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Das muitas histórias que podem ser 

construídas sobre a preservação do 

patrimônio cultural empreendida pelo 

IPHAN, a do Prêmio Rodrigo Melo 

Franco de Andrade surpreende. Uma 

homenagem realizada em 1987 que se 

transformou em ação de promoção de 

boas práticas de valorização e preser-

vação de bens culturais no Brasil, por 

meio do reconhecimento de iniciativas 

das mais diversas. 

A homenagem a uma das figuras 

mais ilustres do IPHAN, seu primeiro 

Diretor-Geral, Rodrigo Melo Franco de 

Andrade, propondo, em sua primeira 

edição, conferir medalhas como forma 

de também homenagear antigos ser-

vidores e colaboradores, desenvolveu-

se e  constituiu uma estratégia de so-

brevivência da instituição em 1993, 

quando o Prêmio foi dado a políticos 

e instituições influentes, como recur-

so para promover o IPHAN. No ano 

seguinte, a premiação alcançou o seu 

formato atual, com candidaturas a-

bertas, permitindo que qualquer orga-

nização, instituição ou pessoa pudes-

sem se candidatar a recebê-lo. Assim, 

seus procedimentos se desenvolveram 

desde a escolha de personalidades até a 

valorização de ações, incluindo as mais 

diversas modalidades e diferentes tipos 

de bens culturais. Uma história que se 

adaptou às transformações políticas e 

às concepções de patrimônio, ao longo 

dos 21 anos que a pesquisa abrange, de 

1987 até 2008. 



Desenvolvida em Brasília pela histo-

riadora Maria Tarcila Ferreira Guedes, 

a pesquisa dependeu de um esforço de 

identificação da documentação sobre 

o Prêmio Rodrigo Melo Franco de An-

drade e da construção de fontes docu-

mentais para o seu entendimento, por 

meio de entrevistas com servidores do 

IPHAN, que foram os principais pro-

motores dessa atividade institucional 

durante o período abordado. Divulgar 

o resultado da pesquisa e as entrevis-

tas, apresentadas na íntegra nesta edi-

ção da Série Pesquisa e Documentação 

do IPHAN, faz parte da proposta de 

compartilhamento de reflexões sobre 

as ações institucionais, compreendi-

das nos seus contextos de desenvolvi-

mento, tendo os acervos documentais 

do IPHAN como principais fontes 

de reflexão. Desse modo, com a con-

tinuidade da Série, esperamos con-

tribuir para instigar novas pesquisas 

e modalidades de promoção, valori-

zação e preservação de bens culturais 

brasileiros. 

Lia Motta

Coordenadora-Geral da Copedoc
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Apresentação

Em 2004, com a criação da Copedoc, o Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (IPHAN) abriu um espaço de reflexão sobre a história ins-

titucional e da preservação no Brasil, buscando compreendê-la nos seus con-

textos de desenvolvimento, de modo relacionado às políticas de patrimônio. 

Trata-se de pesquisas e estudos para difundir ações a respeito da valorização 

e preservação de bens culturais e suas transformações, assim como para a or-

ganização de fontes de pesquisa sobre o tema e sua difusão, contando com pu-

blicações, conforme proposto nesta edição da Série Pesquisa e Documentação 

do IPHAN. 

Integrando essa proposta, que tem os acervos documentais do IPHAN 

como principais fontes, a historiadora Maria Tarcila Ferreira Guedes desen-

volveu pesquisa sobre o Prêmio Rodrigo Melo Franco da Andrade, enquanto 

esteve lotada na Copedoc, em Brasília, de 2007 a 2009. Lá o arquivo e a biblio-

teca guardam a maior parte dos documentos relacionados a esse trabalho insti-

tucional, constando, além das atas, relatórios, cartazes e folhetos, várias peças 

que foram premiadas. Esse material não está completo, pois não foi recolhido 

de modo sistemático, apresentando falhas diante das quais foi necessário um 

esforço para a construção da história dessa atividade institucional, conside-

rando o período de 1987 a 2008, ano de conclusão da pesquisa. Uma história 

que começa em 1987, no Rio de Janeiro, enquanto a sede do IPHAN funcio-

nava na antiga Capital e que continua, a partir de 1999, na nova Capital. 

Como parte do referido esforço, foram desenvolvidos trabalhos para a iden-

tificação dos documentos e proposição de organização do acervo, contando 

com o arquivista Kleber de Souza Mateus, e feitas entrevistas com os princi-

pais promotores do Prêmio, servidores do IPHAN, que podem ser destacadas 

como a maior riqueza da pesquisa, apresentadas na íntegra nesta publicação.

O resultado da pesquisa surpreendeu ao mostrar os diferentes usos do Prê-

mio: não só um meio de homenagear os próprios servidores em 1987, mas 

também estratégia de sobrevivência da instituição no início dos anos 1990, por 

Rodrigo Melo Franco de Andrade. Foto de Marcel Gautherot, s/d. Arquivo Central do 
IPHAN/Seção Rio de Janeiro. Série Personalidades/Rodrigo Melo Franco de Andrade.
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meio da premiação de políticos e instituições influentes. Constituiu, ainda, 

uma ação mais ampla de reconhecimento e promoção de boas práticas de va-

lorização e preservação de bens culturais, a partir de 1994. Nesse momento, a 

ação tornou-se mais democrática ao permitir que qualquer organização, insti-

tuição ou pessoa pudesse se candidatar a receber o Prêmio, conforme formato 

que mantém ainda hoje. Percebe-se também, o modo pelo qual esta atividade 

se adaptou às transformações nas concepções de patrimônio, ao longo dos 21 

anos que a pesquisa abordou, abrangendo atualmente diferentes tipos de ini-

ciativas de preservação e de valorização de bens culturais. 

Em 2008, quando a pesquisa foi concluída, sua autora apresentou os re-

sultados na II Oficina de Pesquisa: metodologia de pesquisa e multidiscipli-

naridade, realizada pelo IPHAN, no Rio de Janeiro. O texto elaborado para a 

Oficina e publicado nos seus Anais foi reeditado nesta publicação com alguns 

acréscimos, trazendo os principais resultados da pesquisa. Resultados que 

agora se encontram complementados com a edição e análise das entrevistas e 

com alguns dados estatísticos. 

Desde 2008 o Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade vem tendo continu-

idade, com edições anuais, mantendo sua importância como um procedimen-

to de reconhecimento de trabalhos de diferentes naturezas, que contribuem 

para a valorização do patrimônio cultural brasileiro. As poucas modificações 

nos procedimentos, como a reformulação nas categorias, buscando facilitar as 

candidaturas em dois grandes agrupamentos, e os trabalhos que foram pre-

miados, vêm sendo publicados na revista anual que veicula esta atividade, que 

leva o nome do próprio Prêmio e está disponível no Portal do IPHAN. 

A publicação do resultado da pesquisa na Série Pesquisa e Documentação 

do IPHAN, mesmo sem a atualização das informações relativas aos últimos 

anos do Prêmio, considera o interesse no assunto, incluindo o desenvolvi-

mento de trabalho acadêmico a seu respeito, a importância da periodização 

proposta pela pesquisadora para se entender o desenvolvimento dos trabalhos 

em sua relação com as políticas de patrimônio e a importância de veicular as 

fontes criadas com as entrevistas.

Lia Motta

Coordenadora-Geral da Copedoc
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Introdução

O artigo e as entrevistas que se seguem foram realizadas dentro das atividades 

do projeto “Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade”, integrante de uma das 

linhas de pesquisa desenvolvidas pela Coordenação-Geral de Documentação 

e Pesquisa, Departamento de Articulação e Fomento (Copedoc/DAF), sob a 

coordenação de Lia Motta, sendo o projeto realizado pela historiadora Maria 

Tarcila Ferreira Guedes, técnica do IPHAN, com a colaboração de Alexandre 

Ferreira Guedes Olender, Bete Peixoto, Bettina Zellner Grieco, Graça Mendes, 

Kleber de Souza Mateus, Maria Beatriz Setubal de Rezende Silva e Tatiana 

Lopes Salciotto, entre outros. A fotografia ficou a cargo, principalmente, do 

técnico Oscar Liberal, que contribuiu para o trabalho ao registrar as imagens 

das ações que fizeram parte deste concurso. Utilizamos também várias fotos 

pertencentes aos dossiês encaminhados pelos representantes das ações concor-

rentes às superintendências e à sede do IPHAN. 

O objetivo principal do trabalho foi trazer ao público um pouco sobre a 

história do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, tendo como 

foco a premiação realizada pela instituição com periodicidade anual, que visa 

ao reconhecimento das ações de preservação do patrimônio cultural brasileiro. 

Ressaltamos que os documentos e projetos relacionados ao Prêmio Rodrigo 

Melo Franco de Andrade estão disponíveis ao público no arquivo da Copedoc-

Brasília e na Biblioteca Aloísio Magalhães, tendo sido publicados dois artigos 

diferentes sobre o assunto nos Anais da II Oficina de Pesquisa, Patrimônio: Práti-

cas e Reflexões: metodologia de pesquisa e multidisciplinaridade no IPHAN, 

realizada em 2010, e que contou com a colaboração de Maria Tarcila Ferreira 

Guedes e Kleber de Souza Mateus, disponíveis no site do IPHAN.

Para a realização do trabalho, buscamos entrevistar aqueles que estivessem 

diretamente envolvidos nas atividades da premiação, em suas diversas fases, 

seja como coordenadores seja como técnicos. Trata-se de entrevistas temáticas 

que abarcaram tanto a fase do Prêmio em que a coordenação estava no Rio de 

Janeiro, quanto sua fase posterior em Brasília. Para a realização do trabalho, 

Maria Tarcila Ferreira Guedes



10

partimos das premissas de Verena Alberti, do Manual de História Oral, em que 

a história oral pode ser entendida como um “método de pesquisa (histórica, 

antropológica, sociológica, etc.) que privilegia a realização de entrevistas com 

pessoas que participaram de, ou testemunharam acontecimentos, conjuntu-

ras, visões de mundo, como forma de se aproximar do objeto de estudo”1.

O laptop utilizado para a gravação dos depoimentos foi o Modelo AMZ A 

101, 1 GB de RAM, 80GB HD. Utilizamos a gravação padrão Windows (Win-

dows Media Áudio-WMA), comum a todos Windows (Windows Vista e todos 

os demais). Nenhum entrevistado consentiu em ser filmado. As entrevistas 

elencadas contam um pouco dessa trajetória institucional do final dos anos 

1980 até 2008, com a colaboração carinhosa de seus técnicos e coordenadores 

do Rio de Janeiro e de Brasília. Utilizamo-nos de um roteiro geral, comum ao 

conjunto dos entrevistados, bem como de roteiros específicos realizados após 

o levantamento da biografia e de dados fundamentais para a realização da 

entrevista e da compreensão do contexto de cada fase da premiação, visando, 

em cada depoimento, ao levantamento das diferentes visões sobre o concurso. 

Ainda que todas as entrevistas sejam sobre Prêmio Rodrigo, os itens aborda-

dos foram diferenciados para cada entrevistado, de acordo com a vivência de 

cada um, ainda que existam elementos em comum. Para este estudo, realiza-

mos uma investigação exaustiva sobre o objeto, que resultou no artigo publi-

cado em 2010 pela Copedoc, atualizado para esta edição de 2015, e que man-

tém o mesmo título “O Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade: tradição e 

renovação do trabalho de preservação no Brasil”, ainda que mais detalhado e 

informativo. A realização das entrevistas resultava da necessidade de suprir 

uma lacuna documental, em razão da falta de informações sobre alguns anos 

do concurso. Mais do que contar a história do Prêmio Rodrigo, temos aqui 

a possibilidade de acompanhar, por meio das narrativas dos entrevistados, o 

contexto político-institucional, a trajetória do IPHAN, que, como todas as 

instituições brasileiras, experimentou períodos de avanços e recuos, ganhos e 

perdas, enfim, altos e baixos. O Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade pas-

sou também por várias fases com características e objetivos diferentes, como 

delimitamos durante a pesquisa realizada:

1 ALBERTI, Verena. Manual de História Oral. 3. ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2005. p. 18.
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1987   É criado o Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade no Rio de Janeiro, 

durante os preparativos das comemorações dos cinquenta anos da ins-

tituição, realizado no Palácio Gustavo Capanema/RJ, que visava home-

nagear antigos funcionários e colaboradores do IPHAN.

1993  Neste ano, o Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade é reeditado no 

Rio de Janeiro, pelo Departamento de Promoção (Deprom)2, com o 

nome Prêmio Mérito Rodrigo Melo Franco de Andrade. O acréscimo do 

termo mérito a esta segunda edição, seis anos após a primeira, teve como 

objetivo homenagear pessoas e instituições que apoiaram o IPHAN em 

um momento difícil, após o período Collor. 

1994  Completamente reformulado pelo Deprom, o concurso volta a ter o nome 

Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade e passa a premiar as ações e 

projetos relacionados ao patrimônio cultural desenvolvidos dentro do 

território nacional, com periodicidade anual. As categorias eram cinco: 

Preservação de Acervos Culturais Móveis e Imóveis, Gerenciamento e 

Pesquisa do Patrimônio Natural e Arqueológico, Educação Integrada ao 

Trabalho Comunitário de Valorização da Memória Nacional, Registro 

e Inventário e Pesquisa do Patrimônio Cultural e Divulgação do Pa-

trimônio Cultural. Em 1995, o concurso inclui a sexta categoria: Apoio 

Institucional e Financeiro.

1999   O concurso é transferido para Brasília e passa a incluir a categoria Pa-

trimônio Imaterial em 2005.

2014  Sofre novas reformulações em relação às suas categorias de premiação, 

passando a selecionar seis trabalhos relacionados a duas categorias 

2 O Decreto nº. 99.492, de 03 de setembro de 1990, alterou a estrutura regimental do IPHAN e criou 
o Departamento de Identificação e Documentação (DID), Departamento de Proteção (Deprot), 
Departamento de Promoção (Deprom), entre outras unidades. O Decreto nº. 5.040, de 07 de abril 
de 2004 revogou o decreto anterior e criou uma nova estrutura regimental. A partir deste momento, 
o Departamento de Promoção (Deprom) passou a se chamar Coordenação-Geral de Promoção do 
Patrimônio Cultural (Cogeprom), hoje Departamento de Articulação e Fomento (DAF), e o Depar-
tamento de Identificação e Documentação (DID) passou a ser a Coordenação-Geral de Pesquisa, 
Documentação e Referência (Copedoc). Pelo Decreto nº. 6.844, de 07 de maio de 2009, a Copedoc 
passou a ser chamada Coordenação-Geral de Documentação e Pesquisa, estando subordinada ao 
Departamento de Articulação e Fomento (DAF).
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gerais: Iniciativas de Excelência em Técnicas de Preservação e Salva-

guarda e Iniciativas de Excelência em Promoção e Gestão Comparti-

lhada do Patrimônio. 

Do concurso realizado com periodicidade anual, cujo nome constitui uma 

homenagem ao primeiro diretor do IPHAN, e que se encontra na edição 2015, 

podemos dizer que se caracteriza por reconhecer ações de preservação do pa-

trimônio cultural brasileiro em qualquer parte do território nacional, em 

razão de sua “originalidade, vulto ou caráter exemplar”, conforme definição 

do projeto de 1994, e que sejam consideradas dignas de registro, divulgação e 

reconhecimento público3. Um aumento significativo do número de partici-

pantes desde a década de 1990 pode ser observado em nosso levantamento 

documental, comprovando a viabilidade e aceitação pública da ação empreen-

dida pelo IPHAN e seus inúmeros colaboradores. Para ilustrar esse crescimen-

to quantitativo, elaboramos um gráfico para os anos de 1994-2008, com base 

nas informações disponibilizadas nas atas de premiação sobre o número de 

concorrentes para cada ano. 

Ações concorrentes ao Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade de 1994 a 2008. 
Gráfico baseado nas Atas do Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, Arquivo Central do 
IPHAN/Seção Brasília. Elaborado por Alexandre Ferreira Guedes Olender (2015). Obs.: Não en-
contramos informações exatas do número de ações concorrentes para os anos de 1996 e 1997.
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O Concurso do Prêmio elaborado pelo IPHAN em 1987, inicialmente de 

cunho individual para servidores e colaboradores, tornou-se uma premiação 

nacional voltada para a sociedade, reconhecendo ações de empresas, institui-

ções, grupos ou pessoas dos diversos estados do Brasil desde 1994. Participam 

do concurso ações estaduais, municipais, públicas ou privadas, que conferem 

ao patrimônio cultural efetividade em sua prática individual ou coletiva. O 

Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade contribui e prestigia por meio do 

reconhecimento do IPHAN, com pareceristas de várias instituições de prestí-

gio de várias áreas, que elegem as melhores atividades do patrimônio cultural 

em categorias, e que, quando vencedoras, recebem uma verba de incentivo e o 

reconhecimento institucional, além da divulgação. No decorrer de seus mais 

de vinte anos, o concurso ajudou a referendar o prestígio e a afirmação das 

questões de preservação em nossa sociedade, e, a partir da premiação, foi pos-

sível tornar algumas ações pontuais em atividades constantes no cotidiano de 

algumas regiões.

O IPHAN, com o concurso anual, busca contribuir e prestigiar os vários 

grupos e indivíduos que concorreram, instituições e/ou pessoas físicas, com 

projetos e ações em categorias do patrimônio cultural. No decorrer de seus 

mais de vinte anos, o Prêmio ajudou a referendar o prestígio institucional do 

próprio órgão e a afirmar questões voltadas ao patrimônio da sociedade. Da 

boneca de barro ao projeto acadêmico de preservação, o concurso compõe-

se de um leque diversificado de concorrentes, seja de anônimos participantes 

seja de reconhecidos talentos ou instituições. A multiplicidade de abordagens 

apresentadas no decorrer das últimas décadas, com projetos premiados ou não 

3 BRASIL. Portaria nº. 222. Rio de Janeiro: IPHAN, 1995. Assinada por Glauco Campello. Nessa 
portaria o “presidente do IPHAN nas suas atribuições resolve: 1. Regulamentar o procedimento a 
ser adotado para outorga do Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, de carácter nacional, criado 
como menção honrosa de reconhecimento a ações de preservação do patrimônio cultural brasileiro, 
em razão de sua originalidade, vulto ou carácter exemplar” [...] 3. O Prêmio Rodrigo Melo Franco 
de Andrade será atribuído a seis categorias assim discriminadas: I Preservação – ações, projetos 
ou programas que objetivem a preservação material ou proteção legal e administrativa de acervos 
culturais; II – Apoio – ações, projetos ou programas que objetivem dar suporte institucional, captar 
recursos ou dar apoio financeiro à preservação e ou promoção do patrimônio cultural; III Pes-
quisa – ações, projetos ou programas de gestão e desenvolvimento cultural em áreas consideradas 
patrimônio natural ou me sítios arqueológicos; IV – Educação – ações, projetos ou programas inte-
grados com setores comunitários, no campo da educação, voltados para a valorização da memória 
nacional e do patrimônio cultural; V – Inventário – ações, projetos ou programas que objetivem o 
inventário, a pesquisa e a referência dos acervos e processos culturais; e VI – Divulgação – ações, 
projetos ou programas que objetivem divulgar e difundir o patrimônio cultural.
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durante o concurso, enriqueceu não apenas o próprio IPHAN como também 

as diversas comunidades envolvidas, que apresentaram projetos diversificados.

Entendemos que o Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade representa 

um modo significativo de dimensionar a contrapartida institucional para 

a sociedade, como também da sociedade para as questões de preservação, e 

vice-versa, enriquecendo com suas metodologias de ações e instâncias de pro-

teção o patrimônio cultural da sociedade, além de aumentar o diálogo entre 

as partes. O grande número de participantes em diversas ocasiões, em diversas 

modalidades e por diversas regiões pode vir a representar uma amostra signifi-

cativa da diversidade das formas de pensar e de atuar das várias comunidades 

envolvidas com projetos ou ações de preservação. Podemos concluir, durante 

a leitura das entrevistas e do artigo, que o Prêmio criou um vínculo junto à 

sociedade, além de nos fornecer o contexto das várias fases institucionais, com 

seus ganhos, perdas, mudanças e aprimoramentos. A escolha de programas, 

ações e projetos diversos de um público anônimo ou já consagrado pela socie-

dade permite à instituição dimensionar a prática da preservação em vários es-

tados brasileiros e de várias camadas da população. Pessoas das mais diversas 

formações compõem a lista dos integrantes concorrentes, premiados ou não. 

Não há ano em que um projeto não emocione os membros das comissões jul-

gadoras por seu empenho e dedicação à cultura brasileira. Dessa forma, a bus-

ca e a localização dos projetos concorrentes desde os primeiros projetos pré-

selecionados, que estão hoje higienizados e disponíveis no Arquivo Central 

do IPHAN/Seção Brasília e na Biblioteca Aloísio Magalhães, e que contaram 

com a colaboração de toda equipe da Copedoc, fazem parte desta iniciativa de 

divulgação do Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade.
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O Prêmio Rodrigo Melo Franco de 
Andrade: tradição e renovação do 
trabalho de preservação no Brasil

Maria Tarcila Ferreira Guedes

O conhecimento relativo à sociedade é uma realização no duplo 

sentido da palavra, no sentido de apreender a realidade social ob-

jetivada e no sentido de produzir continuamente esta realidade. 

(BERGER; LUCKMANN, 2004, p. 94)

O Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade ocupa hoje um papel importante 

de propagação e divulgação da ação institucional, voltada para a preservação 

dos bens culturais brasileiros. A sedimentação do Órgão dependia e depende 

da transmissão do conhecimento produzido na área do patrimônio cultural, 

onde novas experiências podem ser compartilhadas por outras parcerias, in-

dividuais ou coletivas. A história institucional pode ser observada pelo estudo 

do contexto e dos significados, que o concurso adquiriu ao longo de seus mais 

de 20 anos de existência, incentivando e reconhecendo projetos e ações das 

mais variadas regiões do país.

Alguns aspectos importantes para a compreensão da história institucional 

merecem ser relembrados para analisarmos a trajetória do Prêmio Rodrigo, 

entre os quais, o Compromisso de Brasília (1970) e o de Salvador (1971), quan-

do “governadores de estado, secretários e demais representantes dos gover-

nadores, prefeitos de municípios interessados e representantes de instituições 

culturais” reconheciam a necessidade de ampliar a preservação para estados 

e municípios (MEC/SPHAN/Fundação Nacional Pró-Memória, 1980, p. 139). 

Muitos desses organismos foram criados tendo como modelo o IPHAN, co-

laborando com as tarefas, e dividindo-as, quando relacionadas à preservação. 

