras: estudo da construção residencial urbana foi escrito em 
1961 por Augusto Carlos da Silva Telles como tese para concurso à livre-docên-
cia da cadeira de arquitetura no Brasil da Faculdade Nacional de Arquitetura, 
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atual Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro. Em 1968 foi publicado no volume 16 da Separata da Revista do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.

Organizado em seis capítulos, o trabalho apresenta croquis de elementos ar-
quitetônicos e de fachadas, das construções residenciais, fotos antigas e atuais 
de aspectos urbanos e dos principais monumentos da cidade, além de plantas 
da cidade.

O autor se baseou em fontes primárias encontradas em arquivos dos poderes 
judiciário, legislativo e executivo de Vassouras, além dos arquivos da Irmandade 
de Nossa Senhora da Conceição de Vassouras e da Casa do Barão de Vassouras.

Fonte: TELLES, Augusto Carlos da Silva. Vassouras (estudo da construção residencial ur-
bana). Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, n. 16. Rio de Janeiro: DPHAN, 1968.

Trabalhos com a comunidade (Ver Seminários)

Túnel Grande da Serra do Mar 
(Ver Revolução Constitucionalista)

Vassouras
Vassouras (cidade)

O município de Vassouras está distante 111 km da Cidade do Rio de Janeiro. 
Sua denominação remete à presença abundante nessa localidade de arbustos uti-arbustos uti-
lizados na confecção de vassouras. Sua origem remonta à sesmaria doada em 
1782 ao açoriano Francisco Rodrigues Alves que, dez anos depois, já produzia 

Vassouras/RJ. Praça Barão de Campo Belo. Foto de Eurico 
Antônio Calvente, 1975. ACI/RJ. Série Inventário. 
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café nessa região. A Vila de Vassouras, criada em 1833, foi elevada à categoria 
de cidade em 1857. Já na década de 1850, o município era o maior produtor de 
café do Brasil.

O Conjunto Paisagístico e Urbanístico da Cidade de Vassouras, constituído 
de construções públicas e particulares, incluindo calçamento e arborização, 
foi tombado pela Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional pelo 
Processo 0566-T-57 e inscrito no Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico 
e Paisagístico em 1958. Assim são descritos, no Processo, os motivos de seu 
tombamento:

Vassouras testemunha a economia cafeicultora do século XIX 
que floresceu ao longo das estradas que desbravaram o Estado 
do Rio de Janeiro. Em 1828 foi erguida a Capela de Nossa 
Senhora da Conceição à margem da Estrada da Polícia que se 
dirigia para Valença e Minas Gerais. Elevada à Vila em 1833, 
a parte central do atual núcleo urbano [...] é constituída pela 
área histórica aqui preservada (...).
Ao longo desse espaço histórico encontram-se os importantes 
exemplares da arquitetura neoclássica do século XIX, tais 
como: a antiga Casa de Câmara e Cadeia (Prefeitura); o Pa-
lacete do Barão do Ribeirão (Fórum); a Residência da Mise-
ricórdia (Asilo Barão do Amparo); as casas térreas do Barão de 
Vassouras e de seu irmão e a casa do Barão de Itambé, essa de 
persistência barroca; além da Igreja e do Cemitério onde estão 
os túmulos dos que construíram a cidade. As quatro praças 
que integram o conjunto mantêm suas funções de criar vazios 
de observação e perspectiva: a Barão de Campo Belo com o 
chafariz monumental à frente da Igreja; a Eufrásia Teixeira 
Leite em frente à Casa de Câmara e Cadeia; a Cristóvão Cor-
rêa e Castro, antes do imponente portão do Cemitério; e a 
Sebastião Lacerda, aos fundos da Igreja. As árvores, palmeiras 
imperiais, magnólias, figueiras e oitis, completam a paisagem, 
enriquecida pelos chafarizes de abastecimento de água. 

Fonte: ACI/RJ. Série Processo de Tombamento/Processo nº 0566-T-57.

Viana de Lima
Alfredo Evangelista Viana de Lima
(Esposende/Braga/Portugal, 1913 – Porto/Portugal, 1991)

Formou-se arquiteto em 1941 pela Escola Superior de Belas Artes do Porto, 
onde foi professor entre 1961 e 1983 e, a partir dessa data, da Faculdade de Ar-
quitetura da Universidade de Lisboa. 

Participou, entre 1947 e 1952, da Organização dos Arquitetos Modernos 
(Odam), criada na cidade do Porto para divulgar as ideias dos Ciam (Congresso 
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Internacional de Arquitetura Moderna). Foi delegado de todas as edições do 
Ciam, de 1951 até o último Congresso em 1959. 

Realizou, entre 1939 e 1972, projetos de residências e de prédios públicos, 
como o da Faculdade de Economia do Porto, com uma linguagem modernista 
fortemente influenciada por Le Corbusier. 

Ainda durante a década de 1960 estabeleceu contato com Oscar Niemeyer, com 
quem desenvolveu projetos para empreendimentos privados em Portugal, como 
o Plano de Urbanização da Pena Furada em 1965, na região de Algarve, que não 
foi concluído, e o Casino Parque Hotel em 1966 na Ilha da Madeira.

A partir década de 1960 atuou como consultor da Unesco e da Fundação 
Calouste Gulbenkian (FCG), desenvolvendo planos e estudos de preservação e 
restauração em diversas cidades fora de Portugal.

Sua relação com a FCG iniciou-se em 1961, quando foi agraciado por essa Funda-
ção com o Grande Prêmio de Arquitetura na II Exposição de Artes Plásticas.

Ao participar, em 1965, da Comissão Nacional que organizou a exposição do 
Quarto Centenário da Cidade do Rio de Janeiro, montando uma exposição so-
bre arquitetura e arte portuguesas, Viana de Lima travou os primeiros contatos 
com o Brasil.

Contudo, foi seu plano, elaborado em 1961 para a cidade portuguesa de Bra-
gança – baseado nos princípios da Carta de Atenas de 1933 –, que proporcionou 
o interesse do IPHAN, intermediado pela Unesco, em contratar o arquiteto para 
elaborar estudos de preservação para a cidade de Ouro Preto. Dois anos antes, 
na sua XIV Conferência, a Unesco tinha lançado as bases da valorização turís-
tica dos centros históricos e culturais, sendo, portanto, nesse contexto, que o 
arquiteto veio para o Brasil. Em Ouro Preto, esteve em duas ocasiões, entre 1968 
e 1970, por períodos de três meses cada.

Além de Ouro Preto, o arquiteto elaborou relatórios para as cidades de São 
Luís e Alcântara no Maranhão em 1972. Cinco anos depois, desenvolveu estu-
dos, sob a ótica do turismo, para outras quatro cidades brasileiras: São Cristóvão 

Augusto Carlos da Silva Telles em 
Portugal com Roberto Lacerda, 
Iria e Viana de Lima. s/a, s/d. 
Acervo de Augusto Carlos da 
Silva Telles.
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e Laranjeiras em Sergipe e Penedo e Marechal Deodoro em Alagoas. Participou, 
como docente, em 1974, do Curso sobre Preservação e Revitalização de Núcleos 
Históricos realizado na Universidade de São Paulo, e do Curso de Proteção e 
Restauro de Imóveis Classificados e de Cidades Históricas na Universidade Fe-
deral do Recife em 1976.

Pela Calouste Gulbenkian, realizou estudos e propostas para recuperação de 
monumentos de origem portuguesa, como: em Moçambique, em 1981, de salva-
guarda da Ilha de Moçambique; no Brasil, em 1983, no Real Forte Príncipe da 
Beira em Rondônia; na Malásia, em 1985, no Porto de Santiago e Igreja de São 
Paulo em Malaca; na Tailândia, em 1987, na Igreja e Convento de São Domingos 
do Campo Português de Ayutthaya; e no Marrocos, em 1988, na Torre de Mena-
gem da Praça, Forte de Arzila.

Representou Portugal em diversas conferências e encontros promovidos pelo 
Conselho da Europa e pela Unesco. 

Em 1977 foi nomeado para o Comissariado para a Renovação Urbana da Área 
Ribeira/Barredo, entidade responsável pela recuperação do Centro Histórico da 
Cidade do Porto. 

Em 1988 publicou o livro intitulado Reviver Malaca – Malacca, a Revival.