No início da década de 1970 foi criado o Programa das Cidades Históricas 

(PCH), implementado pelo Ministério do Planejamento. Logo depois, o Cen-

tro Nacional de Referência Cultural (CNRC) representou, em 1975, um marco 
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significativo de mudanças, por estar preocupado com “as formas de tecnologia 

pré-industrial, as formas do fazer popular, a invenção de objetos utilitários” 

(MAGALHÃES, 1985, p. 114), fornecendo concepções e práticas fundamen-

tais para o exercício da preservação de uma forma mais atualizada. Quatro 

anos depois, o CNRC foi incorporado ao IPHAN, junto com o Programa das 

Cidades Históricas e a criação da Fundação Nacional Pró-Memória, que per-

mitiram uma abordagem do patrimônio cultural mais abrangente, além da 

sedimentação de uma perspectiva mais ampla, ajudando a compartilhar, por 

meio da reprodução do conhecimento e de seus desdobramentos, a prática 

da preservação em estados e municípios. Não podemos deixar de mencionar 

o papel da Unesco, que passou a colaborar com o Órgão no final da década 

de 1960, gerando vários intercâmbios entre as duas instituições ao longo das 

últimas décadas.

O Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade tem seu significado associado 

ao contexto de sua criação e à consolidação do IPHAN. Em 1987, vimos uma 

instituição cristalizada dentro da sociedade, que dividia com seus funcionári-

os e colaboradores a festa de seus 50 anos de criação. A cerimônia iniciou-

se dentro da reunião do Conselho Consultivo do IPHAN, com a presença de 

seus membros mais honorários, conhecidos especialistas na área da cultura, 

entre eles: Celso Furtado (ministro da Cultura), Ângelo Oswaldo de Araújo 

Santos (presidente do Conselho), e os conselheiros Gilberto Ferrez, Max Jus-

to Guedes, Maria da Conceição Beltrão, Eduardo Kneese de Mello, Gilberto 

Velho, Modesto Carvalhosa, José Mindlin, Francisco Iglésias, Afonso Arinos 

de Mello Franco, Roberto Cavalcanti de Albuquerque, Leda Dau, Alcídio Ma-

fra de Souza, Américo Jacobina Lacombe, Lourenço Lacombe, entre outros 

presentes4. Nesse período, as reuniões do Conselho ocorriam no salão Porti-

nari, no interior do Palácio Gustavo Capanema, na cidade do Rio de Janeiro. 

À noite, em cerimônia de gala, a distribuição de medalhas prolongou-se no 

mesmo edifício, em sessão aberta ao público, num ato de celebração daquele 

evento, que marcava o amadurecimento de uma instituição que havia passado 

por várias fases, entre as quais ressaltamos o período de direção de Rodrigo 

Melo Franco de Andrade, de Renato Soeiro e de Aloísio Magalhães. O objetivo 

do Prêmio, nesse primeiro ano de realização, era homenagear antigos servi-

4 IPHAN. Ata da 124ª Reunião do Conselho Consultivo do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 
jan. 1987. Documento encontrado com a colaboração da museóloga Adalgiza Bomfim d´Eça.
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dores do IPHAN, alguns in memoriam, que contribuíram de forma signifi-

cativa para preservar e divulgar o patrimônio cultural brasileiro. O IPHAN 

de 1987, então Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, não 

previa que a reinauguração do Prêmio se daria novamente apenas em 1993, 

com características diferentes e em meio a eventos adversos para a continui-

dade institucional.

Esse contexto político favorável no cenário nacional se reverteu no final 

da década de 1980, e então a área cultural sofreu vários cortes, pela interfe-

rência direta de uma política destrutiva, voltada para o desmantelamento de 

organismos federais e a demissão de servidores públicos. A política cultu-

ral de Fernando Collor de Mello, por meio da Lei nº. 8029/1990, extinguiu e 

transformou diversas instituições, entre as quais a Fundação Nacional de Arte 

(Funarte), a Fundação Nacional Pró-Memória (FNPM), a Fundação Nacional 

de Artes Cênicas (Fundacen), Fundação do Cinema Brasileiro (FCB), Funda-

ção Pró-Leitura e, por fim, o próprio Ministério da Cultura, que havia sido cri-

ado em 1985. Várias outras autarquias e fundações tiveram o mesmo destino 

especificado na Lei nº. 8.029 de 12 de abril de 1990 e no Decreto nº. 99. 240 de 

maio de 1990. Na Lei nº. 8.029, a Funarte, a Fundacen e a FCB passaram a inte-

grar o Instituto Brasileiro da Arte e Cultura – IBAC. Quanto ao IPHAN, ainda 

que não estivesse listado como extinto, teve todas as competências, o acervo 

e as receitas orçamentárias da Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (SPHAN), bem como da Fundação Pró-Memória, transferidas para 

o Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural (IBPC). Com a extinção da Pró-

Memória, que tinha o papel operacional da gestão de recursos, e a intervenção 

direta do governo Collor no IPHAN, a instituição se viu reduzida a uma ope-

racionalidade diminuta frente às suas próprias necessidades de preservação 

dos bens culturais em todo o Brasil5.

A reedição do Prêmio em 1993 – seis anos depois de sua primeira edição – 

com o nome de Prêmio Mérito Rodrigo Melo Franco de Andrade teve como 

objetivo principal reafirmar a instituição, que se viu enfraquecida no período 

pós-Collor. No que tange ao referido Prêmio, o arquiteto Leonardo Mesentier, 

principal organizador do concurso em 1993, declarou em sua entrevista que 

5 Vale ressaltar que quatro depois, em dezembro de 1994, a sigla IBAC foi extinta, resultando no re-
torno ao nome de Fundação Nacional de Arte (Funarte), conforme informação disponibilizada no 
site (FUNARTE, 2006). Mesmo ano que o IBPC foi renomeado Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional, por Medida provisória nº. 752.
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a “ideia era recuperar a instituição que quase havia se extinguido, chamando 

a atenção da imprensa e do governo” (MESENTIER, 2008a). O arquiteto ain-

da relatou que houve a seleção de membros da sociedade que tivessem uma 

grande projeção pública na época para ajudar a recuperar a imagem do órgão. 

Dentro dessa ideia, foram escolhidas, para serem homenageadas pelo Prêmio, 

pessoas e instituições que haviam contribuído para o fortalecimento do então 

Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural (IBPC)6. 

É isso aí, esses foram os premiados na primeira edição: O Ministro 

do Exército em função do Programa Fortalezas Históricas, o líder 

do Governo (Roberto Freire) porque havia ajudado na aprovação do 

orçamento, o procurador-geral (Aristides Junqueira) representando 

o apoio que o Ministério Público vinha dando ao IPHAN [IBPC], a 

Fundação Roberto Marinho pelas parcerias que vinha fazendo e a 

Rachel de Queiroz pelo apoio que havia dado no Conselho Federal 

de Cultura (MESENTIER, 2008b).

Observamos que na primeira edição do Prêmio Rodrigo Melo Franco de 

Andrade em 1987, a indicação de homenagear servidores e colaborados foi co-

ordenada pela Comissão Organizadora do Cinquentenário da SPHAN, com 

todo apoio da instituição. Na segunda edição do Prêmio Rodrigo em 1993, 

a indicação de agraciar pessoas e instituições foi elaborada por técnicos do 

Departamento de Promoção com a colaboração da direção do Departamento 

de Promoção e do Presidente do IPHAN, como foi detalhado na entrevista de 

Leonardo Mesentier.

No entanto, em 1994, a terceira edição da premiação, sob a direção da ar-

quiteta Jurema Arnaut do Departamento de Promoção e coordenação de Syd-

ney Solis, foi demarcada por completa reformulação da sua concepção inicial: 

diferentemente dos anos anteriores, o prêmio em questão passou a se caracter-

izar por selecionar ações de preservação por meio de um corpo de jurados de 

reconhecido saber cultural e técnico. Conforme as palavras da arquiteta, em 

entrevista concedida em junho de 2008, “o que lhes parecia importante era re-

conhecer ações relacionadas à preservação do patrimônio” (ARNAUT, 2008). 

6 IBPC – Nome pelo qual a instituição passou a denominar-se em 1990. Entretanto, em dezembro de 1994, 
foi renomeada Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, por Medida Provisória nº. 752.
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Ainda que reconhecessem meritória a ideia do ano anterior, o novo grupo res-

ponsável não propunha mais prestigiar pessoas da sociedade ou instituições 

importantes que haviam colaborado para o Órgão, conforme afirma Jurema 

Arnaut (2008). A ideia era ampliar o arcabouço da premiação para todo tipo 

de ação dentro das categorias propostas pelo concurso, quer fossem estas sim-

ples e anônimas quer, de maior complexidade e repercussão. Com exceção dos 

servidores do Ministério da Cultura, pessoas e instituições de todo o Brasil 

poderiam concorrer, incluindo a iniciativa pública ou privada, ações em grupo 

ou individuais, pessoa jurídica ou física a partir de 1994. Os projetos passaram 

a ser pré-selecionados por comissões regionais formadas sob a orientação das 

então coordenadorias regionais, atualmente denominadas Superintendências 

Estaduais do IPHAN e compostas por representantes de diferentes áreas cul-

turais. Depois de aprovados, os projetos eram encaminhados para a Comissão 

de Avaliação Nacional do Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, nomeada 

pelo presidente do IPHAN. Dos projetos pré-selecionados pelas comissões re-

gionais, apenas um por categoria era escolhido pela Comissão Nacional. Os 

premiados recebiam um valor em dinheiro, um diploma na forma de certi-

ficado, e um troféu. Idealizado para o ano de 1994, o troféu foi resultado de 

um concurso interno organizado pelo Departamento de Promoção. A peça 

confeccionada a partir de um desenho premiado não ficou de acordo com as 

especificações. Glauco Campello, Presidente do IPHAN, mandou refazê-la em 

chapa de aço, passando a ser o troféu desde então. 

Em seu primeiro ano, os analistas dos projetos foram os próprios fun-

cionários da casa, rotina que se modificou a partir de 1995, quando passaram 

a ser chamados para julgar as ações concorrentes, pessoas de “notória qualifi-

cação profissional e técnica” (SOLIS, 1994), compondo, assim, uma Comissão 

Nacional de Seleção. Neste livro, gostaríamos de trazer à tona a perspectiva 

de alguns desses pareceristas do concurso, que se realizou não só no Rio de 

Janeiro de 1994 até 1998, mas também em Brasília, de 1999 até 2008, e que tem 

tido continuidade e novas reformulações ao longo de sua trajetória.

Poucos pareceres foram encontrados no Arquivo Central do IPHAN/Seção 

Brasília e, em geral, restringiam-se às ações vencedoras. Parte dos pareceres 

das comissões regionais também foram encaminhados para Brasília, especial-

mente como anexos das atas. Além disso, havia, nos primeiros anos da edição 

do evento, uma indicação interna de devolver os projetos não vencedores para 

os seus autores. Em 1994, foram premiadas as seguintes ações e entidades: 
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Coleção Miguel Ângelo de Azevedo (CE), Fundação Vitae (SP), Prefeitura de 

Laranjeiras/Departamento de Cultura e Turismo (SE), Conselho Municipal 

do Patrimônio Histórico e Cultural de Cachoeira do Sul (RS) e Fundação Cul-

tural da Arquidiocese de Mariana (MG). Os pareceres de 1994, em sua maio-

ria, eram bastante breves, característica que se manteve ao longo dos anos, e 

ressaltavam o caráter de incentivo e motivação que esses projetos represen-

tavam para outras entidades, comunidades e para a sociedade em geral. No 

parecer sobre a ação do Departamento de Cultura e Turismo da Prefeitura de 

Laranjeiras (SE), fica evidente a importância da transmissão do conhecimento 

institucional por meio de ações de preservação em território brasileiro. O ar-

quiteto José Leme Galvão Junior, responsável pelo parecer, ressaltou o aspecto 

multiplicador da ação para a preservação que tinha como objetivos a restaura-

ção do Centro Histórico e a realização do trabalho de educação patrimonial, 

que compunham a ação da Prefeitura de Laranjeiras. Além disso, o núcleo 

histórico de Laranjeiras (SE) enquadrava-se dentro dos critérios de preserva-

ção do IPHAN, o que ocasionou o tombamento do núcleo em 1996, a pedido 

da comunidade (GALVÃO JUNIOR, 1994). Nesta mesma linha, a historiadora 

da arte Myriam Andrade Ribeiro de Oliveira destacou a ação de Restauração 

de Monumentos da Arquidiocese de Mariana, dando parecer favorável para 

sua premiação, conforme a seguinte passagem: 

Trata-se de modelo pioneiro e exemplar de cooperação e trabalho 

conjunto entre administração religiosa regional, no caso a arquidiocese 

de Mariana, a proprietária dos monumentos religiosos da área – e uma 

coordenação regional do IPHAN. (OLIVEIRA, 1994, grifos meus).

Em outro parecer de Myriam Ribeiro, com a indicação da ação Preservação 

de Bens Culturais do Município de Cachoeira do Sul – Rio Grande do Sul, a 

historiadora da arte chamou a atenção para o trabalho de disseminação da 

atividade de patrimônio do município, realizado pelo Conselho Municipal do 

Patrimônio Histórico Cultural da cidade gaúcha, posicionamento semelhante 

ao do referido parecer do arquiteto Galvão. Paralelamente, o Prêmio favorecia 

a identificação de trabalhos de outra natureza, que não recebiam a mesma 

atenção por parte das autoridades, como ficou especificado no parecer de Ana 

Maria Roland sobre o Museu Cearense de Comunicação (Coleção Miguel 

Ângelo de Azevedo). A parecerista demarcou a falta de apoio de instituições 
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públicas ou privadas para uma iniciativa de importante valor cultural, sendo 

o Prêmio a única forma de reconhecimento oficial de tal ação. A atividade do 

Museu de Comunicação reunia o maior acervo de música popular brasilei-

ra, com um número de aproximadamente 17 mil discos de cera (de 1902 até 

1964), 5.100 slides, além de partituras e obras sobre música e cultura em geral 

(ROLAND, 1994).

A arquiteta Lia Motta ressaltou, em seu parecer sobre a Fundação Vitae7 

para o ano de 1994,  a importância que essa organização, de origem particular, 

desempenhou com a “doação de recursos para inúmeras ações de preservação 

dos bens móveis que compõem os monumentos tombados”, colaborando com 

a viabilização de trabalhos e projetos, além do apoio a várias outras ações da 

área. É notório o apoio da Fundação Vitae, principalmente do intelectual pau-

lista José Mindlin, que, durante muitos anos, colaborou em diversas ações do 

IPHAN e de outras agências culturais. Outras instituições surgiram também 

como colaboradoras, disseminando a preservação como rotina de socialização 

e interação da cultura brasileira, tendo realizado a recuperação de acervos bi-

bliográficos e arquivísticos.

No ano seguinte, em 1995, 25 ações participaram do concurso, sendo que 

dessas apenas cinco foram selecionadas para receber um diploma de mérito e a 

quantia de cinco mil reais e um troféu. Os representantes locais formados em 

comissões, organizados e designados pelas quatorze regionais, indicaram as 

ações pré-selecionadas, correspondentes às quatorze regionais do IPHAN. No 

folder de divulgação das comemorações, ficou explicitado o objetivo do Prê-

mio para aquele ano: “o reconhecimento àqueles que, espontaneamente, ou em 

articulação com agências oficiais, cooperaram com o poder público na difícil 

tarefa de preservar e divulgar o patrimônio cultural brasileiro” (MINC/IPHAN, 

1995). Dessa forma, no folder citado, ficou evidenciado que as ações escolhidas 

pelas comissões regionais eram vistas como parceiras do trabalho institucional.

O caráter de parceria entre governos estaduais ou municipais e a iniciativa 

privada; entre pessoas jurídicas e físicas passou a estar presente em inúmeras 

ações concorrentes, uma vez que a ampliação constante do número de acer-

vos culturais que precisavam de apoio e recursos financeiros cresceu de ano 

para ano. A ampliação da Lei Rouanet, que passou a ser prioridade quando 

7 A Fundação Vitae foi uma instituição fundada por José Mindlin que objetivava o apoio à Cultura, 
a Educação e a Promoção Social.
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Francisco Weffort assumiu o Ministério da Cultura em 1995, teve o foco de 

atenções para o desenvolvimento de projetos culturais. Ainda que nenhum 

dos projetos concorrentes ao Prêmio pudesse ter o apoio direto do IPHAN no 

seu desenvolvimento, a incorporação de mecanismos de fomento por parte 

do governo federal ajudou para que a iniciativa privada cooperasse, tendo em 

vista as deduções permitidas no imposto de renda, o que beneficiou pessoas 

jurídicas ou físicas.

Na cerimônia de premiação para o ano de 1995, o Ministro da Cultura 

Francisco Weffort, presente na cerimônia, direcionou o seu discurso na 

análise da importância da construção da cidadania. Nessa linha, destacou as 

ações que reconheciam e divulgavam a riqueza da nossa formação, a variedade 

regional e os aspectos de integração nacional. No resumo das ações apresenta-

das, o folder do ano seguinte apresentou as justificativas dadas para cada uma 

das ações selecionadas:

O Banco Real, pelo apoio sistemático e financiamento na área do 

patrimônio histórico edificado. 

Fundação Universidade de Caxias do Sul, pelo apoio de pesquisa 

e registro dos diferentes segmentos da cultura das antigas colônias 

italianas do nordeste do Rio Grande do Sul. 

O Instituto de Estudos Brasileiros/Universidade de São Paulo, 

pela ação exemplar de preservação de obras de arte.

A Fundação Homem Americano, pelo desenvolvimento de pes-

quisa renovadora acerca da presença humana na região da Serra de 

Capivara, no Piauí, e pela importante atividade turística e ambien-

tal na área do Parque Nacional da Capivara.

O Centro de Documentação e Pesquisa do Alto Solimões, pela 

criação do Museu Magüta, um trabalho com o povo Tikuna, ini-

ciado em 1987.

O cineasta Rosemberg Cariry, diretor de cinema, rádio e TV, pelo 

conjunto de sua produção documental e ficcional. Sua obra põe em 

foco aspectos relevantes da formação brasileira, no que se refere às 

bases sertanejas da cultura (MINC/IPHAN, 1995, grifos meus). 

Finalmente, o concurso tornou-se um concurso público, como resultado do 

sucesso e do grande número de participantes, com a Portaria nº. 222, assinada 
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por Glauco Campello, que regulamentava as atribuições do Prêmio Rodrigo 

Melo Franco de Andrade. Um ano depois, em 1996, algumas regras já foram 

modificadas. Os participantes não eram mais inscritos por indicação das Co-

ordenações Regionais do IPHAN, mas por iniciativa própria, como divulgou 

a Assessoria de Imprensa do Instituto, em nota para a imprensa daquele ano. 

Os interessados se inscreveriam em qualquer uma das Regionais ou na sede do 

Rio de Janeiro, por correspondência ou pessoalmente. As Comissões Regio-

nais continuaram a ser formadas por membros ativos da área cultural regio-

nal, enquanto a Comissão Nacional do Prêmio também sofreu modificações, 

passando a ter a presença de profissionais de fora do MinC ou do IPHAN, 

com o objetivo de ser mais diversificada, mas com a condição de que todos os 

membros fossem ligados ao panorama cultural brasileiro. Naquele ano, con-

correram 44 ações de várias regiões do país. A assessoria de imprensa divulgou 

um resumo dos projetos premiados baseados nos pareceres:

Vale do Rio Doce – A premiação se deve aos constantes investi-

mentos que a instituição vem fazendo em favor da cultura brasileira 

desde o início dos anos 80. O Programa Integração Vale e Comuni-

dade vem desenvolvendo atividades de preservação do patrimônio 

cultural, artístico e religioso, alocando recursos na ordem de US$ 

8 milhões, abrangendo os estados de Minas Gerais, Espírito Santo, 

Pará e Maranhão.

Museu Arte Popular – Casa do Pontal –Trata-se do maior museu 

de arte popular da América Latina, abrigando um acervo consti-

tuído por mais de 4.500 peças de cerca de 200 artistas brasileiros, 

oriundos de 10 estados, de norte a sul do país.

Pau Brasil – Trabalho realizado pelo Professor Roldão de Siqueira 

Fontes com o objetivo de divulgar e preservar o pau-brasil, árvore 

nativa em processo de extinção.

Corpo de Bombeiros Voluntários – Pessoas treinadas para realizar 

o controle de fogo e atividades de primeiros socorros em Tiradentes, 

cidade tombada pelo IPHAN.

Embarcações – Levantamento detalhado das técnicas tradicionais 

populares de construção naval maranhense e também as histórias 

dos profissionais expostas no Centro Histórico de São Luís (MINC/

IPHAN, 1996, grifos meus).
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De ano para ano, novas propostas concorriam ao Prêmio, aumentando em 

quantidade e qualidade o volume de ações inscritas. Essa prática demonstrava 

que a preservação também funcionava como uma tradição, em que a neces-

sidade de constante participação de projetos culturais representava a neces-

sidade de reconhecimento de experiências locais ou regionais. O conhecimen-

to se socializava com ações de indivíduos ou grupos espalhados pelo Brasil, 

representando setores interessados na realização e divulgação de programas 

voltados para o patrimônio cultural.

Para os anos de 1997 e 1998, poucas informações foram coletadas. A Ata da 

Reunião da Comissão de Seleção do Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade 

foi encontrada com informações sucintas sobre as ações, descrevendo a razão 

da seleção dos programas de 1998:

Projeto Cultural Safra – Museu de Arte da Bahia – Pelo financia-

mento de publicações sobre o patrimônio cultural do país, integran-

tes da série denominada Museus Brasileiros, que objetiva divulgar 

e preservar a cultura, por meio de publicações, restauração de pa-

trimônio histórico e apoio a exposições.

Supermercados Zona Sul – Promoção do Patrimônio Cultural 

Brasileiro pelas suas campanhas publicitárias, encartes semanais e 

concursos, mostrando uma sequência de trabalhos de cunho históri-

co e cultural para a comunidade.

Fundação Educacional do Distrito Federal – Turista Aprendiz – 

Pelo alcance do público do distrito Federal, para a formação de uma 

consciência de preservação integrada ao conceito de desenvolvimen-

to em uma cidade contemporânea.

Universidade de Caxias do Sul e GERASUL – Projeto Elemen-

tos Culturais do Alto Uruguai – Pela excelência do projeto no cum-

primento das exigências do Estudo de Impacto Ambiental, ao apre-

sentar metodologia que inventaria e resgata o patrimônio cultural 

intangível, preservando a identidade e a memória das comunidades 

que serão atingidas pela Barragem de Itá, na divisa entre os estados 

do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Arquivo Nacional – Conservação Preventiva em Bibliotecas e Ar-

quivos pela produção de trabalhos sobre conservação preventiva 

envolvendo 1.450 instituições brasileiras, com a geração e repasse 
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de metodologias e técnicas de preservação, acondicionamento, ar-

mazenamento, conservação e restauro de documentos de arquivos 

e bibliotecas.

Museu Paraense Emílio Goeldi – Pelo trabalho realizado durante 

os 127 anos de existência da instituição, de sólida reputação cientí-

fica no país e no exterior, cuja experiência acumulada constitui um 

exemplo para a preservação do patrimônio arqueológico (IPHAN, 

1998, grifos meus).

Essa rotina na escolha dos projetos ou ações, estipulada pelos pareceristas 

ou pelo ato da premiação, sublinhou o caráter exemplar ou de disseminação 

destas, delineando uma forma de transmissão do conhecimento institucional. 

O conhecimento se difundia pela divulgação dos projetos e pela verificação 

empírica da validade daquela experiência para as ações de preservação, carac-

terizando cada vez mais a interação com novos grupos ou pessoas interessadas 

por esse objeto de conhecimento ou pelo seu desdobramento. O IPHAN, na 

aprovação dessas ações, direta ou indiretamente, buscava, no concurso e em 

todos os seus desdobramentos, o reconhecimento dos projetos desenvolvidos 

para atuarem na disseminação do universo do conhecimento institucional 

que abrangia um leque de propostas culturais e educacionais.

Hoje participam do concurso empresas, instituições, grupos e pessoas dos 

estados brasileiros em diversas modalidades e categorias, tais como: apoio 

institucional e/ou financeiro, divulgação, educação patrimonial, pesquisa e 

inventário de acervos, preservação de bens móveis e imóveis, proteção do pa-

trimônio natural e arqueológico, e salvaguarda de bens de natureza imaterial 

– tendo sido esta categoria inserida em 2005. Dessa forma, o concurso busca 

contemplar projetos e ações em sua forma experimental ou acadêmica, com 

as mais diversas características: projetos datilografados, projetos manuscritos, 

CDs, revistas, literatura de cordel, xilogravura, objetos de pano ou de papel, 

enfeites, bonecos, projetos acadêmicos, fitas cassetes, livros, entre outros. O 

Prêmio em questão busca contribuir e prestigiar desde as comunidades mais 

simples até os vários grupos e indivíduos de instituições de notório saber, pre-

ocupados com o patrimônio nacional, e que concorreram com projetos em 

diversas categorias.

Até 1997, a cerimônia do Prêmio era realizada no Rio de Janeiro, sob a 

coordenação do Departamento de Promoção. Em 1998, sua organização ge-
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ral começou a ser transferida para Brasília, conquanto a cerimônia de entre-

ga continuou a ser realizada no Rio de Janeiro, de onde também se mudou, 

em 1999, para a Capital Federal, onde é realizada até os dias de hoje. Alguns 

membros do Rio de Janeiro continuaram a participar por mais alguns anos 

da Comissão Nacional de Avaliação, mostrando a integração entre as equipes.  

É importante ressaltar que a cerimônia e a organização geral do evento em 

Brasília eram então coordenadas por Grace Elizabeth e Graça Mendes, e, mais 

tarde, por Graça Mendes e Léa Scatrut. 

No decorrer dos anos, principalmente após 20028, o número de ações ins-

critas na premiação alcançava um algarismo bem mais expressivo do que uma 

centena. Paralelamente, o concurso passava a ter uma organização mais com-

plexa na seleção dos jurados das comissões regionais, da comissão nacional e 

da própria seleção dos candidatos. Um número cada vez mais expressivo de 

jurados sobreveio para escolher entre os inúmeros projetos já consolidados e 

aplicados em seus lugares de origem, os quais viam, no Prêmio, uma forma 

de reconhecimento e compartilhamento de suas ações. Para os membros das 

comissões, era necessário examinar e elaborar pareceres cada vez mais eluci-

dativos e explicativos sobre aqueles que viriam a ser selecionados pré-selecio-

nados em determinada categoria. E, nesse sentido, aos membros das comissões 

regionais e da Comissão Nacional também coube um papel de destaque, pois 

representantes de instituições de peso, se viram diante de ações que em si já 

são portadoras de significado e relevância. 

A escolha de instituições que participariam do Prêmio Rodrigo Melo Fran-

co de Andrade na Comissão Nacional foi realizada com base em seu objeto de 

trabalho, possibilitando, de acordo com Graça Mendes, uma “conexão com 

a preservação do patrimônio cultural. Geralmente são historiadores, ou ar-

quitetos, antropólogos, arqueólogos, cientistas sociais, professores de litera-

tura, pessoas da área de arquivo ou biblioteca” (MENDES, 2008). Por sua vez, 

em depoimento para a Revista do Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade 

da edição de 2008, contracapa, o Ministro Juca Ferreira fala da importância do 

Prêmio e do papel dos jurados durante a seleção dos premiados, descrevendo 

os trabalhos da Comissão Nacional:

8 Ver gráfico na página 12 desta publicação.
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É sem dúvida algo de relevância o que tal evento público tem feito 

nos mais de 20 anos em que ocorre, identificando projetos e distin-

guindo sujeitos de nossa sociedade que, de maneira criativa e com-

petente, nos despertam para o reconhecimento daquilo que no pas-

sado é motivo de atenção do presente. Além disso, todo o processo de 

eleição dos vencedores é uma oportunidade de reunir especialistas 

de nossa sociedade, do IPHAN, de universidades, de instituições 

públicas e de organizações não governamentais, trazendo à tona um 

vivo debate que é de maior relevância para a nossa cultura. Penso 

que esse debate provocado, sutilmente, vai repropondo categorias, 

conceitos e critérios que definem o que é considerado o Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional. (IPHAN, 2008b, p. 2)

Além disso, o Prêmio representa novas oportunidades, pois uma ação pre-

miada que inicialmente era restrita a um determinado espaço físico e a uma 

determinada comunidade com pouco reconhecimento governamental, passa a 

ser um parâmetro de atuação nacional, um exemplo na sua forma de ser e atu-

ar para outras regiões do país. Nesse sentido, se contempladas com a premia-

ção, as atividades, ainda que de pequeno porte, passavam a ser um parâmetro 

para referenciar e embasar outros projetos de diversos campos disciplinares 

ou espaços culturais, alcançando um universo muito amplo de significados e 

parâmetros, sejam regionais sejam nacionais. Com o selo da premiação, isto é, 

com o reconhecimento do IPHAN, tornava-se possível a candidatura a outros 

aportes financeiros do governo federal ou estadual e municipal através de seus 

incentivos fiscais ou financeiros, possibilitando que aquela ação, então restrita 

ao seu próprio meio, ganhasse novos adeptos e tivesse continuidade em seu 

processo de disseminar o trabalho da preservação. Por outro lado, podemos 

dizer que incentivava as instituições convidadas a participarem da Comissão 

Nacional a serem parceiras no ato da preservação, principalmente como finan-

ciadoras ou promotoras de ações relacionadas ao patrimônio cultural, dando 

continuidade ao processo.

As diretrizes elaboradas nos anos iniciais do Prêmio Rodrigo Melo Franco 

de Andrade foram sendo reformulados ao longo dos anos, resultando em uma 

dinâmica proposta que se adequava ao seu próprio contexto e às transformações 

que a concepção de patrimônio foi adquirindo no decorrer do tempo. Ainda 

que, desde 1994, o primeiro item do edital do concurso destacasse claramente 
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que as ações deveriam ser julgadas pelo vulto, a originalidade e o caráter exem-

plar, vários outros significados poderiam ser adicionados, como observamos em 

alguns exemplos selecionados e elencados a seguir – que foram caracterizadas 

em seus pareceres para serem vencedoras – de quando a premiação passou a 

ser realizada em Brasília. 

Um prêmio poderia ser indicado a um profissional e a sua equipe, con-

forme o caso do arquiteto Paulo Ormindo de Azevedo e de sua equipe na ca-

tegoria de Inventário, em 1999. Na categoria de Acervos e Pesquisa, o referido 

arquiteto recebeu a premiação pela concepção e desenvolvimento do trabalho 

do Inventário de Proteção do Acervo Cultural da Bahia, parecer onde foi tam-

bém destacada a metodologia inovadora na área. Tratava-se de um trabalho 

iniciado havia mais de vinte anos, e que ainda tinha continuidade, e que resul-

tou nas publicações: Monumentos do Município de Salvador/BA; Recôncavo, 

partes I e II; Serra Geral e Chapada Diamantina, Monumentos e Sítios; Litoral 

Sul; e Monumentos e Sítios das Mesorregiões Nordeste, Vale do São Francisco e 

Extremo Oeste Baiano (IPHAN, 1999).

A escolha das ações poderia ter seu parecer enfocando apenas o valor de sua 

iniciativa, a exemplo da ação premiada em 2000 que, na categoria Preservação 

de Bens Móveis e Imóveis Centro Cultural Pró-Música, de Juiz de Fora/MG, 

foi premiada pela realização do “Festival Internacional de Música Colonial 

Brasileira e Música Antiga, de encontros de musicologia histórica, gravação 

de CDs, restauração de partituras e instrumentos musicais e edição de livros” 

(IPHAN, 2000). Nessa mesma linha no ano seguinte, a Petrobras recebia a 

premiação na categoria de Apoio Institucional e Financeiro, em 2001, pela Im-

plantação do Museu de Arqueologia de Xingó, em Sergipe, “resultado de impor-

tante parceria entre a Universidade Federal de Sergipe (UFSE) e a Companhia 

Hidroelétrica do São Francisco (Chesf), para o desenvolvimento de pesquisa 

na área da antropologia brasileira” (IPHAN, 2001).

Por seu valor pioneiro, foi premiada, em 2002, na categoria Patrimônio Natu-

ral e Arqueológico a ação O Plano de Manejo e Avaliação de Impacto Ambiental de 

Visitação Turística das Grutas do Lago Azul e Nossa Senhora Aparecida, resultado 

de um trabalho de pesquisa de autoria do professor Paulo Boggiani, realizada 

em Mato Grosso do Sul. Como se pode observar na Ata de Premiação, tratava-se 

de mais um projeto exemplar, que estabelecia “critérios de visitação, visando à 

discipliná-la, fazendo uso de um instrumento de gestão ambiental, o EIA-RIMA/

Estudo de Impacto Ambiental-Relatório de Impacto Ambiental” (IPHAN, 2002).
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Em 2003, podemos observar, no parecer dado na categoria de Educação 

Patrimonial, a ênfase concedida a “mobilização e exercício de cidadania em 

favor de causas públicas, em um lugar pequeno”, na ação premiada Projeto 

de Adoção da Capela de São Francisco e Proteção às Minas dos Bandeirantes, 

do Conselho de Crianças de Pitangui/MG (IPHAN, 2003). Tratava-se de uma 

ação que envolvia crianças e adolescentes de escolas públicas que lutavam 

pela preservação de bens culturais na cidade, como foi descrito no parecer 

encaminhado e endossado pela Comissão Nacional.

Em 2004, na categoria Divulgação, o foco de análise dos pareceres era o 

“produto apresentado e sua eficácia como uma ação comunicativa”, tendo 

sido escolhida a ação Índios na Visão dos Índios da organização Thydêwá – Es-

perança da Terra, da Bahia. Esse projeto buscava divulgar atividades sociais, 

educativas e culturais de índios e não índios, conforme descrição da Ata de 

Premiação, por meio digital e em volumes a serem gerenciados pelos próprios 

indígenas, e também distribuídos em escolas da região (IPHAN, 2004).

Em virtude de sua originalidade, a ação Candido Portinari: Catálogo Rai-

sonné, realizada no Rio de Janeiro, concorria, em 2005, na categoria de Inven-

tário de Acervos e Pesquisa, uma vez que englobava toda a obra do artista. A 

referida ação consta de cinco volumes que reproduziram em cores as pinturas e 

desenhos do artista, conforme descrição da Ata da Premiação (IPHAN, 2005).

Em 2006, o parecer de apreciação para o Museu Paraense Emílio Goeldi, 

na categoria Patrimônio Imaterial, destacava a contribuição da instituição de 

pesquisa pelo projeto Documentação da Língua Puruborá: contribuição para 

a Salvaguarda do Patrimônio Linguístico, que tinha como objetivos a docu-

mentação e o estudo científico fundamental para a preservação da cultura e da 

língua indígena Puruborá, que hoje conta com apenas quatro falantes. Na Ata 

da premiação também foi destacado o papel da ação na garantia dos direitos 

dos povos indígenas (IPHAN, 2006).

Destacado pela promoção na categoria do Patrimônio Natural e Arque-

ológico, a ação desenvolvida pela Universidade Regional do Cariri, Crato-

Ceará, denominada GeoPark Araripe, foi premiada em 2007. Trata-se de uma 

atividade que se propõe a desenvolver pesquisas científicas, proteger e incenti-

var o desenvolvimento sustentável das comunidades e de sua área de preserva-

ção, conforme descrição da Ata da Premiação (IPHAN, 2007).

Em 2008, a diversidade cultural era ressaltada na ação premiada na Catego-

ria Salvaguarda de Bens de Natureza Imaterial, pelo projeto da Fundação Padre 
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João Câncio, em Salgueiro/PE. O projeto O Vaqueiro da Caatinga e sua Diversi-

dade Cultural congrega “diversas ações de salvaguarda da rica e variada cultura 

das populações da caatinga, em geral, e do vaqueiro nordestino, em particular, 

com o registro de seus saberes, fazeres e celebrações” (IPHAN, 2008a).

Na leitura desses pareceres obtidos dentro das sete categorias estipuladas na 

época, fica explícito que são ressaltadas as características relacionadas à rele-

vância, à originalidade, aos valores qualitativos, à capacidade de transmissão, 

inclusão social, multiplicação, formulação de novas metodologias, entre ou-

tras nuances agregadas ao resultado final da apreciação. Ainda que a seleção e 

a premiação se realizem de acordo com valores institucionais, podemos afir-

mar que essa interação que ocorre durante o processo – que vai da inscrição, 

da seleção até o ato da premiação, e que possibilita uma troca na arena de so-

breposição, entre aqueles que concorrem e os que selecionam, entre premiados 

e pré-selecionados – repercute no ato de salvaguardar e preservar. O IPHAN, 

enquanto facilitador, termina por ressaltar aqueles projetos inéditos e renova-

dores da concepção cultural, qualificando essas ações em um foro privilegiado 

de destaque nacional. Nesse sentido, ao final de todo esse processo, as ativi-

dades pré-selecionadas, e, principalmente, as premiadas podem receber apoio 

por parte de outros organismos financeiros. Ao participarem de outros editais 

do governo ou de empresas privadas, em suas diferentes esferas, as ações pre-

miadas estarão visíveis e, no futuro, poderão contribuir não só para novas 

proposições e reformulações, mas também representar uma porta de entrada 

responsável por dar continuidade a projetos de preservação, em que o compar-

tilhamento e a transmissão do conhecimento sempre estarão presentes.
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LMM – Leonardo Marques Mesentier
MTFG – Maria Tarcila Ferreira Guedes

MTFG – Hoje, 19 de junho de 2008, estou com Leonardo Mesentier no Palácio 

Capanema, Rio de Janeiro, para uma entrevista sobre o Prêmio Ro-

drigo Melo Franco de Andrade. Leonardo, eu gostaria que você falasse 

seu nome completo, lotação, cargo e função que ocupa hoje. E qual 

o cargo que você ocupava quando trabalhou na organização do con-

curso, em 1993?

LMM – Meu nome é Leonardo Marques de Mesentier. Eu sou arquiteto, Téc-

nico em Preservação III, lotado no Depam-RJ, trabalhando na Área de 

Sítios Urbanos. A minha formação é em arquitetura, com doutorado e 

mestrado em Planejamento Urbano e Regional. E na época do Prêmio 

Rodrigo, eu trabalhava como coordenador de Projetos Especiais da Di-

retoria de Promoção do Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural9, 

que era o IPHAN da época. O nome que o IPHAN ganhou, depois da 

intervenção do Collor na instituição. Quando o IPHAN ressurgiu, ele 

ressurgiu com o nome de Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural.

MTFG – Você poderia falar um pouco sobre a organização do Prêmio, em 

1993? E de como você chegou a ser o organizador do Prêmio?

LMM – Na época, o IPHAN vivia uma conjuntura muito difícil, após o Go-

verno Collor. Nós já estávamos no Governo Itamar10, mas o IPHAN 

9 Em 1990, durante o governo Fernando Collor de Mello, foram extintas várias instituições cul-
turais, entre as quais o próprio Ministério da Cultura, que passou a responder como uma secretaria 
vinculada à Presidência da República. Foram extintas: a Fundação Nacional de Arte, a Fundação de 
Artes Cênicas, a Fundação do Cinema Brasileiro, a Fundação Nacional Pró-Memória, a Fundação 
Nacional Pró-Leitura. A Subsecretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) pas-
sou a se chamar Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural (IBPC), atual IPHAN.
10 Com o impeachment de Collor, Itamar Franco assumiu a Presidência da República (1992-1994).
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ainda tinha todas as sequelas do período Collor. Nós não tínhamos 

mais orçamento. Estávamos desacreditados institucionalmente, 

porque havia sido notícia nacional de que o IPHAN havia sido dis-

solvido, tinha acabado. Tem até um episódio engraçado da época do 

interventor Aldofríses de Paula11, que foi o último interventor. Ele, já 

com a perspectiva do prosseguimento do IPHAN, foi a Ouro Preto12, 

porque em Ouro Preto estava-se fazendo de tudo, e ninguém respei-

tava mais o Escritório Técnico13 de lá. As pessoas de lá diziam assim: 

“O IPHAN não existe mais. O IPHAN acabou. O Silva Telles14 nem 

vem mais aqui.” Então o interventor pegou o Silva Telles, que já es-

tava aposentado na época, e pagou uma passagem para o professor 

ir a Ouro Preto para o povo ver que o IPHAN continuava existindo. 

Voltando ao Prêmio Rodrigo, então, depois do Governo Collor, o 

quadro institucional, a credibilidade institucional era muito pequena. 

O IPHAN estava desacreditado tanto pra dentro, quanto pra fora. A 

Diretoria de Promoção15, onde eu trabalhava, estava preocupada com 

isso, tentando resgatar um pouco da força institucional do órgão. Com 

esse objetivo, trabalhando para dentro da instituição, se organizou um 

congresso interno em Brasília16, com funcionários do Brasil inteiro. 

Um pouco para a instituição se ver de novo, não é? Pra uns verem os 

outros, e dizermos: “Ah, nós estamos aqui, e vamos prosseguir.” Era 

11 Aldofríses de Paula, nomeado durante governo Collor para intervir, demitir e inventariar as 
extintas Fundação Nacional Pró-Memória, Fundação Nacional do Cinema Brasileiro e a Fundação 
de Artes Cênicas, de 15 de maio de 1990 até 2 de outubro de 1991.
12 Erigida a monumento Nacional em 1933, tombada pelo IPHAN em 1938, tendo posteriormente 
conquistado o título de Patrimônio Cultural da Humanidade concedido pela Unesco.
13 Escritório Técnico de Ouro Preto subordinado à Coordenadoria Regional de Minas Gerais da 
época, alguns anos mais tarde denominada Superintendência Estadual do Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional, e atual Superintendência do IPHAN em Minas Gerais.
14 Augusto Carlos da Silva Telles, arquiteto, doutorado pela Pontifícia Universidade Católica (PUC/
RJ), professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(FAU/UFRJ), foi durante anos Diretor da Diretoria de Tombamento e Conservação, e mais tarde, presi-
dente da Fundação Nacional Pró-Memória e Secretário do IPHAN, tendo assumido muitos outros 
cargos importantes sempre relacionados ao patrimônio cultural brasileiro até a sua aposentadoria.
15 A diretora de Promoção do IPHAN, em 1993, era Lúcia de Biase Bidart, formada em Filosofia e 
Comunicação Social e que, antes de assumir o cargo na área da cultura, havia trabalhado no Insti-
tuto de Resseguros e no extinto Banco Nacional de Habitação (BNH).
16 O Encontro Nacional do Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural foi realizado em Brasília, de 
17 a 19 de maio de 1993, e envolveu funcionários do IPHAN de todas as coordenadorias regionais, 
das sedes e dos museus, para discutir a grave situação da instituição. Entre as questões debatidas 
estava o retorno do nome da instituição para IPHAN.
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um quadro muito complicado. A grande luta do presidente do IPHAN 

[Francisco Manuel de Mello Franco]17, na época, era tentar persuadir 

o presidente da República, Itamar Franco, a novamente estabelecer um 

orçamento para o IPHAN. O orçamento, para o desenvolvimento de 

ações do IPHAN, tinha chegado próximo do zero. Eu me lembro que 

esse Encontro do então IBPC, hoje IPHAN, nós fizemos com diárias 

e passagens do MINC e com hospedagem gratuita da ENAP – Escola 

Nacional de Administração Pública. Nós fizemos na ENAP, que tem lá 

em Brasília uma hospedagem. O Mauro Chaves tinha sido coordena-

dor, antes de mim, e deixou entre os trabalhos, um projeto de premia-

ção18. E aí, eu me lembro que eu sugeri à Diretora de Promoção, recriar 

o Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, em homenagem ao fun-

dador da instituição. O presidente do IPHAN da época era o Francisco 

Manuel de Mello Franco, parente do Rodrigo. Os recursos da época, 

para preparação do Prêmio, nos permitiram comprar cinco placas de 

prata numa loja ali na Rua Gonçalves Dias. O Prêmio Rodrigo Melo 

Franco se resumiu a isso. Eu fui lá, numa loja, descobri que o cara 

gravava as plaquinhas de prata. E aí, com esse recurso, nós partimos 

para dar o Prêmio Rodrigo. Selecionamos cinco figuras públicas pro-

eminentes. A ideia era fortalecer a instituição com a escolha de pessoas 

com projeção pública na sociedade brasileira para receberem um Prê-

mio do IPHAN. Quando você dá um prêmio pra alguém, você tam-

bém se fortalece. Porque aquela pessoa, quando aceita o Prêmio, ela 

reconhece a sua instituição. E aí selecionaram cinco figuras públicas 

de grande projeção que tivessem ajudado a instituição, e de uma forma 

ou de outra contribuído para a preservação do Patrimônio. Eu me lem-

bro até da figura do ministro do Exército [General Zenildo Zoroastro 

de Lucena], porque havia um projeto de preservação de fortalezas, e 

o Exército tinha se empenhado nessa direção. A escritora Rachel de 

Queiroz19, porque havia dado um voto a favor do IPHAN no Conselho 

Federal de Cultura, numa situação de disputa, em que a gente tinha 

17 Francisco Manuel de Mello Franco, economista e engenheiro, que assumiu a Presidência do 
Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural (IBPC) entre 1993 e 1994. 
18 Mauro Chaves, técnico do IPHAN, escreveu um projeto detalhado com a ideia de uma premiação 
anual, depositado no Arquivo Central do IPHAN/Seção Brasília.
19 Rachel de Queiroz integrou o Conselho Federal de Cultura de 1967 até 1985.
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entrado no Conselho. Eu não me lembro mais o que era, mas lem-

bro que ela votou com o IPHAN, naquela situação. Isso era uma coisa 

que valia a pena resgatar, qual foi esse voto, essa situação. O líder do 

governo, que era o Roberto Freire20, porque ele tinha nos ajudado na 

alocação de recursos para o orçamento do IPHAN, durante o processo 

de aprovação no Congresso, e era uma figura de grande projeção. E 

o procurador, Aristides Junqueira21, porque houve alguma disputa do 

IPHAN na justiça, e a procuradoria somou conosco, quer dizer, foi 

nossa aliada e havia mais um que eu não lembro. 