Fonte: RAMOS, Tânia B.; MATOS, Madalena C. Campos opostos: trabalhos e viagens de 
Viana de Lima no Brasil. In: 2º Seminário Docomomo N-Ne. Universidade Federal da 
Bahia. Salvador, 04 a 07 de junho de 2008; LIMA, Alfredo E. Viana de. Reviver Malaca – 
Malacca, a revival. Porto: Figueirinhas, 1988.

Villa-Lobos
Heitor Villa-Lobos 
(Rio de Janeiro/RJ, 1887 – Rio de Janeiro/RJ, 1959)

Aprendeu com o pai as primeiras noções de teoria musical, frequentando com 
ele o ambiente musical da época. Já aos 17 anos tocava profissionalmente em 
orquestras dos cafés e teatros do Rio de Janeiro. Viajou para diversos estados 
brasileiros, preferindo sempre o sertão, onde encontrava inspiração para suas 
composições. Em 1922 participou da Semana de Arte Moderna, no Teatro 
Municipal de São Paulo, onde, à semelhança de outros artistas que estavam no 
evento, foi vaiado. 

Sua primeira viagem para a Europa ocorreu em 1923; lá ficou somente um 
ano. Em 1927 retornou ao continente europeu para permanecer por três anos, 
quando, então, sua obra foi reconhecida internacionalmente.

Em 1931 organizou, em São Paulo, a primeira concentração orfeônica, deno-
minada “Exortação Cívica”, com a participação de cerca de 12 mil vozes. Com o 
apoio do governo federal, passou a realizar outras concentrações que chegaram 
a reunir, sob sua regência, até 40 mil escolares. Em 1933 organizou e dirigiu 
a Superintendência de Educação Musical e Artística (Sema), responsável pela 
introdução do ensino da música e do canto coral nas escolas, e em 1942 criou o 
Conservatório Nacional de Canto Orfeônico.

Com o objetivo de preservar o legado de Villa-Lobos – suas partituras, docu-
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mentos e objetos –, foi criado, por inspiração de sua segunda esposa, Arminda 
Neves d’Almeida, um ano após a morte do compositor, o Museu Villa-Lobos, 
situado no bairro carioca de Botafogo.

Fonte: MUSEU VILLA-LOBOS. Biografia de Villa-Lobos. Disponível em <http://www.
museuvillalobos.org.br>. Acesso em: 10 ago. 2010.

Viollet Le-Duc e o livro dele, o Entretien
Eugène Emannuel Viollet-le-Duc
(Paris/França, 1814 – Lausanne/Suíça, 1879)

Estudou arquitetura na Escola de Belas Artes de Paris, mas não concluiu o 
curso. Passou a trabalhar, nos anos de 1930, para dois arquitetos, Jean-Jacques 
Huvé e Achille Leclère, para aprender arquitetura. Após realizar diversas via-
gens pela França, assumiu, em 1834, o cargo de professor suplente na Escola de 
Desenho, mais tarde Escola de Artes Decorativas, em Paris, onde permaneceria 
até 1850. Em 1836 viajou para a Itália, onde pode aprofundar seus conhecimen-
tos de arquitetura clássica. De retorno a Paris, assumiu o cargo de subinspetor e, 
em 1938, de auditor no Conselho de Construções Civis.

Seu primeiro trabalho de restauração foi na Igreja de Vézelay, em 1840, quan-
do foi nomeado pela Comissão dos Monumentos Históricos, criada em 1837, 
tornando-se membro desse órgão somente em 1960. A Comissão foi instituída 
para assessorar a Inspetoria Geral dos Monumentos Históricos, cujos objetivos 
eram “centralizar e regularizar as intervenções em edifícios de valor histórico” 
(kühl, 2000, p. 14). 

Além do trabalho na Igreja de Vézelay, atuou na Igreja de Notre Dame de Paris 
em 1844, na cidade de Carcassone em 1844 e na Catedral de Amiens em 1849. 
Em 1948 foi nomeado inspetor geral dos edifícios diocesanos, atividade ligada 
ao Serviço dos Cultos, responsável pela restauração das igrejas. 

Suas principais obras são Entretiens sur l’Architecture, publicados entre 1863 e 
1872, e o Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle, em dez 
volumes, editados entre 1854 e 1868.