MTFG– Era a Fundação Roberto Marinho.

LMM – Ah sim! E a Fundação Roberto Marinho22 porque tinha estabelecido 

algumas parcerias; e na época, na verdade, a Fundação era quem tinha 

a projeção pública na questão do patrimônio. Porque parecia, para o 

mundo, que o IPHAN desaparecera e que a Fundação Roberto Mari-

nho é que tinha passado a cuidar do patrimônio. Então, com a Funda-

ção Roberto Marinho vindo receber um prêmio do IPHAN, simboli-

camente abria-se caminho para se reverter essa imagem. Ajudaria a 

restaurar a nossa credibilidade institucional. Então, a estratégia esta-

belecida foi essa, e foi isso que foi executado.

MTFG – Leonardo, eu encontrei alguns documentos da época. Encontrei do-

cumentos de manifestações populares de apoio ao IPHAN. Inclusive 

com faixas, com o nome do Rodrigo. Eram, eu acho, manifestações 

que ocorriam na ABI [Associação Brasileira de Imprensa]. Você se 

lembra de alguma coisa? 

LMM – Olha, isso deve ter sido anterior à premiação. Deve ter sido ainda, na 

fase da intervenção do Collor no IPHAN. O que sustou a interven-

ção do Collor no IPHAN foi uma ação popular movida pelo Betinho 

20 Roberto Freire, deputado federal, ocupou o cargo de líder do governo Itamar Franco, em 1993.
21 A procuradora-chefe da Procuradoria geral da República no Estado do Rio de Janeiro, Dra. Vera 
Lúcia Lima da Silva representou o Procurador Geral da República Dr. Aristides Junqueira.
22 Na década de 1990, a Fundação Roberto Marinho empreendeu diversos trabalhos voltados à 
preservação do Patrimônio Cultural.
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[Herbert de Souza] e pelo Antonio Houaiss23, que depois veio a ser 

ministro da Cultura no Governo Itamar Franco. Então, quando houve 

a extinção do IPHAN pelo Collor, houve uma mobilização popular 

para preservar o IPHAN. E acabou nessa ação popular pública que 

sustou o processo de desmanche do IPHAN. Tem que ver inclusive se o 

Aristides Junqueira não foi premiado por isso, quer dizer, por ter sido 

o procurador que moveu a tal ação. 

MTFG – Você lembra um pouco sobre o debate e os critérios de seleção dos 

organizadores do Prêmio em 1993? Você poderia falar um pouco tam-

bém das pessoas que participaram da organização do Prêmio?

LMM – Olha, assim, falando sinceramente, não houve muito debate não. 

Quem resolveu tudo foi a Diretora de Promoção que se chamava Lúcia 

de Biase. Eu sentei de um lado da mesa, ela sentou do outro. Nós dois 

resolvemos como nós íamos fazer e fizemos. Digamos assim, era uma 

ação que nós considerávamos emergencial, que tínhamos que fazer 

rápido, sem muita onda, porque a situação da instituição era muito 

complicada. Então, nós sentamos e fizemos a lista. E decidimos quem 

seriam as pessoas homenageadas. Nós levamos os nomes ao presidente 

do IPHAN [Francisco Manuel de Mello Franco], o presidente aprovou 

e pronto. Então não houve um debate, não houve nada disso.

MTFG – E como foi a repercussão do Prêmio na imprensa, você lembra?

LMM – Eu lembro remotamente. O que eu tenho certeza que aconteceu, foi 

que a TVE filmou e passou no jornal da noite daquele dia, na própria 

TVE. Isso eu tenho certeza porque eu vi o jornal. Eu vi a entrega do 

Prêmio no jornal da TVE. 

MTFG – E você poderia falar um pouco da premiação em si?

LMM – Da hora? Do que aconteceu?

23 Antonio Houaiss, professor, diplomata, filólogo, lexicólogo, ensaísta, entre outros cargos, par-
ticipou no Conselho Nacional de Política Cultural e atuou como Ministro da Cultura no Governo 
Itamar Franco em 1993.
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MTFG – É. Na época. Tinha muita gente, onde que foi feita a premiação? Fale 

um pouco mais sobre isso.

LMM – O local? A minha memória pode estar me traindo, mas o local, se 

eu me lembro, foi onde hoje tem uma livraria, ali no térreo do nº. 46, 

na Avenida Rio Branco24. Nós queríamos reabrir aquele espaço, então 

desocupado, e transformá-lo no espaço “esquina da memória”. Era 

um dos projetos que a gente queria criar. Nós queríamos criar “es-

quinas da memória” no Brasil inteiro, e a primeira ia ser ali. Com um 

sistema informatizado para que qualquer pessoa, ao entrar ali, pudesse 

por meio de vídeos sobre o patrimônio e debates sobre o patrimônio, 

obter informação por meio de um sistema informatizado. Um local 

onde o transeunte entraria, e diria assim: “Ah, eu quero conhecer o 

patrimônio brasileiro”, e teclando, teria acesso a informações sobre o 

patrimônio, ou seja, saber o que é o patrimônio. O projeto seria insta-

lar um centro de informações turísticas da Embratur, de forma que o 

turista que viesse ao Rio de Janeiro descobrisse um pouco sobre o pa-

trimônio brasileiro. Obtivesse orientação e dissesse: “Ah! Mas então e-

xiste a cidade de São Luís do Maranhão!” “Então existe São Francisco do 

Sul!” “Ah, eu sou italiano, não conheço esse testemunho da imigração 

italiana. Então eu vou lá a Antonio Prado.” Quer dizer, a ideia era criar 

um espaço que, ao mesmo tempo desse a mais simples informação, e 

também fosse um espaço de debate e reflexão sobre o patrimônio cul-

tural. Onde existiriam debates e vídeos para estudantes. Nós quería-

mos reunir a videoteca do IPHAN de novo ali. Pegar todos os vídeos, 

porque o IPHAN tem um acervo importante. Eu nem sei onde anda. 

Eu acho que eles estão em Brasília25. Só que eles estão em UHTD, e não 

foram transferidos para VHS. A ideia era colocar para difusão pública. 

Era pegar esses vídeos e transformar em DVD, e disponibilizar na in-

ternet para o público ter acesso de onde quisesse, copiar, ouvir entre-

vistas. Um centro de informação para as escolas e o público em geral, 

um projeto importante ainda hoje. Mas então, nós queríamos começar 

a fazer isso ali, na esquina da memória. Na época, ainda não tinha essa 

24 Onde já funcionava a Superintendência Estadual do Rio de Janeiro/IPHAN, atual Superin-
tendência do IPHAN no Rio de Janeiro.
25 O acervo se encontra no Arquivo Central do IPHAN/Seção Brasília.
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de cada um ter um computador em casa, ainda não era normal. Então 

era colocar um computador mais potente e tal. E aí o espaço estava 

sendo arrumado e organizado para isso. Ele tinha sido o espaço da 

Memória da Constituinte26, depois ele tinha sido fechado. No início 

do Governo Collor, ele tinha sido fechado, pra apagar a memória da 

Constituinte, talvez. E aí, a gente queria reabrir aquele espaço com essa 

finalidade. E reabrimos com o do Prêmio Rodrigo. Bom, também era o 

espaço mais arrumadinho que tinha. Então nós fizemos a premiação lá 

embaixo, no térreo, na sala. Eu me lembro que o ministro do Exército27  

veio, pessoalmente. Eu sei que o ministro da Cultura, que sucedeu ao 

Houaiss28, veio entregar o Prêmio, porque o ministro do Exército veio 

receber. Então quem fez a entrega do Prêmio foi o ministro da Cul-

tura. Eu sei por que fui eu que passei as plaquinhas pra ele na hora da 

entrega. Eu controlava cuidadosamente a entrega das plaquinhas de 

prata compradas na Gonçalves Dias. Eu acho que os outros manda-

ram representantes pra receber. A Rachel de Queiroz foi representada 

por sua irmã [Maria Luiza]. Eu acho que quem representou a Funda-

ção Roberto Marinho foi Margarida Ramos. E depois a gente, de fato, 

reabriu aquele espaço, com uma atividade do Nonato29, que é nosso 

colega, funcionário do IPHAN, e que é um estudioso da história do 

samba. Em seu show, ele narra a história do Brasil associada ao samba 

e canta as músicas que são mencionadas no seu relato, acompanhado 

de um parceiro no violão.

MTFG – Só pra terminar, você poderia fazer um resumo, ainda que bastante 

sucinto, sobre a importância do Prêmio Rodrigo Melo Franco de An-

drade para essa época?

26 Funcionou na esquina do prédio da Avenida Rio Branco, nº. 46, tendo seu início em 1986.
27 As instituições e pessoas que se fizeram presentes na cerimônia para receber a premiação: o 
Ministério do Exército pelo seu general Zoroastro Lucena, a Fundação Roberto Marinho pela se-
nhora Margarida Ramos, a Procuradoria-Geral da República foi representada pela Sra. Vera Lucia 
Lima da Silva, pelo deputado Roberto Freire, e, representando Rachel de Queiroz, esteve presente 
sua irmã Maria Luiza.
28 Refere-se ao embaixador José Jerônimo Moscardo de Souza, diplomata, que foi Ministro da 
Cultura de setembro a dezembro de 1993.
29 José Antônio Nonato Duque Estrada de Barros, historiador da arte, sócio do Instituto Histórico e 
Geográfico do Rio de Janeiro que, na época da entrevista, exercia o cargo de técnico em Preservação 
do IPHAN. Foi colaborador da organização do Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, quando 
realizado no Rio de Janeiro.
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LMM – Olha só, eu acho que o Prêmio ganhou uma importância muito grande 

depois. Para a época, a importância fundamental foi ter sido um sinal. 

E eu acho que já havia outros sinais, mas esse foi um sinal forte de que 

o IPHAN não estava morto. O IPHAN estava vivo, presente, atuante 

com inserção social, retomando suas atividades. A Rede Globo não 

transmitiu. Foi a TVE30 que transmitiu, e saiu alguma notícia do jornal 

sobre o Prêmio de 1993. Mas, em função do que aconteceu depois, eu 

acho que já foi o suficiente para mostrar vida no IPHAN. Quer dizer, 

foi uma contribuição importante entre as muitas coisas que se estava 

fazendo, então, pra mostrar que o IPHAN estava vivo; que continuava; 

que era uma instituição com presença social; com laços e relações im-

portantes. Ali a gente anunciava, a nossa relação com o Ministério do 

Exército, com líderes do governo, com a Procuradoria. Então, eu acho 

que isso ajudou a fortalecer a imagem institucional. 

MTFG – Tem mais alguma coisa, que você gostaria de ressaltar sobre o Prêmio 

Mérito Rodrigo Melo Franco de Andrade em 1993?

LMM – Eu acho que foi uma boa ideia. Depois o Prêmio virou uma coisa mui-

to bem feita, um ritual importante, com festa e tal. Acho isso ótimo. A 

melhor coisa é você fazer uma ação, e depois você vê aquilo prosperar... 

Quer dizer, você planta uma semente e ela cresce. E quanto mais, nas 

condições em que ela foi plantada, e do jeito que ela foi plantada. Em 

tempos de seca. Quer dizer, imaginar que o primeiro orçamento deu 

pra comprar apertadas cinco placas de prata, ali numa loja da Gon-

çalves Dias, e mandar o cara gravar. E que depois o Prêmio virou o que 

virou, uma coisa que já tem tradição, que já se faz até memória dele, eu 

acho sensacional. Eu achei que foi uma iniciativa bem sucedida. 

MTFG – Eu estou encerrando a entrevista com Leonardo. Agradeço muita a 

sua colaboração à Copedoc. Obrigada Leonardo.

LMM – De nada. Obrigado a você.

30 TV Educativa, atual TV Brasil.
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JKEA – Jurema Kopke Eis Arnaut
MTFG – Maria Tarcila Ferreira Guedes

MTFG – Jurema, eu gostaria de perguntar um pouco sobre os seus dados pes-

soais, sua formação, a sua lotação atual, e um pouco da sua relação 

com o Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade; qual o cargo que 

você ocupava naquela época? 

JKEA – Bom, o meu nome você já sabe, é Jurema Kopke Eis Arnaut. Eu sou 

arquiteta, me formei em 1976, fiz especialização em conservação e res-

tauração do patrimônio em 1978 e, recentemente, em 2006, defendi 

uma dissertação de mestrado na área de urbanismo. Na época do Prê-

mio, eu tinha recém assumido o Departamento de Promoção31. Hoje, 

esse departamento se transformou na Coordenadoria Geral de Pro-

moção, a Cogeprom. Naquele momento, havia quatro departamentos, 

um deles era o Departamento de Promoção, e eu fui convidada pelo 

Glauco Campello32, na ocasião o presidente do IPHAN, para parti-

cipar da direção do Instituto. Quando se instituiu o Prêmio, com as 

características atuais, eu era diretora de Promoção. Eu assumi, se não 

estou enganada, em fevereiro ou março de 1994, e nós, já naquele mês, 

começamos a pensar na reformulação do Prêmio.

MTFG – E como se dá a ideia de reformulação do Prêmio Rodrigo Melo Fran-

co de Andrade? Como é que isso começou?

JKEA – Quando assumi a Promoção, eu tinha a expectativa de tentar mudar 

31 O Departamento de Promoção fazia parte da estrutura regimental do IPHAN, instituída em 3 
de setembro de 1990, e era composta: I – Órgãos colegiados: a) Diretoria b) Conselho Consultivo 
do Patrimônio Cultural II – Órgão de Assistência direta e imediata ao Presidente: a) Gabinete; III 
– Órgãos Seccionais: a) Procuradoria Jurídica, b) Departamento de Planejamento e Administração 
IV) Órgãos específicos e singulares: a) Departamento de Identificação e Documentação, b) Depar-
tamento de Proteção, c) Departamento de Promoção V) Unidades Descentralizadas: a) Superin-
tendências Regionais, b) Unidades Especiais: Museus, Arquivo e Centros Culturais.
32 Glauco Campello, arquiteto, presidente do IPHAN (1994-1999).
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algumas ações da instituição na área de promoção. Eu não tinha ne-

nhuma experiência na área. Toda a minha formação era na área da 

preservação, na área da proteção. Eu tenho maior experiência com o 

patrimônio urbano, com as ações nas cidades. Então, quando eu acei-

tei o convite para a Promoção, perguntei ao Glauco se ele não tinha se 

enganado, porque ele estava me convidando para uma área em que eu 

nunca tinha atuado, e este era um enorme desafio. Eu busquei me cer-

car de pessoas que tinham alguma experiência; por exemplo, na área 

de museus, o Cícero Almeida33, na área urbana, o José Pessôa34. Tentei 

pensar a questão da editoração no IPHAN. O Prêmio era uma ação im-

portante do departamento e tinha ocorrido no ano anterior com um 

formato que não me agradava35. Quando assumi, a equipe estava quase 

completa. Eu e todos os coordenadores chegamos ao mesmo tempo. E 

quando assumimos, fizemos algumas reuniões para definir, primei-

ramente, qual era o papel de uma área de promoção no Patrimônio. 

Depois, buscamos conhecer os projetos implantados para decidir os 

que deveriam ser implementados e continuados, os que deveriam ser 

descartados ou reinventados. O Prêmio era um dos projetos que nós 

consideramos importante de manter. Ele tinha um viés interessante, 

mas, como eu disse, não nos agradava sua forma. Todo mundo diz 

que o Prêmio foi inventado quando o IPHAN fez 50 anos, mas não é 

verdade. Quer dizer, no cinquentenário do IPHAN, em 1987, foram 

cunhadas medalhas com a efígie do Rodrigo Melo Franco de Andrade, 

para premiar os mais importantes colaboradores do IPHAN. Autori-

dades, antigos funcionários e mesmo funcionários que continuavam 

atuando, como o Edson de Brito Maia36, por exemplo, do Arquivo 

Central. Eu não me lembro bem, até porque não participei dessa festa 

por algum motivo, mas a ideia dessa homenagem era diferente, era um 

ato de reconhecimento pelo trabalho no IPHAN. 

33 Cícero Antonio Fonseca de Almeida, museólogo com mestrado em Memória Social. Na época da 
entrevista era um dos coordenadores do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram).
34 José Simões de Belmont Pessôa, arquiteto, Pós-doutor pela Universidade de Coimbra. Foi ar-
quiteto do IPHAN de 1983 a 2002, e ocupa atualmente o cargo de professor adjunto da Universidade 
Federal Fluminense (UFF).
35 A arquiteta está se referindo ao Prêmio Mérito Rodrigo Melo Franco de Andrade, organizado por 
Leonardo Mesentier, em 1993. 
36 Edson de Britto Maia, diretor do Arquivo Central do IPHAN (1951-1991).
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JKEA – O IPHAN tinha chegado à maturidade. Estava fazendo 50 anos. Era 

um momento importante. Já tínhamos passado por um furacão com o 

Aloísio Magalhães37, com sua proposta de renovação do IPHAN; pelo 

que ele imaginou e pelo que, de fato, ele implantou. Era uma institu-

ição que já tinha amadurecido, já tinha refletido sobre seus atos. Então, 

aquele Prêmio era, ou melhor, de acordo com a minha interpretação, 

é uma maneira de dizer “chegamos aonde chegamos porque estamos 

adultos, maduros, que bom! Fizemos coisas boas que precisam ser va-

lorizadas e temos um conjunto de pessoas que merece participar co-

nosco dessa festa”. Ex-funcionários aposentados, atuais funcionários e 

colaboradores. Porque você conhece a história do IPHAN. O IPHAN 

se apoiou muito na ação de pessoas que não eram funcionários, não é? 

Aquele, então, era o momento desse reconhecimento, dessa retribuição, 

mas foi um ato isolado, no aniversário de 50 anos. Em 1993, após cinco 

anos sem premiação, a direção anterior à minha resgatou o Prêmio e, se 

eu não estou enganada, ofereceu as mesmas medalhas, ou placas, com 

a efígie do Rodrigo Melo Franco de Andrade. O IPHAN passava por 

uma época crítica, após o terror do Governo Collor38, que desmontara 

a instituição. O IPHAN tinha perdido, inclusive, a sua identidade; fora 

transformado num tal de IBPC39, que ninguém conhecia, um ato ab-

solutamente equivocado. É como se você dissesse: você não se chama 

mais Jurema, vai se chamar Eliane. Eu não seria mais eu, não é? Foi um 

período aterrorizante, os funcionários massacrados, os contracheques 

vinham trazendo novas lotações para os funcionários sem que eles 

tivessem noção do que estava ocorrendo. Em 1993, então, creio que o 

resgate do Prêmio foi um pouco uma tentativa de valorizar o IPHAN, 

mostrar o IPHAN, mas os premiados foram pessoas e instituições que 

a então direção julgava importantes para a instituição. Eu acho que a 

Fundação Roberto Marinho40...

37 Aloísio Magalhães realizou mudanças institucionais, administrativas e conceituais relevantes na 
área da cultura, incorporou o Centro Nacional de Referências Culturais e o Programa das Cidades 
Históricas à Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN).
38 Em nota do livro “Romance de Formação: Funarte e Política Cultural”, Isaura Botelho cita a 
revista Veja, de 27 de junho de 1990, que traz declarações do porta-voz da presidência da República 
assegurando a demissão de 111.000 pessoas da área federal durante o governo Collor.
39 O IPHAN foi denominado Instituto Brasileiro de Patrimônio Cultural de 1990 a 1994.
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MTFG– Rachel de Queiroz41...

JKEA – Eu não me lembro exatamente de todos.

MTFG – Um general do Exército [General Zoroastro de Lucena].

JKEA – Quando nós assumimos, em 1994, eu e toda a equipe identificávamos 

nesse Prêmio uma ação importante que tinha a ver com o perfil que 

nós queríamos dar ao departamento, mas sua forma não estava dese-

nhada de acordo com o que nós acreditávamos. A primeira coisa de 

que tínhamos certeza era que o Prêmio não deveria destacar as pessoas. 

Não nos interessava o quanto elas eram importantes para o IPHAN, 

por mais que isso possa ser meritório e deva ser reconhecido, mas nos 

parecia importante reconhecer as ações relacionadas à preservação do 

patrimônio. Havia ações tão diferentes, tão singelas, outras tão espe-

taculares, e muitas vezes eram realizadas sem maior conhecimento, 

sem notícia. Então nós discutimos essa possibilidade. Se você me per-

guntasse: “Jurema o que te parece dar suporte ao Prêmio, a partir de 

94?” É essa ideia de reconhecer ações de preservação do patrimônio. 

Não importava o tamanho delas, ou quem eram as pessoas que as de-

senvolviam, mas sim o quanto elas podiam contribuir para a preserva-

ção da memória, para a proteção do patrimônio, o que quer que fosse 

relacionado a isso. Eu não me lembro bem se o Sydney Solis42, um so-

ciólogo que trabalhou conosco, hoje aposentado, já era do departa-

mento, ou se nós o chamamos para fazer parte de uma equipe para 

discutir o Prêmio.

MTFG – Conversando com o Sydney, ele falou que tinha tido problemas no 

departamento onde ele trabalhava antes, e aí ele pediu a você para ir 

para o Deprom. E que então você conversou com ele sobre o Prêmio.

40 As instituições e pessoas premiadas em 1993 foram: o Ministério do Exército, a Fundação Ro-
berto Marinho, o Procurador Geral da República Aristides Junqueira, o líder do governo Roberto 
Freire e a escritora Rachel de Queiroz. 
41 Rachel de Queiroz apoiava o IPHAN com a sua participação no Conselho Federal de Cultura, que 
estava acima do IPHAN para votar diversos assuntos referentes ao próprio órgão. 
42 Sydney Solis, cientista social, professor universitário. Foi técnico do IPHAN e organizador do 
Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade de 1994, em conjunto com Jurema Kopke Eis Arnaut
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JKEA – Ah, isso! O Sydney fazia parte da equipe que estava discutindo os 

rumos do departamento, ele é uma pessoa especial, intelectualmente 

muito rica. Eu não tenho certeza, mas acho que pedi diretamente a 

ele para escrever a proposta, o projeto do novo Prêmio, com a pers-

pectiva de premiar ações de preservação que tivessem diferentes o-

lhares. A questão da documentação, porque o Sydney é desta área; a 

dos museus, porque o Cícero, que era um dos coordenadores do depar-

tamento, estava ligado à área de museus; a questão das cidades, área 

do José Pessôa; ou seja, a gente discutiu o assunto um pouco a partir 

das expectativas das pessoas que participaram daquelas reuniões. Nós 

tínhamos a pretensão, o desejo, melhor dizendo, de transformar o Prê-

mio num acontecimento. No sentido de que ações, que muitas vezes 

passavam despercebidas, viessem a ser fatos conhecidos, debatidos. O 

Brasil é imenso, não é? O Sydney, então, montou o projeto que nós de-

batemos em detalhes até chegar ao formato final, com quatro ou cinco 

categorias de ações para premiação. E aí começamos a discutir a ma-

neira de viabilizá-lo. Apresentamos o projeto à direção, no colegiado, 

que aprovou o novo formato e nós partimos para, no fundo, reinventar 

o Prêmio, o novo Prêmio. Não mais uma medalha ou uma placa dada a 

uma pessoa, uma autoridade, mas a chancela de ações patrimoniais43.

MTFG – Você poderia falar um pouco das categorias44?

JKEA – Do que me lembro, as categorias eram Preservação de Acervos Cul-

turais Móveis e Imóveis, Gerenciamento e Pesquisa do Patrimônio 

Natural e Arqueológico, pois, apesar da experiência do IPHAN, o as-

sunto tinha pouca visibilidade. Nós tínhamos muito interesse, tam-

bém, em valorizar as ações de educação nas comunidades, então cria-

mos a categoria hoje denominada Educação Patrimonial; assim como 

reconhecer ações que valorizassem a memória e o patrimônio nacio-

43 Proposta efetivada em termos jurídicos pela Portaria nº. 222, assinada por Glauco Campello, e 
publicada no Diário Oficial em 14 nov. 2005. 
44 As categorias do Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade em 1995: Apoio Institucional e/ou 
Financeiro; Preservação de Acervos Culturais Móveis e Imóveis; Gerenciamento e Pesquisa do Pa-
trimônio Natural e Arqueológico; Educação Integrada ao Trabalho Comunitário de Valorização 
da Memória e do Patrimônio Cultural (atual Educação Patrimonial); Divulgação e Difusão do Pa-
trimônio Cultural Brasileiro e Registro, Inventário e Pesquisa do Patrimônio Cultural.
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nal, por meio de Pesquisa e Inventário. Havia outra categoria que valo-

rizava ações de Divulgação do Patrimônio Cultural, sob cuja rubrica 

um supermercado45 foi premiado, por conta de uma campanha de di-

vulgação de bens tombados. Esses foram os primeiros passos, muito 

ricos e de muito envolvimento.

MTFG – Você se lembra do nome das pessoas que participaram da reestru-

turação do Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade? Era o Sydney, 

você, e quem mais?

JKEA – O Nonato, eu acho que também participou. José Antônio Nonato46. 

O José Pessôa, o Cícero Almeida. Quando pensávamos no Prêmio, in-

dagávamos, por exemplo: “O quê vai ser o Prêmio”? Queríamos valo-

rizar e divulgar as ações, mas também pretendíamos um prêmio em 

dinheiro. Nós acreditávamos que isso daria, inclusive, mais visibili-

dade ao Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade. Ao mesmo tempo, 

não queríamos perder a ideia de alguma coisa que pudesse ser guar-

dada, um troféu. Não era mais a medalha, não me lembro o motivo, 

talvez o custo. E aí inventamos um concurso para escolher um troféu. 

Isso estava previsto no projeto do Prêmio. A pessoa ganhava um troféu 

e um valor em dinheiro. Tínhamos a expectativa de que o troféu fosse 

guardado, como memória do Prêmio! Para que as pessoas dissessem: 

“Essa organização recebeu esse prêmio! Que maravilha!” Quanto ao 

dinheiro, iria contribuir para que as ações pudessem ter continuidade, 

essa dobradinha era importante. Então, inventamos o concurso para a 

concepção do troféu. 

MTFG – Interno. 

JKEA – É. Um concurso interno, porque nós, o IPHAN, vivia tão maltratado, 

era um período muito difícil. Quando o Glauco assumiu o IPHAN e 

me convidou, ele se comprometeu – e foi um dos motivos de eu ter 

45 Supermercados Zona Sul, do Rio de Janeiro, pela importância de suas campanhas publicitárias, 
encartes semanais e concursos, mostrando uma sequência de trabalhos de cunho histórico e cul-
tural para a comunidade, em 1998.
46 Ver nota 29.
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aceitado a direção do Departamento de Promoção – a buscar recupe-

rar o IPHAN, colocar o IPHAN de novo de pé. O IPHAN, o funciona-

lismo público em geral, desfigurados pelo discurso horroroso, colori-

do, de caça aos marajás, e tudo o mais; porém, mais especificamente 

o IPHAN, porque sempre foi um órgão com poucos recursos, poucos 

funcionários; porque lida com um tema por um lado abstrato, que é 

a preservação de valores culturais, e por outro lado concreto, que é 

o tombamento, nem sempre aceito pois afeta a propriedade privada, 

quase sagrada no Brasil. É, portanto, uma instituição que, desde sem-

pre, enfrenta muitos embates, e o tempo do Collor foi um desastre, 

com perseguições e demissões de funcionários, tínhamos nos trans-

formado em um grupo sem perspectivas. Por isso, o Glauco Campello 

se comprometeu a tentar recuperar a autoestima institucional. Não 

tínhamos expectativa de concursos, de agregar novas pessoas; éramos 

um grupo sério, competente e dedicado, trabalhando por um salário 

miserável. Carregávamos um saco de tristezas. Então, quando pensa-

mos o concurso do troféu, decidimos que ele tinha que ser interno. Não 

cogitamos fazer um concurso aberto porque queríamos incentivar os 

funcionários do IPHAN, com artistas, arquitetos, e então lançamos 

um concurso nacional interno para selecionar uma proposta de troféu. 

MTFG– Foi em setembro de 1994.

JKEA – Um pouco antes da data da premiação, que foi em novembro, para 

coincidir com o dia da cultura. Criamos uma comissão, convidamos 

algumas pessoas ligadas à área das artes, o Ítalo Campofiorito47 foi 

membro do júri. Não sei quantas pessoas concorreram, mas foi um 

número considerável de funcionários. Porém, que me perdoem os co-

legas, as propostas, quase todas, eram ruins. Houve até um episódio 

engraçado. Como nos esquecemos de criar um item, no regulamento 

do concurso, que liberasse a comissão de escolher um vencedor, seus 

membros foram obrigados a escolher um, eu não me lembro quem foi, 

e o troféu era uma estatueta que tinha duas asas, como se fossem duas 

47 Ítalo Campofiorito, professor, arquiteto e urbanista. Foi presidente da Fundação Nacional Pró-
Memória e da Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (1989-1990).
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velas, feita em resina. Mandamos fazer os troféus e quando o Glauco 

viu, quase enfartou. Porque, de fato, a confecção tinha ficado muito 

ruim. É uma história pra ser contada, não é?

MTFG – Tem que ser contada, Jurema (risos). 

JKEA – Ele disse: “Isso é um horror!” Nós sabíamos que era um horror. O 

resultado final tinha ficado horrível, mas nós nos sentíamos em uma 

camisa de força porque tínhamos feito um concurso! Houve uma 

comissão idônea, formada por pessoas respeitáveis. O que poderíamos 

fazer? O autor era um colega. Meu Deus, ainda bem que não me lem-

bro quem foi, pra não ficar constrangida de contar. E nós tínhamos 

mandado fazer dez. Eram cinco categorias e mandamos fazer para dois 

anos, prevenindo para o caso de falta de recursos no ano seguinte. E 

quando pusemos a estatueta na mesa do presidente, o Glauco disse 

que nem pensar, ficou zangado, eu nunca o tinha visto tão aborrecido. 

Na mesma hora pegou lápis e papel e desenhou um diploma. Então, a 

estatueta se transformou num diploma. No primeiro ano, desenhado 

um a um, e de um dia pra outro.

MTFG – Jurema, não dá pra ficar sem perguntar. É verdade que o Glauco que-

brou algumas estátuas?

JKEA – Não me lembro se ele chegou a quebrar alguma das peças. Mas fi-

cou muito insatisfeito e até foi um pouco ríspido. Mas quebrar, acho 

que não. Depois, foi até engraçado, porque o prêmio, a estatueta, virou 

peso de papel, em algumas mesas. 

MTFG – Jurema, eu queria que você falasse um pouco sobre os critérios de 

seleção dos projetos, se você lembrar. E também dos projetos que mais 

te marcaram. Isso seria uma pergunta para mais tarde. Primeiro você 

poderia falar um pouco sobre os critérios de seleção. Eu me lembro de al-

guns pareceristas de 1994, a Lia Motta48, a Myriam Ribeiro49, o Janjão50.

JKEA – Engraçado, eu não lembro de nada daquela primeira seleção. Eu me 

lembro um pouco de outras, quando fui membro de comissões de 
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seleção. Algumas ações muito importantes como, por exemplo, a pre-

miação da Vale do Rio Doce, que tinha financiado ações de preserva-

ção em Minas Gerais, [Espírito Santo] e no Pará. Outro foi um belís-

simo trabalho de registro das tipologias tradicionais das embarcações 

no Maranhão51. Deste fui relatora. Também uma ação de educação pa-

trimonial. Como íamos conversar hoje, procurei documentos daquele 

tempo, antigos convites, mas não encontrei. Minha memória, ultima-

mente, não tem sido uma boa parceira, e passados quase quinze anos 

tenho poucas lembranças dos casos selecionados da premiação. Para 

a seleção das ações mais significativas nos estados, criamos comissões 

regionais de seleção. A ideia era de que houvesse dois estágios: um 

primeiro, de análise regional, porque nós não tínhamos como co-

nhecer o que acontecia nos estados, nas cidades. E se fosse uma única 

comissão, em Brasília ou no Rio, com certeza não haveria condições 

de se fazer essa análise. Outro critério foi que nós achávamos que não 

deveríamos ser nós a buscar as pessoas. Dentro da estratégia de va-

lorização do IPHAN, de divulgação do trabalho do IPHAN, estava a 

necessidade de que os responsáveis pelas ações se oferecessem ao Prê-

mio, apresentando as ações que desenvolviam porque consideravam 

importante o reconhecimento do IPHAN. Para isso, nós lançamos 

campanhas de divulgação do Prêmio. No primeiro ano, a premiação 

foi uma coisa muito simples, chamamos a imprensa para divulgar o 

Prêmio, mas só a TVE52 compareceu para noticiar o evento, que se deu 

aqui no Palácio da Cultura, como então era chamado o atual Palácio 

Gustavo Capanema. No belíssimo Salão Portinari. Houve um atraso 

enorme, porque o avião em que viajava um dos premiados, do Norte 

48 Lia Motta, arquiteta, técnica em Preservação, atual Coordenadora-Geral de Documentação e 
Pesquisa do Departamento de Articulação e Fomento, IPHAN.
49 Myriam Andrade Ribeiro de Oliveira, historiadora da arte, professora da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ), técnica aposentada do IPHAN.
50 Antonio Luiz Dias Andrade (Janjão), arquiteto, professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanis-
mo da Universidade de São Paulo (FAU/USP), diretor da Superintendência Estadual de São Paulo do 
IPHAN (1978-1994). 
51 Luiz Phelipe de Carvalho Castro Andrés, engenheiro e professor universitário, foi premiado 
em 1996 pelo trabalho de registro das tipologias tradicionais das embarcações do Maranhão. Atua 
desde 2000 como membro do Conselho Consultivo do IPHAN.
52 A TV Brasil, antiga TVE (TV Educativa), nos informou que não conseguiu localizar nenhum 
registro sobre a filmagem.
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ou do Nordeste, atrasou muito, mas foi uma festa bonita, ainda que 

pequena. Nós não tínhamos nenhuma experiência com eventos, então 

foi um pouco amadora. Então, retomando a seleção das ações. No es-

tágio de seleção regional, nós não tínhamos nenhuma ingerência. Os 

membros das comissões eram pessoas importantes nas comunidades 

locais, propostos diretamente pelas unidades regionais do IPHAN. 

A divulgação regional do Prêmio atraiu muitas ações. Nos primeiros 

anos, não houve ações selecionadas em algumas das categorias porque 

as comissões regionais não encontravam ações que se destacassem. 

Mas a ideia era que cada uma das regionais do IPHAN selecionasse 

cinco candidatas. Uma para cada categoria para concorrerem com as 

selecionadas em cada uma das outras regionais. Acho que eram cerca 

de 17 regionais naquela ocasião. Hoje são 21. E aí sim, uma comissão 

escolhida pela direção do IPHAN avaliava o conjunto de ações. Quer 

dizer, para cada categoria podia haver até 17 ações concorrentes. Para 

as comissões nacionais, convidamos pessoas que se destacavam na área 

da cultura, nas universidades, e existem pareceres bem interessantes. 

Acho que é um material belíssimo. Fico feliz de vocês estarem recupe-

rando a história do Prêmio, porque ninguém lembra mais. Do segundo 

para o terceiro ano, houve uma pequena alteração de categorias.

MTFG – Em 1995 entrou a categoria Apoio Institucional e Financeiro, certo?

JKEA – Isso. Foi quando a Vale do Rio Doce foi premiada. Era uma categoria 

que fazia falta. Nós éramos todos amadores nessa questão e foram im-

portantes os dois primeiros anos de experimentação, em que nós erra-

mos e acertamos. Eu acho que acertamos muito mais do que erramos, 

tanto que o Prêmio está aí até hoje. 

MTFG – E como é que foi essa mudança para Brasília? Por que o Prêmio Ro-

drigo Melo Franco de Andrade foi para Brasília? Você se lembra de 

alguma coisa em relação a isso?

JKEA – Enquanto eu fui diretora do departamento, até 1996, o Prêmio ocorria 

no Rio. No primeiro ano, aqui no Palácio, e nos dois anos seguintes, 

no Centro Cultural Banco do Brasil. Em 1996, quando houve a festa de 
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premiação, eu acabara de deixar a direção do Deprom. Foi uma festa 

belíssima. Em 1995, a festa também foi muito bonita. Nós convida-

mos a Companhia de Dança da Deborah Colker53 para se apresentar 

na premiação, um espetáculo bárbaro. Os bailarinos dançavam em 

uma parede, um exercício de força e de arte, moderno, maravilhoso, 

chamava-se “Velox”. Eu me lembro bem do ministro Francisco Wef-

fort54, na ocasião, por um fato. A dona Lygia Martins Costa55 estava na 

premiação e, depois de assistir ao balé, chamou a atenção do ministro 

para a modernidade do IPHAN, que apresentava um espetáculo tão 

atual ao mesmo tempo em que falava de preservação.  

Lygia Martins Costa e Francisco 
Weffort; Glauco Campello e Fran-
cisco Weffort; Lygia Martins Costa e 
Glauco Campello. 
Cerimonial do Prêmio Rodrigo Melo 
Franco de Andrade, em 18 de dezem-
bro de 1995, no Centro Cultural 
Banco do Brasil, Rio de Janeiro.
Imagens reproduzidas do vídeo rea-
lizado pelo IPHAN em parceria com 
o CCBB. Arquivo Central do IPHAN/
Seção Brasília.
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JKEA – No último ano em que eu ainda dirigia o departamento, o espetáculo 

foi feito por aquele [artista e músico] pernambucano maravilhoso, que 

toca rabeca, o Antônio Nóbrega. Foi uma festa belíssima no Centro 

Cultural Banco do Brasil. No final, conduzidos por ele, estávamos to-

dos na rotunda cantando e brincando de roda. Quando em 1996 deixei 

a direção do departamento, apesar do desmonte de vários projetos e 

ações, o Prêmio nada sofreu. Ele já estava consolidado. Era um evento 

já nacional, divulgado nas diferentes mídias. O ministério56 estava en-

volvido, embora nós não tivéssemos até então conseguido aumentar 

um tostão no valor do Prêmio. Era uma atividade reconhecida pelo 

ministério, importante para a divulgação do trabalho da preservação 

do patrimônio cultural. Não era mais uma ação de interesse exclusivo 

do IPHAN, mas de valorização de ações de diferentes pessoas, grupos, 

instituições que contavam ver seus trabalhos reconhecidos pelo IPHAN. 

Valorização que demonstrava a importância de trabalhar com a pro-

teção de bens culturais, com a preservação da memória. Lembro-me 

de um belíssimo museu, Museu Magüta57, acho que no Amazonas, que 

foi também premiado. Você vai ter que preencher essas lacunas com a 

sua pesquisa. 

MTFG – Sim. Eu vou fazer isso. 

53 A Companhia de Dança Deborah Colker, criada no início dos anos noventa, é reconhecida no 
Brasil e em outros países como de excelência.
54 Francisco Correa Weffort, doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo (USP), foi 
Ministro da Cultura (1995-2002).
55 Lygia Martins Costa, museóloga, historiadora da arte e professora universitária, influiu deci-
sivamente no campo da museologia brasileira com sua atuação no IPHAN. Hoje está aposentada.
56 O Ministério da Cultura se fez presente na maioria das cerimônias de entrega do Prêmio Rodrigo 
Melo Franco de Andrade realizadas no Rio e em Brasília. 
57 O Museu Magüta fica na região Norte, estado do Amazonas, na cidade de Benjamin Constant, e 
representa o conjunto dos povos Ticunas com diversas aldeias nas fronteiras entre o Brasil, o Peru 
e Colômbia. A palavra Magüta está relacionada ao pensamento Ticuna e, em seu sentido literal, 
significa “homens pescados de pé”, referindo-se aos mitos e narrativas de que os Ticunas, em sua 
origem, teriam sido pescados por Yo´i e Ipi, figuras imortais no pensamento Magüta. Estas infor-
mações foram retiradas do CD-ROM intitulado Magüta Arü Inü. Jogo de Memória – pensamento 
Magüta, trabalho organizado pela pesquisadora do Museu Goeldi Priscila Faulhaber, e que recebeu 
o Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, em 2003. A iniciativa recebeu, ainda, o Prêmio Chico 
Mendes, a Comenda da Ordem do Mérito, e outras premiações internacionais.
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Imagens contidas no dossiê de candidatura do 
projeto O Pensamento Magüta nos Meios Digitais, 
de 2003, do Museu Paraense Emilio Goeldi. 
Arquivo Central do IPHAN/Seção Brasília.

O Centro de Documentação de Pesquisa do Alto Solimões teve sua ação premiada em 1995 
pela criação do Museu Magüta, resultado de um trabalho integrado com o povo Ticuna, ini-
ciado em 1987. Em 2003, na categoria Inventário de Acervos e Pesquisa, o tema Magüta foi 
novamente premiado desta vez sob a responsabilidade do Museu Paraense Emilio Goeldi 
pelo projeto O Pensamento Magüta nos Meios Digitais, idealizado e coordenado pela pesquisa-
dora Priscila Faulhaber Barbosa. O trabalho da antropóloga foi baseado em peças utilizadas 
no ritual de puberdade do povo Ticuna coletadas pelo etnólogo alemão Curt Nimuendaju, 
que resultou na produção do CD-ROM que tem como título Magüta Arü Inü. Jogo de Memória. 
Pensamento Magüta.
Fonte: IPHAN. Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade. Disponível em: <http://portal.iphan.
gov.br/pagina/detalhes/172>. Acesso em: 10 jun. 2015; MUSEU PARAENSE EMILIO GOEL-
DI. Dossiê para avaliação do Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade. Arquivo Central do IPHAN/
Seção Brasília; IPHAN. Ata da Reunião da Comissão Nacional de Avaliação do Prêmio Rodrigo 
Melo Franco de Andrade. Brasília, 2003. Arquivo Central do IPHAN/Seção Brasília.
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JKEA – Esse Prêmio foi em 1995. Foi lindo, lindo, lindo. Para a premiação, 

veio um índio Ticuna58. Os premiados tinham um espaço de tempo 

para falar das ações e ele falou na língua dele. Foi muito bonito porque 

ninguém entendia uma palavra do que ele dizia, mas todos conseguiam 

perceber perfeitamente a importância do trabalho realizado. Foi co-

movente, o trabalho, o Prêmio. Houve outros momentos muito emo-

cionantes e importantes, de reconhecimento do trabalho de comuni-

dades, que muitas vezes estavam solitárias, no interior do Brasil. Com a 

transferência da direção do departamento para Brasília, a premiação no 

ano seguinte já foi no Teatro Nacional59. E acho que desde então conti-

nua sendo. Eu fui convidada nos primeiros anos, participei de algumas 

comissões de seleção nacional e até participei de algumas premiações 

no Teatro Nacional, duas ou três, mas depois não acompanhei mais.

MTFG – Jurema, você poderia resumir a importância do Prêmio Rodrigo 

Melo Franco de Andrade? E me veio outra pergunta: você se lembra de 

quais os estados que mais concorriam ao Prêmio Rodrigo Melo Franco 

de Andrade? Seriam mais da Região Sudeste?

JKEA – Não! Eu me lembro que o Pará participou várias vezes. O Rio de Ja-

neiro também. Não havia distinção. Talvez no primeiro ano tenha 

sido mais restrito, mas não sou capaz de afirmar isso sem consultar os 

documentos. 

MTFG – Eu lembro que em 1994 havia uns projetos da Arquidiocese de Mariana60.

JKEA – Ah! É verdade. A arquidiocese foi premiada.

58 No Arquivo Central do IPHAN/Seção Brasília há um vídeo da premiação do Museu Magüta, 
onde o representante dos Ticunas fez seu discurso de agradecimento. A premiação foi importante 
para o reconhecimento nacional do Museu Magüta que foi idealizado e organizado pelos índios 
Ticunas com o apoio do Museu Goeldi e do Museu Nacional, tendo assessoria direta da professora 
Jussara Gomes Gruber. 
59 Segundo informações de Graça Mendes, a primeira cerimônia de premiação do concurso, depois 
de sua mudança para Brasília, foi na Sala Martins Pena, do Teatro Nacional Claudio Santoro. A 
segunda, no Palácio Itamaraty, e, a partir de 2001, as cerimônias passaram a ocorrer na Sala Villa-
Lobos no Teatro Nacional Claudio Santoro.
60 A Fundação Cultural Arquidiocese de Mariana, Minas Gerais, foi premiada em 1994 pelo agen-
ciamento de verbas para a restauração do patrimônio histórico de Mariana.
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MTFG – Era um trabalho patrocinado pela Fundação Vitae61, se você lembrar 

de alguma coisa.