No Entretiens sur l’architecture, obra em dois volumes, Viollet-le-Duc sistemati-
zou sua abordagem sobre a arquitetura em um sistema radicalmente oposto ao 
defendido pela École de Beaux-Arts, baseado nos estudos de estilos históricos e 
na ornamentação.

No Dictionnaire, especificamente no verbete “Restauração”, Viollet Le-Duc 
definiu o que entendia pelo termo: “A palavra e o assunto são modernos. Res-
taurar um edifício não é mantê-lo, repará-lo ou refazê-lo, é restabelecê-lo em um 
estado completo que pode não ter existido nunca em um dado momento” (apud 
kühl, op. cit., p. 17). Nesse sentido, concebia um sistema ideal em que propunha 
a reconstrução que poderia ter sido feita ao longo do tempo, caso existissem as 
condições técnicas para isso. 

Viollet Le-Duc vivenciou um momento em que a restauração estava consti-
tuindo-se como ciência e em que o debate sobre o tema estava bastante aberto. 
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Diferenciava-se, por exemplo, de John Ruskin, que defendia a manutenção da 
obra original, permitindo simplesmente trabalhos de conservação.

Fonte: KÜHL, Beatriz Mugayar. Apresentação. In: VIOLLET-LE-DUC, Eugène 
Emannuel. Restauração. São Paulo: Ateliê Editorial, 2000. 

Vivaldo
Vivaldo da Costa Lima
(Feira de Santana/BA, 1925)

Formado em odontologia pela Faculdade de Medicina da Bahia em 1945, reali-
zou outra graduação, em ciências sociais, na Universidade de São Paulo.

Quando retornou a Salvador, no final da década de 1950, participou da criação 
do Centro de Estudos Afro-Orientais (Ceao) em 1959, hoje ligado à Universi-
dade Federal da Bahia (UFBA). O Ceao foi uma iniciativa do professor portu-
guês Agostinho da Silva, que defendia a proposta metodológica de realizar tra-
balhos de campo com a cultura africana, já que considerava que o conhecimento 
dos pesquisadores brasileiros sobre essa realidade era essencialmente teórico. 
Vivaldo foi o primeiro pesquisador do Ceao enviado à África, onde viveu du-
rante três anos, realizando pesquisas em países de maior influência cultural na 
Bahia, como Nigéria, Daomé e Gana, a região dos nagôs. Também deu aulas de 
português para nigerianos que queriam estudar no Brasil. Através do Itamaraty, 
foi nomeado Leitor de Estudos Brasileiros na Nigéria e em Gana, escolhendo os 
20 primeiros estudantes nigerianos que ganharam, em 1961, bolsa para estudar 
no Brasil.

Quando retornou da África, tornou-se docente da Faculdade de Filosofia da 
Universidade da Bahia, substituindo o professor Thales de Azevedo.

Em 1969 se tornou secretário executivo da Fundação do Patrimônio Artístico 
e Cultural da Bahia – instituição criada em 1967 e denominada, a partir de 1980, 
Instituto de Patrimônio Cultural da Bahia (Ipac) –, onde ficou até 1991.

Foi presidente do conselho executivo do Conselho Internacional de Monu-Conselho Internacional de Monu-
mentos e Sítios (Icomos) para o biênio de 1982 a 1984, porém, por motivos de 
saúde, ficou nessa função somente um ano, sendo substituído pelo arquiteto José 
Luiz Mota Menezes.

Dentre suas obras, destacam-se: “Uma festa de xangô no opô afonjá”, artigo 
publicado no Colóquio Internacional de Estudos Luso-Brasileiros em 1959, e 
o livro A família de santo nos candomblés jejes-nagôs da Bahia: um estudo de relações 
intragrupais, editado em 1977.

Professor Emérito da UFBA, Vivaldo foi homenageado em 2007 com o livro 
Vivaldo da Costa Lima: intérprete do afro-Brasil, organizado por Jeferson Bacelar 
e Cláudio Pereira.