JKEA – Acho que era um trabalho de documentação, um trabalho com preser-

vação da documentação da arquidiocese, que é um acervo espetacular. 

Nós sempre afirmamos que não estávamos premiando o represen-

tante da arquidiocese, o organizador de uma coleção, de um centro de 

documentação, o presidente de uma instituição, um índio, o bispo. A 

pessoa é importante, mas o que nós chamávamos a atenção era para o 

reconhecimento da relevância da ação. Eu estou afastada do Prêmio há 

uns dez anos, talvez um pouco mais, mas acho que esse é seu grande 

mérito. Então, era a Arquidiocese de Mariana? Era. Mas pelo trabalho 

que ela desenvolvia. Era a Vale do Rio Doce, não como Vale do Rio 

Doce, mas pelo trabalho que ela havia apoiado. Por exemplo, eu relatei 

o trabalho com os barcos do Maranhão e tenho o maior orgulho disso, 

porque era um belíssimo trabalho de preservação do modo de fazer as 

embarcações, das técnicas dos mestres. Lembrei-me, agora, que a pes-

soa que conduziu o projeto no Maranhão é atualmente um dos nossos 

conselheiros, Luiz Phelipe Andrés. Mas, quando eu penso naquele prê-

mio, eu penso nos barcos, e não no Luiz Phelipe Andrés. 

MTFG – E como eram as discussões para a seleção do Prêmio Rodrigo Melo 

Franco de Andrade? Você foi presidente da Comissão Nacional de 

Avaliação62 por algum tempo, e eu me lembro que cheguei a ler alguma 

coisa sobre a separação de categorias de bem móvel e imóvel. 

JKEA – Lembro-me da dificuldade que tínhamos para selecionar porque al-

gumas ações contavam com estrutura e recursos e é claro que eram 

bem sucedidas. Compará-las com outras ações que só se realizaram 

pela dedicação de uma pessoa ou grupo, com pouco ou nenhum di-

nheiro e sem uma boa estrutura, era difícil. Nós precisávamos avaliar, 

cuidadosamente, os resultados dessas ações para o melhor julgamento.

61 A Fundação Vitae, com sede em São Paulo, era uma associação civil que financiava projetos na 
área da cultura e educação e que hoje não existe mais.
62 Depois da transferência do Prêmio para Brasília, a Comissão Nacional de Avaliação passa a ficar 
na capital, tendo como objetivo principal analisar os projetos pré-selecionados pelas comissões re-
gionais das superintendências.
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MTFG – Tem mais alguma coisa, Jurema, que você gostaria de ressaltar sobre 

o Prêmio?

JKEA – Eu fico feliz de que essa ação continue viva e mantenha-se ainda hoje 

como uma iniciativa importante da instituição. Isso é sinal de que o 

projeto era bom. Eu me lembro de uma pergunta de uma colega, em 

1996, quando eu já estava deixando o departamento. Na roda de ci-

randa daquela festa com o Antônio Nóbrega no Banco do Brasil, com 

as pessoas alegres, cantando, dançando, todos nós, autoridades, o 

ministro, todos muito empolgados, e essa colega perguntou se eu não 

ficava triste de não ser mais a diretora do departamento, de deixar 

de conduzir a realização do Prêmio. E eu respondi que não, porque 

acreditava que um projeto que interessava a tanta gente era um projeto 

bom e isto era o que importava. Então, eu tenho muito, muito prazer 

de contar a história do Prêmio. Pena que a minha memória resvale de 

vez em quando. Mas eu tenho um enorme prazer em lembrar aquele 

período, as discussões, a estatueta feia que a gente não queria, o diplo-

ma que quem recebeu, emocionado, não sabia que tinha sido esboçado 

pelo próprio presidente do IPHAN, que chamou o João Leite63 e para 

realizar de um dia para o outro, e o João Leite fez, de um dia para o 

outro. Foram tempos tão ricos que só dá prazer de lembrar. E fico feliz 

que seja um projeto que tenha pernas próprias, difícil de destruir, não 

importa em que cidade ele esteja sediado. O que é mais importante é 

que atualmente o Prêmio interessa a todos que estejam trabalhando 

com a preservação de patrimônio, as pessoas querem participar, que-

rem concorrer, querem a chancela do IPHAN. As superintendências 

gostam disso. Os cartazes ficam cada vez mais bonitos. Alguns são 

espetaculares, então palmas pra o IPHAN!

MTFG – Bem, a última pergunta é se você poderia resumir a importância do 

Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, atualmente, dentro e fora 

da instituição.

63 João de Souza Leite, designer, pesquisador, professor universitário. Foi coordenador do Núcleo 
de Editoração do IPHAN (1983-1986), consultor do IPHAN, entre outras atividades.
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JKEA – Eu estou completamente à margem de qualquer discussão ou decisão 

em relação ao Prêmio, ele não tem mais nada a ver com o que eu faço 

hoje, no IPHAN, mas imagino que seja grande a importância dele na 

instituição. Aquele período na Promoção foi como uma janela, um in-

tervalo na minha vida profissional, porque como já assinalei, minha 

área é a de proteção e preservação, e não de promoção. E fora da insti-

tuição, creio que o Prêmio é importante, as pessoas gostam, concor-

rem, divulgam, publicam, e também é valioso para a instituição que 

tem um trabalho que muitas vezes se opõe aos interesses particulares, 

aos interesses políticos. Eu costumo dizer que os museus são a face 

amigável do IPHAN. Durante alguns anos, dirigi o Escritório Técnico 

de Petrópolis e lá o IPHAN também tem o Museu Imperial64, que todo 

Folder do Prêmio Rodrigo 
Melo Franco de Andrade, 
1996. Arquivo Central do 
IPHAN/Seção Brasília.
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mundo gostava, ao mesmo tempo que detestava o escritório técnico. 

Então, eu brincava: “Ah, mas assim é fácil, o museu faz exposições, o 

museu só faz coisas boas”. E nós, nesse trabalho cotidiano de impedi-

mentos e fiscalização, ficamos com o lado desagradável. O Prêmio é 

um pouco como os museus65, é uma face boa, de reconhecimento, de 

chancela e de atração de parceiros. É um pouco como dizer ao pre-

miado que a ação que ele está desenvolvendo, lá na cidadezinha dele, é 

tão importante quanto o nosso no IPHAN. E isso para mim é o funda-

mental. Eu gosto do Prêmio, ele é positivo, diz sim, é alegre, faz a gente 

se emocionar, aplaudir.

MTFG – Então, estamos aqui encerrando a entrevista com Jurema. Eu gostaria 

de agradecer, em nome da Copedoc, o seu depoimento. Obrigada.

64 O Museu Imperial, em Petrópolis, inaugurado em 1943, possui um dos mais importantes acer-
vos sobre o Brasil do Primeiro e Segundo Reinado, sendo conhecido principalmente por sua ex-
posição permanente sobre a Família Imperial. 
65 Em 20 de janeiro de 2009, o Congresso Nacional decretou a Lei nº. 11.906, que criou o Instituto 
Brasileiro de Museus (Ibram). A partir da nova lei sancionada, a maioria dos museus passou a inte-
grar o quadro do Ibram. Com as mudanças aqui descritas, o atual Ministério da Cultura abrange: o 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), o Instituto Brasileiro de Museus 
(Ibram), a Fundação Nacional de Arte (Funarte), a Fundação Biblioteca Nacional (FBN), a Funda-
ção Cultural Palmares (FCP) e a Agência Nacional de Cinema (Ancine).
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SSFS – Sydney Sérgio Fernandes Solis
MTFG – Maria Tarcila Ferreira Guedes

MTFG – Sydney, eu gostaria que você falasse seu nome e qual cargo você ocu-

pava na época em que participou do Prêmio Rodrigo Melo Franco de 

Andrade, e também sobre sua formação profissional e acadêmica.

SSFS – Bom, meu nome é Sydney Sérgio Fernandes Solis. Eu sou cientista social 

com Pós-Graduação em Ciência Política. Fui funcionário concursado 

do IPHAN, e estava lotado na função de Técnico de Pesquisa IV, hoje 

seria nível S4, atualmente estou aposentado. Tive cargos como o de 

coordenador de Registro e Documentação e coordenador dos Inven-

tários de Bens Móveis e Imóveis tombados. Isto como técnico do DID 

[Departamento de Identificação e Documentação], sendo depois um 

dos coordenadores do Deprom [Departamento de Promoção]. Nesta 

época, elaborei a minuta do Prêmio Rodrigo Melo Franco, sendo o 

responsável pelas suas primeiras edições. 

MTFG – Gostaria que você falasse um pouco dessa sua passagem do DID para 

o Deprom.

SSFS – Entrei no serviço público através de concurso na Universidade Federal 

Fluminense. Mais tarde, fui para o Instituto do Patrimônio Histórico, 

tendo sido lotado na Fundação Nacional Pró-Memória no Programa 

Nacional de Preservação da Documentação Histórica Pró-Documen-

to. Isto me deu experiência profissional nas atividades de registro, 

documentação e preservação documental. Fui convidado ao mesmo 

tempo pela presidência da Fundação Nacional Pró-Memória, exercida 

na época por Joaquim de Arruda Falcão Neto66 e pelo secretário do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Angelo Oswaldo de Araújo 

Santos67, para assumir a Coordenadoria de Registro de Documenta-

ção. Esses cargos DAS (Direção e Assessoria Superior) são considera-

dos cargos de confiança, estão fora da carreira, sendo afetos à direção 



66

66 Joaquim Arruda Falcão Neto, presidente da Fundação Nacional Pró-Memória (1986-1987).
67 Angelo Oswaldo de Araújo Santos, secretário da Subsecretaria do Patrimônio Histórico e Artísti-
co Nacional (1985-1987).
68 Jaime Zettel, presidente do Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural (1991-1993).
69 Francisco Manuel de Melo Franco, presidente do Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural 
(1993-1994).
70 Maria Elisa Guimarães Costa, arquiteta responsável pelo Departamento de Identificação (DID), 
entre 1993 e 1994, e mais tarde nomeada presidente do IPHAN, em 2003.

de ambas as instituições. Tratava-se do que na época costumava-se 

denominar de Coordenadorias Especiais, vinculadas ao mesmo tempo 

às estruturas das duas instituições. Posteriormente, após o desmonte 

do Governo Collor, fui convidado para participar do Departamento 

de Identificação e Documentação do IPHAN, antigo DID, na gestão de 

Jaime Zettel68. Ele me convidou para tocar alguns projetos especiais. 

Em seguida, fui convidado pelo Francisco Manuel de Mello Franco69 e 

pela arquiteta Maria Elisa Costa70 então nomeada pela presidência do 

IPHAN para coordenar a área de documentação, para assumir a coor-

denação dos Inventários de Bens Móveis e Imóveis Tombados. Fiquei 

nesse cargo de coordenador dos Inventários, até minha saída do DID e 

posterior transferência para o Deprom. Fui trabalhar com minha an-

tiga colega do DID, Jurema Kopke Eis Arnaut, que tinha sido alçada à 

coordenação do Deprom. Ela me sugeriu que assumisse o Prêmio Ro-

drigo Melo Franco, que já havia sido editado em 1987, na comemora-

ção dos 50 anos do IPHAN, o qual ela considerava uma “herança” para 

o Departamento de Promoção. Assinale-se, então, que era um prêmio 

honorífico para as figuras notáveis na área de preservação e o Deprom 

já havia sido encarregado de reeditá-lo em 1993. Mas, naquele ano de 

1994, Jurema estava querendo definir um certo andamento, uma nova 

direção para o mesmo. Pediu, então, que eu fizesse uma minuta, um 

pequeno projeto de trabalho sobre o Prêmio, isso em 1994. Fiz isto 

como parte de meu trabalho cotidiano dentro do Deprom.

SSFS – Fiz a minuta do projeto mudando o seu caráter, de algo que vinha a re-

boque de outras comemorações, como por exemplo, o cinquentenário 

do IPHAN, para que o Prêmio representasse uma espécie de incentivo 

à preservação, ou seja, as ações de preservação do patrimônio cultural 

brasileiro. Naquele momento existia uma figura de retórica no serviço 

público: era o momento de construção de parcerias. As parcerias sig-
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nificavam trabalhos com pessoas ou instituições que mediante diver-

sas maneiras colaborassem com o IPHAN na atividade da preserva-

ção cultural ou preservação do patrimônio histórico. Eu achei que o 

Prêmio podia ser um elemento, um entre outros, com o sentido de 

incentivar que outras instituições participassem junto com o IPHAN 

na preservação do patrimônio cultural em diversas categorias. Para 

isso, nós daríamos uma espécie de certificado, ou “prêmio”, que seria 

mais uma espécie de medalha ou qualquer outro elemento comemo-

rativo. Uma premiação vinculada diretamente à ação de preservação, 

com o objetivo de estimular e construir parcerias para um trabalho 

conjunto com o IPHAN, em defesa do patrimônio cultural. Então, o 

Prêmio foi basicamente isso. Nós faríamos uma divulgação, a mais 

ampla possível, que chegou a ser feita até na televisão. Mas na tele-

visão, leia-se basicamente a TV pública, a TVE [atual TV Brasil]. Daí, 

a partir da divulgação ao público, os interessados entrariam em con-

tato conosco, através da equipe do Deprom, sob minha coordenação, e 

com orientação da Jurema. Então, nós faríamos o contato institucional 

e incentivaríamos para que as instituições que trabalhavam na área, 

nos diversos campos da preservação do patrimônio, se inscrevessem e 

dessem noticia principalmente das suas atividades. As ações se faziam 

em diversos campos da preservação que poderiam concorrer nas ca-

tegorias estipuladas como bens móveis e imóveis, educação, arqueolo-

gia, etc. A partir daí, e com esse material, formaríamos um conselho 

de, digamos, “notáveis”, ou técnicos especialistas em várias áreas, que 

tivessem algum nível de vinculação pelo menos ideológica, com o Pa-

trimônio, e que pudessem fazer o julgamento; e então, nós faríamos a 

premiação que nunca foi financeira, mesmo porque nunca tivemos re-

cursos para isso. Mas daríamos um prêmio simbólico (algo como uma 

medalha, troféu), faríamos uma divulgação pública do Prêmio em si, 

(seus objetivos, regulamento, etc.) e um evento de comemoração ao fi-

nal de cada ano com os concorrentes vencedores nas várias categorias. 

Dessa forma, criaríamos uma espécie de reconhecimento ao trabalho 

feito por parceiros na tarefa de preservação cultural do patrimônio ar-

quitetônico, bens imóveis, bens culturais, bens documentais, isto é, 

bens imateriais, inclusive documentários cinematográficos que con-

correram diversas vezes, vencendo diversas edições do Prêmio. Este foi 
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basicamente o formato que foi dado ao primeiro ano de realização do 

evento de premiação com comemoração, ainda que muito timidamen-

te. Mas daí para frente, o evento foi se ampliando e obtendo um nível 

razoável de divulgação e de comparecimento de trabalhos, concorrentes 

com projetos e ações na área da preservação. Isso é o resumo do resumo.

MTFG – Sydney você poderia falar das categorias, categorias de preservação, 

acervos culturais móveis e imóveis, ou gerenciamento de pesquisa do 

patrimônio natural e arqueológico?

SSFS – Eu me recordo mais ou menos, caso eu não lembre exatamente dos 

nomes das categorias, você me fala?

MTFG – Sim. Eram cinco categorias. 

SSFS – Diga, por favor.

MTFG – As categorias eram: Preservação de Acervos Culturais Móveis e 

Imóveis, Gerenciamento e Pesquisa do Patrimônio Natural e Arqueo-

lógico, Educação Integrada ao Trabalho Comunitário de Valorização 

da Memória Nacional, Registro e Inventário e Pesquisa do Patrimônio 

Cultural e Divulgação do Patrimônio Cultural. 

SSFS – A primeira categoria, Bens Móveis e Imóveis, era ligada aos trabalhos 

que geralmente não eram feitos pela instituição, mas que estavam rela-

cionados à área de proteção e de recuperação do Patrimônio Cultural, 

Móvel e Imóvel. Então, esses trabalhos foram feitos não só pelo IPHAN, 

na realidade a participação IPHAN não contava, pois não podíamos 

concorrer ao reconhecimento dado por nós mesmos, mas sim por 

outras instituições que atuassem neste campo, recuperando imóveis 

ou atuando no sentido da sua proteção ou com iniciativas, por exem-

plo, de promover a proteção local de determinados bens. Com isso 

você tinha o Inepac [Instituto Estadual do Patrimônio Cultural], e o 

Patrimônio Municipal como possíveis concorrentes – trabalhos que 

estaríamos incentivando e premiando em função da sua excelência 

e procurando neles um caráter exemplar para incentivar a divulga-
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ção dos trabalhos de preservação. No caso de bens móveis e imóveis 

considerava-se basicamente o patrimônio arquitetônico, o patrimônio 

artístico, bens integrados, considerando também as artes plásticas 

como tais. É bom lembrar que o Prêmio estava ligado ao Departamen-

to de Promoção, no sentido de “promover”, não apenas a promoção 

de “promoter”, mas, sobretudo a, de ascender, de melhorar a ação do 

patrimônio cultural. Então, toda ação nessa área de proteção de bens 

móveis e imóveis, colocamos nessa categoria. Nós usamos o Prêmio 

como um incentivo, um elemento de promoção e valorização dessas 

atividades. O segundo caso é?

MTFG – Gerenciamento e Pesquisa do Patrimônio Natural e Arqueológico.

SSFS – Sim. Foi o seguinte, com relação ao Patrimônio Arqueológico e ao 

Patrimônio Natural, as atividades não se restringiram exatamente ao 

tombamento de bens dessa categoria, pode até ser, mas se referiam a 

ações de preservação executadas num sítio arqueológico, num deter-

minado sítio natural, de interesse histórico e artístico nacional. O ge-

renciamento desses bens não significa simplesmente dizer que sobre ela 

há a proteção do Estado. Um sítio arqueológico é um acervo documen-

tal que só se realiza num trabalho de pesquisa, num trabalho de co-

nhecimento, não alguma coisa que eu tenho que deixar imóvel, se de-

gradando com o tempo, com a natureza, mas ao contrário, precisa ser 

inclusive mexido, pesquisado, entendido e divulgado. Então, este tipo 

de atividade específica de gerenciamento de áreas, de acervo natural, 

de sítios arqueológicos, tudo isso nos interessava, daí o incentivo para 

que fossem trabalhados na perspectiva da formação documental, do 

seu conteúdo, ou seja, eles eram documentos que para serem preserva-

dos, precisavam ser conhecidos, divulgados, estudados e queridos pela 

população, entendeu? Na medida em que fosse exatamente isso, um 

patrimônio que se tornasse querido pela população, seria preservado. 

Senão, não seria preservado, e sim largado e vendido como, por exem-

plo, o calcário do nordeste, onde isso aconteceu várias vezes. Então, 

fizemos uma categoria para preservar, para premiar as ações que eram 

realizadas por várias instituições, como por exemplo, a que ganhou o 

Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, coordenada pela professora 
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Niéde Guidon71 do Piauí, da Fundação do Homem Americano72. Gan-

hou o Prêmio Rodrigo Melo Franco exatamente porque, aquele sítio 

arqueológico que existia ali, estava sendo pesquisado, e é para esse tipo 

de projeto que fizemos um Prêmio. A Fundação do Homem Ameri-

cano ganhou esse prêmio, passando a incentivar outros trabalhos do 

gênero, com o objetivo de promovê-los, de valorizá-los, de torná-los 

interessantes para serem continuados. Considerávamos sempre o fato 

de termos pouco dinheiro. O Patrimônio sempre teve pouco dinhei-

ro diante de suas atribuições, então precisávamos achar um jeito de 

incentivar as pessoas e instituições para que se motivassem ações de 

preservação. E esse caso do patrimônio natural arqueológico foi isso. 

O outro foi o de?

MTFG – Educação Integrada ao Trabalho Comunitário de Valorização da 

Memória Nacional. 

SSFS – Essa categoria visava incentivar as instituições que quisessem trabalhar 

no processo de educação junto ao patrimônio. Conseguiu o mesmo 

efeito da anterior, quer dizer, conseguiu ser, conhecida, trabalhada 

e divulgada. Não se pretendeu um Prêmio de educação pedagógica, 

que isso não nos competia, mas sim aferir ao Prêmio um sentido de 

reconhecimento às pessoas ou instituições que usassem a atividade 

pedagógica, a atividade de ensino, de extensão, para construir e divul-

gar o patrimônio cultural brasileiro, como objeto de estudo, objeto de 

preservação. Isto iria despertar o interesse de várias entidades, inclu-

sive universidades. Lembro de um projeto de pesquisa da Universidade 

Federal Fluminense sobre o “Filósofo Gentileza”, que era uma figura 

muito conhecida no meu tempo de estudante. Toda vez que eu atraves-

sava a baía (estudei na UFF e também fui professor de lá) encontrava 

o Gentileza. Existia um senso comum, “ah esse cara não valia nada, 

não quer nada”, até que ele foi considerado uma figura cuja obra poé-

tica foi reconhecida como um bem cultural. Isso virou um projeto de 

71 Niéde Guidon, arqueóloga, presidente da Fundação Museu do Homem Americano (Fundham) 
do Piauí, que recebeu o Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade em 1995.
72 A Fundação Museu do Homem Americano (Fundham) criada em 1986, no Piauí, permanece 
ativa até hoje.
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um CD-ROM e que inclusive foi apresentado ao concurso do Prêmio. 

Lembro que na época, eu já não estava mais coordenando o concurso, 

mas fui encarregado de fazer o relatório do projeto sobre o Gentileza 

que concorria ao Prêmio73. Era esse tipo de trabalho que reconhece a 

educação, a pesquisa como elemento de valorização, de promoção do 

patrimônio. Eu sempre enfatizo promoção, por que no fundo é isso: 

a valorização, não no sentido de se tornar mais valoroso comercial-

mente, mas valoroso no sentido de ter mais valor social e com isso 

criar nas pessoas o interesse pela preservação do seu conhecimento, da 

sua divulgação, como referência histórica para todos. Lembrar que e-

xiste a área de referência cultural também aí. O outro era, deixa-me ver? 

MTFG – Registro do Inventário e Pesquisa do Patrimônio Cultural.

SSFS – Ah sim. Essa é minha área, quero dizer, a área em que trabalhei mais. 

Foi a área de inventário, de registros documentais, de construção de 

guias de acesso, de fontes, em suma de trabalhos de preservação do 

patrimônio cultural enquanto documentos históricos, enquanto do-

cumentos de pesquisa, enquanto patrimônio documental. Existe inclu-

sive, isto não tem nada a ver com o que estamos falando aqui especifi-

camente, mas tem a ver com a conjuntura do IPHAN, existem pessoas 

que achavam que devia haver separação dessas áreas, isto é de um lado 

bibliotecas, arquivos, de outro áreas documentais. A arqueologia, por 

exemplo, deveria sair e deixar o Patrimônio mais ou menos focado 

no trabalho gigantesco de preservação de bens arquitetônicos, bens, 

talvez alguma coisa no nível das artes plásticas também. Mas acon-

tece que a posição do Deprom não era essa, a minha posição, eu que 

trabalhei em várias comissões sobre isso, também não era essa. Acon-

tecia isso, porque se o patrimônio arquitetônico brasileiro conseguiu 

ser mantido até aquela época, contra toda a pressão imobiliária, contra 

73 Profeta Gentileza, ou senhor José Agradecido, cujo nome verdadeiro era José Datrino, criou, 
na década de oitenta, os escritos e pinturas nas cinquenta e cinco pilastras do viaduto do Caju, na 
cidade do Rio de Janeiro, deixando diversas mensagens de paz durante a sua peregrinação pelas 
ruas. Seu dito popular mais famoso foi: “Gentileza Gera Gentileza”. O Projeto Rio com Gentileza, 
proposto pela Universidade Federal Fluminense (UFF), para o Prêmio Rodrigo Melo Franco de 
Andrade na categoria Bens Móveis e Imóveis, ficou entre os últimos finalistas, mas não chegou a ga-
nhar a edição do ano 2000. O parecer indicando a premiação foi elaborado por Lélia Coelho Frota.
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toda a pressão da especulação, foi porque se reuniu numa categoria só, 

um bloco de resistência sólida, os arquitetos, os artistas plásticos, os 

historiadores, os documentaristas, todo mundo que trabalhava com 

a cultura com diversas formações. Isso criava uma barreira quase in-

transponível. Se fossem só os arquitetos, teríamos perdido na primeira 

investida e não sobrava nada do patrimônio cultural arquitetônico. 

Então, essa categoria tinha mais ou menos essa consciência por trás. 

Como tratar o patrimônio cultural, um acervo documental, acervo 

pesquisado, a ser conhecido, a ser divulgado, a ser promovido? Então 

essa categoria que foi aquela com que eu mais trabalhei na época no 

IPHAN, era aquela que trabalhava com a preservação da documenta-

ção, do registro, da memória, de tudo isso. 

Capa do Projeto Rio com Gentileza e respectivo CD. Fotos de Oscar Liberal.
A atividade, que teve início em 1999, por iniciativa do Departamento de Artes da Universi-
dade Federal Fluminense (UFF), restaurou 56 painéis do Viaduto do Caju, pintados na década 
de 1980 pelo Profeta Gentileza (ver nota 69). A ação pré-selecionada pela Superintendência 
do IPHAN no Rio de Janeiro, em 2000, não foi premiada pela Comissão Nacional, mas teve 
seu valor e relevância destacados. A obra foi tombada pela Prefeitura do Rio de Janeiro na 
década de 1990. As frases do artista são conhecidas e representam uma referência para a 
cidade do Rio de Janeiro, entre as quais: “Gentileza gera gentileza”, “Nunca é cedo para uma 
gentileza...”, “Nenhum gesto de gentileza, por menor que seja, é perdido!“. 
Fonte: Murais de Gentileza começam a ser restaurados por equipe da UFF. Jornal RJ – Niterói 
e Baixada Fluminense, Niterói, 5 maio 2010. Disponível em: < http://www.jornaldabaixadarj.
jex.com.br/educacao+e+cultura/murais+de+gentileza+comecam+a+ser+restaurados+por
+equipe+da+uff/>. Acesso em: 6 ago. 2015. 
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74 O cineasta foi premiado pelo registro de informações culturais do estado do Ceará com o filme 
A Saga do Guerreiro Luminoso, baseado no mito de Lampião. 
75 O Museu foi premiado na categoria Educação Integrada ao Trabalho Comunitário de Valoriza-
ção da Memória Nacional.
76 Em 1995, cinquenta e duas ações concorreram ao Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, 
representando 16 estados da Federação.

MFGT – Divulgação de inclusão do patrimônio cultural.

SSFS – Exato. Essa categoria é o seguinte: é que existiam também atividades 

com o sentido mais direcionado a divulgação de ações do patrimônio 

cultural. São atividades, por exemplo, desenvolvidas em seminários, 

congressos etc. ou outro tipo de divulgação sonora, audiovisual, cine-

matográfica, etc. Tudo o que tivesse como enfoque os eventos históri-

cos e culturais brasileiros, considerando sua diversidade regional nos 

estados brasileiros. Eu me lembro que um dos vencedores desse con-

curso foi o Rosemberg Cariry, Ceará, com o filme sobre Lampião. Não 

sei, esqueci o nome do filme, eu vi e lembro de tudo, só não me lembro 

do nome74. E outro foi o Museu Magüta75, do Alto Solimões, Amazô-

nia, que enviou um representante dos Ticunas. Esse índio veio aqui na 

cerimônia da premiação e fez um belíssimo discurso na língua dele. 

Ninguém entendeu nada e depois ele parou e falou em português co-

movendo a todos. Era um trabalho de preservação da cultura indígena, 

lá na Amazônia; ganhou o Prêmio em 199576. Esse tipo de divulgação 

era o que queríamos. Você tem a cultura brasileira, você tem a história 

brasileira, você tem o patrimônio. A sua divulgação, seja ela através 

de audiovisual, cinema, som, coleção de discos, museus, etc. Desde 

que mostrando o interesse em preservar, tudo interessava nessa ca-

tegoria para incentivar parcerias e forjar parceiros que desenvolvessem 

atividades de preservação, um trabalho gigantesco que nós não temos 

condições de fazer até hoje e nem acho que seja essa a função, e sim a de 

incentivar outros, outros parceiros, outras pessoas físicas ou jurídicas 

que pudessem estar envolvidas na área de preservação cultural e pro-

moção da cultura brasileira. O Prêmio visava exatamente isso, reconhe-

cer esses trabalhos e incentivá-los pelo caráter exemplar, para que outras 

pessoas, outras instituições se convencessem e fizessem isso também.
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MTFG – Em 1995, era como você está falando, foi acrescentada mais uma, que 

foi de Apoio Institucional e Financeiro. Era sobre isso também que 

você estava falando.

SSFS – Existiam instituições que embora não fizessem um trabalho, o traba-

lho de preservação propriamente dito, incentivavam, apoiavam in-

clusive com suporte financeiro. Na realidade é o seguinte: tínhamos 

várias instituições de pesquisa, vários financiadores, que nem sempre 

tinham interesse puramente comercial e financeiro. Em função da 

relevância do trabalho apoiado, reconhecíamos os que tinham caráter 

especificamente de apoio cultural, de apoio à preservação, de apoio 

aos trabalhos culturais de pesquisa. Por exemplo, uma das primeiras 

vencedoras, numa das primeiras vezes em que o Prêmio foi realizado, 

foi a Fundação Vitae77, especialmente interessada pelo apoio à pesquisa 

cultural, às pesquisas científicas e que tinha trabalhos na época muito 

relevantes. O IPHAN reconheceu, premiou e divulgou. Inclusive era 

uma ação que até hoje é muito reconhecida e valorizada.

À esquerda: Francisco Gilmar de Carvalho, representando Rosem-
berg Cariri, ao fundo Jurema Arnaut e Sydney Solis. À direita: Cons-
tantino, índio Ticuna, representando o Centro de Documentação 
e Pesquisa do Alto Solimões, Amazonas, pela criação do Museu 
Magüta. Cerimonial do Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, 
em 18 de dezembro de 1995, no Centro Cultural Banco do Brasil, Rio 
de Janeiro. Imagens reproduzidas do vídeo realizado pelo IPHAN em 
parceria com o CCBB. Arquivo Central do IPHAN/Seção Brasília.
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77 Em 1994, a Fundação Vitae recebeu o Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade por seu apoio à 
educação, à ciência e à cultura.
78 O que restou da documentação do Deprom, depois de sua transferência para Brasília, pode ser 
localizado na Coordenação Documentação e Pesquisa, Arquivo Central do IPHAN/Seção Brasília.

MTFG – Gostaria também que você falasse um pouco sobre um concurso in-

terno que vocês, do Deprom, promoveram em setembro de 1994, para 

escolha do símbolo do Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade.

SSFS – Esse concurso foi realizado no IPHAN, e coordenado por mim. Nós 

fizemos o seguinte: tínhamos que ter um símbolo, já que se chegou 

à conclusão que tinha que ser alguma coisa um pouco diferente de 

uma medalha. Entendíamos que a medalha era mais honorífica para 

as pessoas que já fazem trabalhos de preservação. A ideia era fazer 

um símbolo, que fosse específico do Prêmio Rodrigo Melo Franco de 

Andrade, então como tinha que ter um símbolo, um bem material, 

um bem artístico, foi feito um concurso interno no IPHAN. Não tí-

nhamos a possibilidade de fazer de forma bem ampla, pois como eu 

disse, nós tínhamos sempre limitações de recursos, de dinheiro, não 

podíamos fazer um Prêmio em dinheiro. E convocamos todos os téc-

nicos do IPHAN, independente da sua categoria profissional, para fa-

zerem o desenho para o novo símbolo tridimensional. Foi criada uma 

comissão de julgamento com pessoas de notório saber também de 

dentro do IPHAN. Foi nomeada uma comissão julgadora que recebeu 

projetos para a elaboração do símbolo do Prêmio de diversas áreas téc-

nicas do IPHAN. Houve até mais concorrentes do que imaginei, muito 

trabalho, chegamos a fazer uma certa reunião, muito demorada com 

os membros dessa comissão; eu não participei dela pois como orga-

nizador, não cabia a mim participar. Foi escolhido então um desenho, 

um projeto de uma estatueta. O projeto era uma base de granito, e 

em cima dela existia um desenho de uma asa, como se fosse uma asa 

aberta, uma asa delta aberta. O autor propôs que fosse vermelha, e exe-

cutada em acrílico sobre a base de granito. Então, isso seria o Prêmio 

Rodrigo Melo Franco propriamente dito. Você pode encontrar inclu-

sive as informações sobre a comissão julgadora e sobre o vencedor em 

documentos do Deprom de 199478. O concurso foi entre os servidores 

de todas as unidades do IPHAN para a escolha de um símbolo que 
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seria a marca do Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade. Após a 

seleção foi realizada uma cerimônia muito simples para conferir re-

conhecimento a aquele que havia sido escolhido pelo júri do concurso 

interno. Isto foi feito no próprio Salão Portinari do Palácio da Cultura 

e, com, poucas pessoas participantes, os vencedores e algumas pessoas. 

O episódio da seleção do ganhador para o concurso interno de seleção 

do projeto do troféu do Prêmio ficou restrito a isso no final de 1994. 

A cerimônia do Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade no final de 

1994 contaria com a entrega desse troféu selecionado. Os vencedores 

do Prêmio foram proclamados no final da tarde, e um dia antes da 

cerimônia apresentamos o troféu, já pronto, ao presidente do IPHAN, 

o arquiteto e amigo Glauco Campello79. Quero deixar claro que não há 

nada de pessoal nisso que vou dizer, ele é meu amigo, mas ele pegou 

o “prêmio”, não gostou e então acabou quebrando o troféu. Como era 

de acrílico, com a mão ou com os braços, não sei bem, quebrou o prê-

mio. E ficamos com a desautorização. O que se podia fazer? Ah, ele é o 

presidente, nós somos seus subordinados, funcionários e ele é o presi-

dente. Então, resolvemos recolher rapidinho aqueles “prêmios”, todos 

ali, aquele monte de troféus foram guardados no arquivo. Não sei o fim 

79 Glauco Campello, arquiteto, foi presidente do IPHAN de 1994 a 1999.

O troféu idealizado para o ano de 1994 foi resultado de um concurso interno organizado pelo 
Departamento de Promoção, na época no Rio de Janeiro. A peça confeccionada a partir de 
um desenho premiado não ficou de acordo com as especificações. Glauco Campello, presi-
dente do IPHAN, mandou refazê-lo em chapa de aço, passando a ser o troféu desde então. 

Troféu de 1994. 
Foto de Oscar Liberal, 2012.
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que foi dado a eles, e na hora do evento propriamente dito de entrega 

do Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade imprimiu-se um docu-

mento que já ia ser entregue mesmo – um certificado de premiação. 

Pedimos a todos os participantes sua compreensão, pois havia acon-

tecido um problema técnico e o Prêmio material não poderia ser en-

tregue. Dissemos que faríamos depois, o que foi realmente feito no ano 

seguinte. O Glauco, ele mesmo, que era um arquiteto extremamente 

talentoso nesse aspecto, desenhou um esboço rapidíssimo do Prêmio 

para ser feito em metal. Era um objeto de forma curva, muito bonita, 

era realmente muito bonito, era mais bonito que o outro. Acho que o 

autor não se discute. No Prêmio de 1995, entregamos o novo símbolo 

também paras as instituições que não haviam recebido em 1994. De 

fato não foi problema técnico, mas o problema foi esse, o presidente 

não gostou e quebrou.

MTFG – Você lembra do nome do autor do projeto? 

SSFS – Não. Lamento. Peço desculpas até ao colega que ganhou, mas não me 

lembro o nome dele. Eu não fui da comissão que escolheu o Prêmio. 

Eu, particularmente, achei o Prêmio criativo, não era um desenho 

tradicional, uma massa de acrílico vermelha sobre uma base de grani-

to. Acho que foi isso que o Glauco não gostou, então, ele quebrou e 

fez um de metal, a meu ver muito bonito. Não porque era feito pelo 

presidente, eu continuo achando bonito até hoje. Ele é um excelente 

desenhista, desenha muito bem. 

MTFG – Sydney, você chegou a ir às cerimônias do Prêmio? Eu gostaria que 

você falasse um pouco das cerimônias.

SSFS – Bom, deixa eu esclarecer uma coisa, Tati80, na primeira cerimônia de 

1987, fui lá como convidado. Eu era coordenador de Registro e Docu-

mentação como muitos coordenadores da Fundação Pró-Memória81. 

Fui convidado para a festa dos 50 anos e, evidentemente, estava rea-

lizando já um inventário, o Inventário de Bens Imóveis – era uma 

coisa que foi sugerida por Lucio Costa82, em 1947, recomendando que 

se deveria parar com os tombamentos e fazer um inventário do que 
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havia sido tombado até então. Pois, segundo ele, nós não tínhamos 

condições de fiscalizar nada, porque não tínhamos inventário. E em 

1987 quando houve o interesse da instituição em fazer o Inventário, 

eu apresentei um projeto e me foi delegada essa atribuição. Eu mon-

tei uma equipe absolutamente competente. Ninguém ali foi indicado 

por ninguém, nós montamos, se quer saber, até no corredor. Eu cha-

mei a Lia Motta83 e perguntei você quer trabalhar comigo? Ela falou: 

Quero! Então vamos trabalhar. E ela começou a organizar a equipe 

dela, a equipe que era na época da Beatriz Landau84, Beatriz Setubal85. 

Você também, Tarcila. Naquele grupo se não me engano a Fátima86 

estava. Lembra? Não me lembro mais quem estava não. Era um grupo 

muito bom, de gente muito competente. Eu tinha dinheiro para orga-

nizar o arquivo. Separei uma parte desse dinheiro para dar inicio ao 

inventário. A equipe fez um trabalho maravilhoso. Está sendo feito até 

hoje87. Competente trabalho daquele grupo e de outros grupos. E fui 

convidado por esse motivo para a festa dos 50 anos do IPHAN. Par-

ticipei lá como convidado e vi como era a natureza da coisa e a partir 

disso fiz o projeto do Prêmio cinco anos depois. Cinco não. Foi em 

1987, em 1994 são sete anos depois. Então eu tinha visto lá como era. 

Uma cerimônia muito simples em que foram chamados os premiados 

pela medalha Rodrigo Melo Franco. Foi feita a primeira distribuição 

do Prêmio, no salão Portinari do prédio do MEC, um salão belíssimo 

com todas aquelas pinturas do Portinari, é alguma coisa culturalmente 

muito importante. E lá foram entregues as medalhas às pessoas que 

80 Apelido de adolescência de Maria Tarcila Ferreira Guedes, historiadora da Copedoc e professora 
do Mestrado Profissional em Preservação do Patrimônio Cultural do IPHAN (PEP-MP).
81 A Fundação Nacional Pró-Memória foi criada em 1979, por decreto do Presidente João Figueire-
do, como órgão operacional, para proporcionar os meios e recursos necessários para o funciona-
mento da Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 
82 Lucio Costa é um dos fundadores do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 
O arquiteto dedicou sua vida ao IPHAN, tendo contribuído significativamente para a criação de 
Brasília junto com Oscar Niemeyer e outros arquitetos de renome nacional e internacional, além 
de outras obras.
83 Lia Motta, arquiteta, mestre em Memória Social pela Universidade Federal do Estado do Rio de Ja-
neiro (Unirio), doutoranda da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e Coordenadora-Geral 
de Documentação e Pesquisa, do Departamento de Articulação e Fomento (Copedoc/DAF/IPHAN).
84 Beatriz Adams Landau é arquiteta e técnica em Preservação da Coordenação-Geral de Docu-
mentação e Pesquisa do Departamento de Articulação e Fomento (Copedoc/DAF/IPHAN), onde 
atua desde o início dos anos 1980.
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pelo seu valor honorífico pessoal haviam sido importantes para a ativi-

dade do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional nos seus cinquenta 

anos de existência. Mais tarde, quando nós fizemos o primeiro Prêmio 

o escopo era muito pequeno, quer dizer, não era conhecido, não ha-

via muita gente participando. Na primeira cerimônia, em 1994, houve 

quase uma indicação, não foi uma indicação do IPHAN, mas através 

dos contatos que tínhamos foram sugeridas as atividades que pode-

riam ser premiadas. E então nós fizemos ali a entrega simbólica, já 

com alguns convidados, com as instituições, um coquetel, mas tudo 

bem simples. Aquilo que eu contei do Prêmio agorinha mesmo. No 

ano seguinte achamos que tinha que mudar mais alguma coisa, como 

vou dizer, conseguir algo mais puro, mais público, mais significativo. 

Tínhamos um problema, que é o problema de todos no trabalho com 

o Patrimônio, a falta de dinheiro. O orçamento do Deprom era, como 

deve ser hoje, muito pequeno. Eu não sei, estou de fora, não conheço 

mais, mas na época era pequeno, e a gente dava nó em pingo d’água. 

Todos os gerentes do Deprom davam nó em pingo d’água, então, par-

timos para a ideia de fazer e encontrar parceiros para nos ajudar com a 

cerimônia da premiação. Queríamos um local razoavelmente público 

e maior, um auditório grande e que pudesse ter uma boa divulgação. 

Nós poderíamos fazer com o nosso Departamento de Promoção mes-

mo, através de nossas atividades da assessoria de jornalismo, asses-

soria de divulgação do próprio IPHAN e da Pró-Memória na época. 

Mas precisávamos de uma coisa mais orgânica e conseguimos o apoio 

da fundação Banco do Brasil, do Centro Cultural Banco do Brasil88. 

Isto por uma razão muito simples, era uma outra instituição governa-

mental federal que não tinha um interesse imediato comercial e que, 

85 Maria Beatriz Setubal de Rezende Silva é arquiteta e técnica em Preservação da Coordenação-
Geral de Documentação e Pesquisa do Departamento de Articulação e Fomento (Copedoc/DAF/
IPHAN), onde atua desde o início dos anos 1980.
86 Maria de Fátima Pinheiro, bibliotecária da Coordenação-Geral de Documentação e Pesquisa. 
Hoje está aposentada.
87 BRASIL. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Inventário Nacional de Bens 
Imóveis-Sítios Urbanos Tombados-INBI-SU: Manual de Preenchimento. Brasília: Edições do Senado 
Federal, 2007.
88 O apoio veio da direção do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), principalmente do dire-
tor Claudio Cavalcante. O CCBB foi inaugurado em 1989, e consta de diversas salas de exposição, 
biblioteca e palco para espetáculos. (CCBB RJ conheça nossa história. Disponível em: <http://cul-
turabancodobrasil.com.br/portal/rio-de-janeiro/>. Acesso em: jun. 2015. 
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portanto, não deixava margem para de alguma forma lançar sobre o 

Prêmio algum caráter mais duvidoso de estar fazendo promoção com-

ercial de a, b ou c. Não, o Banco do Brasil, no caso, não se interessava 

por isso, e até poderia no futuro concorrer ao Prêmio como instituição 

de apoio à preservação.

MTFG – Você estava falando do apoio do Banco do Brasil nas cerimônias do 

Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade. 

SSFS – Pois é. O Centro Cultural Banco do Brasil se tornou parceiro por causa 

disso, pelo fato de ser a maior instituição paraestatal. O Banco do Bra-

sil é uma instituição pública, um banco do governo federal e não tinha 

exatamente estrito fim comercial no apoio ao evento. Não era, nesse 

sentido, propaganda de ninguém. O que estava em jogo era simples-

mente o valor cultural das coisas. E a aliança do Centro Cultural com 

o IPHAN interessava para o Banco de alguma forma, como estraté-

gia de prestígio institucional, não de interesse comercial, ou melhor, 

armazenava-se valor nesta aliança com o Departamento de Promoção 

do IPHAN para realizar uma atividade dessas que tivesse uma certa 

visibilidade cultural com o escopo de valorização do patrimônio cul-

tural. Então nós fomos lá, fizemos uma negociação como o Centro 

Cultural Banco do Brasil, eles aceitaram, num primeiro momento, 

uma divulgação limitada, mas nos abriram as portas, sem qualquer 

ônus para o IPHAN e para a execução de uma primeira cerimônia 

lá. Depois, conforme fosse poderíamos com a parceria continuar e, 

continuamos até 1998. Eu estive nessa primeira cerimônia e fizemos 

várias outras premiações. Enquanto eu estive no Deprom foram feitas 

umas três parcerias com o Centro Cultural Banco do Brasil no Rio 

de Janeiro. A cerimônia de premiação consistia no seguinte: havia a 

formalidade de chamada e entrega dos prêmios, tudo muito simples. 