Fonte: FARIAS, Edson; RODRIGUES, Fernando. Encontro entre ciências sociais e 
candomblé baiano: produção científica e engajamento político-cultural: entrevista com 
Vivaldo da Costa Lima. Sociedade e Estado. Brasília, v. 24, n. 1, p. 257-290, jan./abr. 2009. 
Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo>. Acesso em: 24 jun. 2010. 
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Zé Aparecido
José Aparecido de Oliveira
(Conceição do Mato Dentro/MG, 1929 – Belo Horizonte/MG, 2007)

José Aparecido de Oliveira se dedicou ao jornalismo logo após o término de 
seus estudos secundários, tendo sido comentarista dos jornais Informe Comercial e 
Correio do Dia, em Belo Horizonte, e redator concursado do Serviço de Radiodi-
fusão do Estado de Minas Gerais. 

Em decorrência de sua participação no Sindicato dos Jornalistas Profissionais 
de Minas Gerais e na Associação Mineira de Imprensa, passou a dedicar-se mais 
ativamente à atividade política, assumindo, em 1954, a chefia do gabinete da 
Prefeitura de Belo Horizonte. Em 1959 fez parte do grupo que fundou, na As-
sociação Brasileira de Imprensa, no Rio de Janeiro, o Movimento Popular Jânio 
Quadros, que lançou a candidatura, em 1960, pela União Democrática Nacional 
(UDN), do ex-governador de São Paulo à presidência da República. Durante a 
campanha presidencial, organizou e integrou a comitiva que visitou o presidente 
de Cuba, Fidel Castro. Com a vitória de Jânio Quadros nas eleições presiden-
ciais, tornou-se seu secretário particular. Sete meses depois, foi o responsável pela 
redação do texto da renúncia do presidente. Candidatou-se em 1963, ainda pela 
UDN, a deputado federal pelo Estado de Minas Gerais. Na Câmara, destacou-se 
como membro do grupo da UDN, de tendência centro-esquerda, formado no fi-
nal do governo Kubitschek, que apoiava as reformas do presidente João Goulart 
e que ficou conhecido como “Bossa Nova”. Em 1964 teve o mandato cassado 
após o golpe militar, por ter defendido Goulart, quando, em licença da Câmara, 
servia na Secretaria de Governo de Minas Gerais, na administração de Maga-
lhães Pinto. Com seus direitos políticos suspensos por dez anos, em função do 
Ato Adicional nº 1, Aparecido de Oliveira voltou a trabalhar no Banco Nacional, 
onde já havia estado na década de 1950. Voltou à Câmara dos Deputados em 
1982 pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB). 

No ano seguinte, foi convidado pelo então governador de Minas Gerais, Tan-
credo Neves, para a pasta da Cultura desse estado. Durante sua estadia no cargo, 
por meio de associações com a iniciativa privada, foram recuperados alguns 
monumentos históricos, como o Mosteiro de Macaúba, primeiro colégio de Mi-
nas Gerais, o Convento do Caraça e a Estação Ferroviária de Araxá. Em 1984 
se tornou presidente do Fórum Nacional de Secretários de Cultura, propondo, 
nessa ocasião, a criação de um ministério voltado para o setor cultural. Com a 
criação do Ministério da Cultura (MinC), em 1985, José Aparecido foi desig-
nado como seu primeiro ministro, cargo que ocuparia por menos de três meses, 
em decorrência de sua indicação, pelo presidente José Sarney, ratificada pelo 
Senado, para governador do Distrito Federal. Foi substituído no ministério por 
Aluísio Pimenta. 

Permaneceu como governador de Brasília até 1988. Sua administração na cidade 
foi marcada pela construção de monumentos, como o Panteão da Democracia e 
da Liberdade, a Pira da Pátria e o Museu de Arte Moderna, o que gerou o apelido 
de “governador monumental”. Foi marcada também por conflitos constantes 
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com a opinião pública, principalmente devido à construção do metrô, acusada de 
elitista por beneficiar o plano-piloto, deixando de fora as cidades-satélites. Ainda 
em sua gestão, em 1987, Brasília foi reconhecida pela Unesco como Patrimônio 
Mundial. Em 1988 foi substituído, no governo de Brasília, por Joaquim Roriz, 
retornando ao Ministério da Cultura, onde permaneceu até 1990. 

Durante esse novo período no MinC, José Aparecido teve que lidar com a falta 
de verbas destinadas à cultura, o que gerou problemas para a continuidade dos 
trabalhos, principalmente os da Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional e Fundação Nacional Pró-Memória, órgãos responsáveis pela fiscaliza-
ção dos bens tombados nacionalmente. 

Nas eleições de 1990, apoiou o candidato Fernando Collor do Partido da Re-
novação Nacional, ao qual se filiaria. Com a renúncia de Collor e a posse de 
Itamar Franco, José Aparecido foi nomeado embaixador em Lisboa, onde per-
maneceu até 1995. 

Seu último cargo político foi como assessor especial de Relações Internacio-
nais na gestão, no governo de Minas Gerais, de Itamar Franco. Antes de adoe-
cer, presidia a Fundação Oscar Niemeyer.

Publicou em 1973 a obra Inquérito do Banco do Brasil e Serro: uma campanha pela 
memória nacional e, em 1978, Clodomiro de Oliveira e Itabira Iron e Brasília: uma sinfonia.

Fonte: ABREU, Alzira Alves de Abreu et al. Dicionário histórico-biográfico brasileiro pós-1930. 
Ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Editora FGV; CPDOC, 2001.

Zé Luiz [Mota Menezes] 
José Luiz Mota Menezes
(Pilar/AL, 1936)

Formado em arquitetura pela Faculdade de Arquitetura da Universidade do 
Recife, futura Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), em 1961, concluiu 
o doutorado em arquitetura pela mesma Universidade em 1977, onde, desde 
1976, leciona no Doutorado e Mestrado de História do Centro de Filosofia e 
Ciências Humanas, tendo ocupado a chefia do Departamento de Arquitetura e 
Urbanismo do Centro de Artes e Comunicação da UFPE, até 1980.

Entre 1970 e 1980 foi consultor da Fundação do Patrimônio Histórico e Artís-
tico de Pernambuco.

Entre seus trabalhos publicados, destacam-se: “Eglise de Notre Dame da 
Graça et Royal College des Jesuites, Olinda”, nos Informes Icomos/Unesco de 1977; 
O Recife e as construções religiosas, de 1990; “Entre o céu e a terra – o barroco no 
país do açúcar”, texto do catálogo da Exposição realizada em Paris, em 1999; e 
“Nova York nasceu em Pernambuco”, no catálogo da Exposição sobre os judeus 
safaraditas de Pernambuco de 2002.

Foi agraciado com diversas honrarias, entre elas: a medalha dos 50 anos da 
SPHAN – Pró Memória; a Medalha do Mérito Universitário da UFPE, em 1982; 
Medalha do Mérito Universitário e Comenda da UFPE; Medalha de Ouro do 
Conselho Federal de Arquitetura e Urbanismo, em 1999; Medalha da Fundação 
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Joaquim Nabuco, 100 anos de Gilberto Freyre, em 2000; Professor Emérito da 
Universidade Federal de Pernambuco, em 2003.

Foi vice-presidente em exercício do Conselho Internacional de Monumentos e 
Sítios (Icomos) no biênio de 1982 a 1984, substituindo Vivaldo da Costa Lima, 
que se afastou por problemas de saúde, e presidente de 1984 a 1986.

Fonte: SISTEMA DE CURRÍCULO LATTES (José Luiz Mota Menezes). Disponível 
em: <http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4787411P5>. Acesso 
em: 10 ago 2010; ICOMOS. Disponível em: <icomos.org.br>. Acesso em: 10 ago 2010.

Zulmira Maria Velloso Rebello da 
Silva Telles
Zulmira Maria Velloso Rebello da Silva Telles
(Rio de Janeiro/RJ, 1898 – 1971)

Dona Zuzu era filha de um oficial da Marinha, o qual, em 
função de sua profissão, realizou várias viagens. Em uma 
delas, acompanhado da família, passou dois anos na Ingla-
terra. A experiência de ter morado fora do país e o apren-
dizado fluente da língua da língua inglesa possibilitaram a 
Dona Zuzu criar um ambiente cosmopolita e despertar nos 
filhos o interesse e a curiosidade pela vida cultural.

Fonte: Informações prestadas por Augusto da Silva Telles ao 
Projeto Memória Oral da Preservação do Patrimônio Cultural 
em agosto de 2010.

Zulmira (Zuzu) da Silva Telles, mãe de 
Augusto da Silva Telles. s/a, s/d. Acervo 
de Augusto Carlos da Silva Telles.
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