A mesa constituída por autoridades: ministro da Cultura, presidente 

do IPHAN, um representante do Centro Cultural do Banco do Brasil, 

a diretora do Deprom, etc. E após a entrega dos prêmios, nós fazíamos 

um ato cultural específico, uma apresentação de algo com valor cul-

tural, de algum artista, de alguma atividade cultural que considerás-

semos relevante naquele momento, sempre a partir do nosso escopo de 
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preservação, de valorização da cultura. Era assim que era feito. Várias 

pessoas do meio artístico e cultural participaram. Por exemplo, no 

primeiro ano, se não me engano, foi um espetáculo, uma apresentação 

do grupo de dança da Deborah Colker89. Era uma peça que estava em 

cartaz aqui no Rio, sendo culturalmente elogiada por todos os críti-

cos artísticos. Numa outra premiação, foi a vez do Antônio Nóbrega90  

com a apresentação “Na Pancada do Ganzá”, que era uma execução 

envolvendo a música nordestina e o folclore, a ciranda, que estava sen-

do apresentada em São Paulo. Teve ainda a apresentação do Turíbio 

Santos91, uma outra da Olívia Byington92 e por aí afora. Ah teve o da 

Bossa Nova, que foi concorrido, com Carlinhos Lira93. Esses eram os 

atos culturais após a premiação, era lotado de gente, Tarcila, no final 

andou muito cheio, era uma briga para se encontrar lugar sentado. 

Mas, então, a pessoa ia lá para assistir os vencedores serem premiados, 

e também, evidentemente para ver uma atividade cultural, que era do 

nosso interesse e do interesse do Banco do Brasil promover.

MTFG – Quantas pessoas você acha que cabiam no auditório do Banco do Brasil?

SSFS – Era o auditório principal do Centro Cultural Banco do Brasil. Era 

grande aquele auditório, não sei exatamente a lotação dele.

MTFG – Sydney, você poderia falar sobre os critérios, os pareceres, as dis-

cussões sobre as ações concorrentes, premiadas ou não? Alguma dis-

puta entre uma ação e outra?

SSFS – Isso acontecia muito, mas acontecia com o grupo do conselho de jurados 

que a gente convidava. Eram convidados da forma mais ampla possí-

89 A Companhia de Dança Deborah Colker criou o espetáculo Velox, em 1995, inspirado em es-
portes e dança, com base nos jogos da Copa do Mundo do ano anterior. 
90 Antônio Carlos Nóbrega, artista e músico pernambucano. Estreou o musical “Na Pancada do Gan-
zá” em 1996, recital que foi inspirado na obra de Mário de Andrade e na cultura popular brasileira. 
91 Turíbio Santos, considerado um dos maiores violonistas clássicos da atualidade, é o atual diretor 
do Museu Villa-Lobos, onde desenvolve projetos e parcerias de inclusão social pela música.
92 Olivia Byington, cantora carioca. Apresentou músicas do espetáculo musical “A Dama do Encan-
tado” em homenagem a Aracy de Almeida.
93 Carlinhos Lira, músico de sucesso nacional e internacional e autor, junto com outros artistas de 
renome, da “Benção Bossa Nova”, composta para a celebração dos 40 anos de Bossa Nova, em 1997.
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vel, escolhidos entre as pessoas que tinham conhecimento ou quali-

ficação específica para cada área e entre eles havia discussão sobre a 

quem atribuir o Prêmio. A escolha dos jurados era difícil. Um envolvi-

mento qualquer que fosse com alguns dos pretendentes ao Prêmio e o 

jurado era descartado. Fui convidado para fazer parte desse conselho, 

quando já não era mais coordenador do Prêmio. Nós procurávamos 

nos ater aos critérios estritamente técnicos. Só se podia discutir tecni-

Público assistindo à premiação e ao espetáculo Velox de Déborah Colker, com as 
coreografias de alpinismo e esportes. Imagens reproduzidas do vídeo realizado pelo 
IPHAN em parceria com o CCBB. Arquivo Central do IPHAN/ Seção Brasília.

À esquerda: Sydney Solis em entrevista para rede local; e à direita: 
Turíbio dos Santos se apresentando durante a cerimônia. Cerimonial 
do Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, em 18 de dezembro de 
1995, no Centro Cultural Banco do Brasil, Rio de Janeiro. Imagens re-
produzidas do vídeo realizado pelo IPHAN em parceria com o CCBB. 
Arquivo Central do IPHAN/ Seção Brasília.
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camente, e, se houvesse dúvida, a questão ia ser decidida pelo coletivo 

dos jurados e por maioria, por votação democrática. Nunca teve pro-

blema, o que existia era a busca pelo consenso. Enquanto eu era coor-

denador, eu me eximia de qualquer participação, nem participava da 

reunião. Eu simplesmente trabalhava administrativamente para que a 

coisa se viabilizasse o mais rápido possível. Os convites eram feitos pela 

coordenadora do Deprom, pela Presidência do IPHAN, pelo departa-

mento de divulgação a pessoas de notório saber, ou que tinham alguma 

participação em alguma instituição estadual ou municipal de cultura, 

com afinidade com as categorias do Prêmio. Nós não participávamos 

enquanto funcionários do IPHAN no julgamento das ações concorren-

tes, até porque não cabia a nós. Nunca, nem a coordenadora, nem eu e 

nem outros coordenadores do IPHAN participavam desse Conselho. 

Eram só as pessoas convidadas que participavam, escolhidas basica-

mente por afinidade técnica, ou afinidade institucional. Por exemplo, 

poderíamos convidar alguém do Instituto de Cultura de Brasília. Os 

jurados discutiam entre si, entre eles, havia geralmente a possibilidade 

de argumentar. Havia um critério bem técnico, não apolítico, mas bem 

técnico. Valorizava-se também o trabalho político das instituições que 

tinham tido essa ou aquela iniciativa e estavam fazendo uma ação de 

preservação. Os jurados discutiam o que as ações produziam, o inte-

resse e a importância que poderiam vir a ter como exemplo e estímulo 

ao envolvimento da sociedade com as questões de preservação: mas 

essa era a discussão entre os jurados, e não entre nós do IPHAN 

MTFG – E a questão da mudança para Brasília? Você teria algo a falar sobre 

essa transferência ocorrida em 1999?

SSFS – Acontece que o meu processo de aposentadoria começou em 1999. Eu 

tinha problema de visão, tenho até hoje, e estava ficando impossibi-

litado de continuar trabalhando no IPHAN. O meu trabalho em Bra-

sília, na época, foi sobre o Livro da Referência Cultural, um livro que 

acabou virando realidade sob o título O Patrimônio Imaterial: o Regis-

tro do Patrimônio Imaterial – Dossiê final das atividades da Comissão 

e do Grupo de Trabalho do Patrimônio Imaterial. O Prêmio saiu do 

meu escopo, eu já estava trabalhando novamente como funcionário 
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do DID e em processo de aposentadoria, entendeu? Esse foi meu úl-

timo trabalho no IPHAN, o projeto do livro da Referência Nacional 

que fiz junto com a Célia Corsino, que era a coordenadora do DID na 

época. Participou também a Cláudia Ferreira94 da Divisão de Folclore, 

a Ana Cláudia95 de Brasília e aqui do Rio, eu. Eu não acompanhei bem 

a decisão institucional de levar o Deprom para Brasília. Acredito, mas 

não sei se o Prêmio foi junto. Depois que a arquiteta Jurema saiu do 

Deprom, o diretor seguinte foi o arquiteto Custódio96 que era da co-

ordenadoria de apoio à Superintendência do Rio Grande do Sul. Ao 

assumir o Deprom, ele seguiu a decisão política ou administrativa de 

levar a direção do Deprom, para Brasília. Com isso, creio que a parte 

do Prêmio também foi para Brasília. Mas eu já não participei mais 

disso, pois logo depois me aposentei, fiquei inviabilizado de trabalhar 

nesse tipo de atividade que a gente lia muito, escrevia. Tudo com a 

visão, minha vista acabou, infelizmente acabou. 

MTFG – Sydney, para concluir, você poderia resumir com poucas palavras a 

importância do Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade.

SSFS – Eu tenho até ouvido, até por você mesmo, que o Prêmio hoje é muito 

festejado como uma boa iniciativa. Particularmente, enquanto fui co-

ordenador de áreas técnicas do IPHAN, eu sempre trabalhei com a 

ideia de quem fazia as coisas darem certo era o grupo de trabalho, 

eram técnicos envolvidos e que trabalhavam bem. Então, eu acho que 

se hoje o Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade é um sucesso, isso 

é uma prova da qualidade do trabalho da equipe do Deprom, que or-

ganizou o concurso. O mérito é nosso e de todos, dos executores, dos 

promoters, de todo mundo que trabalhou na execução do Prêmio Ro-

drigo. Mas o que eu acho importante é que essa ideia da preservação 

cultural, ou preservação do patrimônio histórico e artístico, é uma 

94 Atual Diretora do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular/Ministério da Cultura.
95 Ana Claudia Lima Alves, mestre em História (Universidade de Brasília/UNB), antiga gerente de 
Registro do Departamento de Patrimônio Imaterial do IPHAN. Hoje está aposentada.
96 Luiz Bolcato Custódio foi diretor regional do IPHAN, no Rio Grande do Sul, entre 1987-1996, 
e diretor do Departamento de Promoção, em Brasília, de 1996-1998, ex-Presidente do Comitê 
Brasileiro do Conselho Internacional de Museus-ICOM.
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tarefa que deve ter uma abrangência socialmente maior, ser encarada 

como algo quase que fundamental. Esse é o sentido do Prêmio. É isto 

que deve ser ressaltado, é o que importa realmente. A ideia da parceria 

com outras instituições, do envolvimento da sociedade com a preser-

vação do patrimônio cultural, com algo que não fique só como uma 

atividade estatal, embora ela deva ser estatal sim, porque só o estado 

cuida da coisa, sem as atitudes e os limites dados pelo mercado. Para 

o mercado, o que está dentro dele existe, o que está fora não existe e 

a cultura está geralmente fora ou está na periferia. Isso tem que ser 

uma atividade estatal, do governo e do IPHAN em particular. Mas a 

gente já percebeu desde aquela época e desde antes preciso ter par-

ceiros. Parceiros sociais, parcerias de pessoas que estejam envolvidas 

no mesmo assunto, e que possam contribuir junto com o IPHAN para 

que o patrimônio cultural brasileiro seja mais bem tratado, melhor 

cuidado. Lembre-se que as posições contrárias a essa preservação são 

enormes, não se trata exatamente da luta entre o bem e o mal, não é 

isso, mas existe uma guerra de interesses. A sociedade é uma sociedade 

de interesses, tem interesses favoráveis a essa questão e tem interesses 

contrários muito fortes. Por exemplo, quando você quer preservar um 

prédio histórico, tem sempre alguém achando que poder fazer um es-

pigão no lugar seria melhor, mais bonito, mais rentável. E isso ocorre 

com relação a todas as áreas de preservação do IPHAN. Eu percebi isso 

como funcionário do IPHAN, que estava dentro do IPHAN, vivendo a 

realidade do patrimônio, vivendo isto 24 horas, até de noite. O forma-

to do Prêmio surgiu dessa percepção sobre a importância do envolvi-

mento da sociedade, de coordenar e viabilizar ações de preservação. 

A ideia da Jurema Arnaut de conseguir isso através de parcerias. Foi 

ela que delineou o projeto. Daí para frente, colocamos o pessoal que 

era bom, trabalhava bem, que tinha o senso da atividade pública. Nós 

desenvolvemos o Prêmio Rodrigo enfrentando todas as dificuldades, 

com as mudanças de coordenação, de diretoria e a falta de recursos fi-

nanceiros constante. Felizmente hoje eu tenho plena certeza de que foi 

pelo grupo que começou e pela semente que ele plantou, pelo fato dele 

ter conseguido envolver os outros nisso e porque conseguiu trabalhar 

como grupo. O Prêmio manteve esse caráter de política institucional, 

de políticas públicas, de política cultural e de interesse pela democracia, 
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pela preservação cultural com divulgação o mais ampla possível do que 

é o patrimônio do povo brasileiro. Não é nosso, do IPHAN, não é de 

ninguém em particular, é do povo brasileiro. Acho que o que eu tinha 

para falar é isso. Foi assim que esse processo foi entendido por mim.

MTFG – E tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar ou pode-

mos encerrar?

SSFS – Bom, eu ia dizer que espero como qualquer pessoa que fez alguma 

coisa, por exemplo, quando escreve um livro que seu livro seja lido. 

Eu quero que o Prêmio continue tendo cada vez mais sucesso e que o 

seu trabalho consiga dizer isso, entendeu? Que o Prêmio foi uma ex-

periência de um grupo que até por fases heroicas teve que passar, mas 

isso é o menos importante. Que a gente brigou um pouco, que a gente 

deu muito murro em ponta de faca, mas isso é o que menos importa. O 

fato é que ter virado um movimento coletivo dentro do IPHAN e fora 

dele e hoje ele seja, como você disse, um sucesso, é isso que importa.

MTFG – Quero agradecer muito, o seu depoimento Sydney, em nome de toda 

a Copedoc. Você é de lá e você está em nosso coração sem dúvida. 

Muito obrigada.
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GEOC – Grace Elizabeth de Oliveira Cruz
MTFG – Maria Tarcila Ferreira Guedes

MTFG – Grace, eu gostaria que você informasse seus dados pessoais como 

nome completo, lotação atual, que cargo ocupava na Promoção 

[Deprom], setor responsável pela produção do Prêmio Rodrigo Melo 

de Andrade.

GEOC – Meu nome completo é Grace Elizabeth de Oliveira Cruz. Atualmente 

estou lotada no Museu Villa-Lobos97, que é a minha “casa” de origem. 

Morei onze anos em Brasília e passei a fazer parte da equipe da Co-

geprom, antigo Departamento de Promoção (Deprom), ainda sob a 

direção de Luiz Bolcato Custódio98, de quem fui substituta. 

Em 1997, Custódio, superintendente do IPHAN no Rio Grande do Sul, 

atendeu ao convite do então presidente do IPHAN, Glauco Campel-

lo99, para dirigir o Departamento de Promoção. Por determinação do 

Governo Federal toda autarquia deveria estar sediada em Brasília e ape-

nas a área de Promoção encontrava-se no Rio de Janeiro. Sob a direção 

de Custódio o IPHAN realizou a última edição do Prêmio no Centro 

Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, em 1998. Em seguida, a 

cerimônia foi transferida para Brasília onde acontece até os dias atuais. 

Durante os anos subsequentes continuei exercendo a função de substi-

tuta dos dirigentes da Cogeprom e, em outros momentos, de interina 

da Coordenação. Por último, fui nomeada Coordenadora-Geral de 

Promoção pela presidente Maria Elisa Costa100. Deixei a área em 2006 

quando voltei ao Museu Villa-Lobos.

MTFG – Por que e quando a cerimônia do Prêmio foi para Brasília? 

97 Museu Villa-Lobos, localizado na Rua Sorocaba, Botafogo.
98 Luiz Bolcato Custódio, Diretor Regional do IPHAN no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre 
(1987-1996); Diretor Nacional de Promoção do IPHAN, em Brasília (1996-1998). 
99 Glauco Campello, arquiteto, Presidente do IPHAN (1994-1999).
100 Maria Elisa Guimarães Costa, arquiteta, responsável pelo Departamento de Identificação (DID) 
entre 1993 e 1994, e mais tarde nomeada Presidente do IPHAN em 2003.
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GEOC– A primeira cerimônia do Prêmio em Brasília aconteceu em 1999, na 

presidência de Carlos Heck101. Esta ideia já estava sendo proposta por 

Custódio na gestão de Glauco Campello. A equipe do Deprom acredi-

tava ser importante realizar a cerimônia do Prêmio em Brasília, por se 

tratar de uma premiação nacional. Esta mudança daria ao Prêmio mais 

visibilidade e maior prestígio político, além de torná-lo menos oneroso, 

sobretudo no custo com passagens aéreas. Seria, também, uma forma 

de valorizar de igual modo o trabalho de todas as Superintendências 

do IPHAN. Logo no início da gestão de Carlos Heck, Custódio deixou 

a direção do Deprom e retornou a Porto Alegre. O departamento ficou 

sob minha responsabilidade, enquanto o novo presidente do IPHAN 

tentava sucessivos diretores para a área. Assim, coube a mim a tarefa 

de realizar a primeira cerimônia de entrega do Prêmio Rodrigo em 

Brasília. Esta missão só foi possível porque Graça Mendes102, que já 

fazia parte do Deprom, coordenou o evento e o fez com muita dedi-

cação e eficiência. Outro apoio importante foi o de João Tadeu103, que 

estava chegando ao Departamento. Na verdade, o Departamento de 

Promoção viveu quatro anos muito conturbados, pois os diretores in-

dicados por Carlos Heck não se adaptavam ao IPHAN. Isto me trazia 

uma grande inquietação, já que oficialmente eu respondia pelo setor. 

Toda equipe tinha consciência da importância do Prêmio e sempre se 

dedicou para que tivesse cada vez mais credibilidade e repercussão. So-

bretudo, que fosse internamente reconhecido como uma ação nacional 

de valorização não só do patrimônio, mas também do Instituto.

MTFG – A Copedoc está tentando localizar a documentação da Promoção nesse 

período, principalmente entre 1996 e 1998. A partir de 1999, nós localiza-

mos uma boa parte. Você sabe onde esta documentação está guardada? 

GEOC – Os documentos gerados a partir de 1997 com certeza estão no Ar-

quivo Central de Brasília. Em 1997, apenas a cerimônia de entrega da 

101 Carlos Henrique Heck, professor e arquiteto. Foi Presidente do IPHAN de 1999 a 2002.
102 Maria da Graça Nobre Mendes, formada em Comunicação Social-Jornalismo, técnica do IPHAN. 
Foi coordenadora das atividades do Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, Gerência de Difusão e 
Intercâmbio do Departamento de Articulação e Fomento do IPHAN, durante vários anos em Brasília.
103 João Tadeu Gonçalves, sociólogo e jornalista. Foi coordenador da área de Educação Patrimo-
nial, Departamento de Articulação e Fomento (DAF) do IPHAN, durante alguns anos.
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premiação, esteve sob controle da equipe de Brasília. A primeira parte, 

referente à inscrição dos candidatos e ao julgamento das ações, ainda 

foi realizada no Rio de Janeiro e esta documentação não foi transferida 

para Brasília. 

A equipe considerou, naquela época, que o Prêmio era uma ação insti-

tucional e que interessava não só ao IPHAN, mas a toda a sociedade. 

Por isto, decidiu que todos os documentos referentes à premiação seri-

am encaminhados, formalmente, ao arquivo central do instituto após 

o término de cada edição, para que ficassem disponíveis à consulta 

pública. Estes documentos são extremamente importantes porque re-

gistram a trajetória do Prêmio, instituído em 1987 em comemoração 

aos 50 anos do IPHAN, e que nos seus primeiros anos homenageava 

funcionários da própria instituição que desenvolviam ações relevantes. 

Em um determinado período passou a premiar também ações externas. 

MTFG – Isto aconteceu em 1993?

GEOC – Foi em 1993, quando homenageou tanto funcionários do IPHAN 

como pessoas ligadas a outras organizações. Em 1994, passou a pre-

miar somente ações desenvolvidas pela sociedade como um todo e que 

não tivessem vínculo formal com o IPHAN.  Nesta época, a comissão 

julgadora começou a ser composta por representantes de diversas ins-

tituições ligadas à preservação do patrimônio cultural brasileiro, além 

de diretores do IPHAN. A intenção era expandir institucionalmente o 

Prêmio e torná-lo um evento do Governo Federal. 

Em 1998, a equipe do Deprom, em conjunto com a Procuradoria Ju-

rídica do IPHAN, iniciou uma reavaliação do Edital do Prêmio, pois 

durante sua organização era possível perceber algumas lacunas que 

dificultavam o julgamento das ações. Entre as diversas modificações 

propostas, uma merece destaque: a comissão julgadora passou a ser 

formada exclusivamente por organizações que indicavam seus re-

presentantes com notório conhecimento na área. Este procedimento 

também foi adotado pelas Superintendências Regionais que realizam a 

etapa de pré-seleção do prêmio. Antes, o presidente do IPHAN convi-

dava pessoas para compor a comissão e, de igual modo, isso acontecia 

nas superintendências. Não havia um número fixo de jurados, nem a 
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forma de composição da comissão era especificada no Edital.

Os critérios estabelecidos para a Comissão Nacional de Avaliação tam-

bém foram estendidos para as comissões regionais. Estas mudanças 

tornaram o julgamento mais imparcial e deram ao IPHAN maior i-

senção na realização do Prêmio. Sem dúvida, estas alterações consoli-

daram o Prêmio junto às outras instituições em nível federal e con-

tribuíram para aumentar sua aceitação pela sociedade. No decorrer 

dos anos a experiência da equipe organizadora do Prêmio e a colabo-

ração dos jurados contribuíram para o aperfeiçoamento da premiação. 

Hoje é possível dizer que o Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade é 

uma ação extremamente profissionalizada, séria e prestigiada. 

MTFG – Grace, eu gostaria que você falasse sobre as categorias, porque houve 

um acréscimo delas. 

GEOC – Volto aqui à questão de experiência da equipe. E quando falo em 

equipe, refiro-me aos técnicos do IPHAN que produzem o Prêmio em 

todo o país e da colaboração dos jurados que também orientaram para 

uma reestruturação das categorias que totalizavam seis. Hoje são sete 

categorias: Apoio Institucional e/ou Financeiro, Divulgação, Educação 

Patrimonial, Pesquisa e Inventário de Acervos, Preservação de Bens 

Móveis e Imóveis, Proteção do Patrimônio Natural e Arqueológico e 

Salvaguarda de Bens de Natureza Imaterial. 

Nos primeiros anos, cada ação podia se inscrever em diversas catego-

rias. Isto causava muitos problemas na hora do julgamento, pois os 

próprios jurados precisavam direcionar as ações às categorias mais a-

dequadas e nas quais elas tinham mais chance de vitória. Além disso, o 

candidato não assumia a responsabilidade total pela sua candidatura. 

A definição da categoria deveria ser uma responsabilidade do candi-

dato. Assim, esta possibilidade foi extinta e cada ação passou a con-

correr em apenas uma categoria. Algumas delas também tiveram seus 

critérios revisados e aperfeiçoados. 

A criação de uma sétima categoria – Salvaguarda de Bens de Nature-

za Imaterial foi instituída para que o patrimônio imaterial brasileiro 

tivesse destaque semelhante às outras áreas do patrimônio cultural. 

A criação desta categoria colaborou para a divulgação do Decreto nº. 
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3551/2000, que instituiu o Registro dos Bens de Natureza Imaterial 

que constituem o patrimônio cultural brasileiro. 

Outra mudança considerada significativa foi a alteração do valor da 

premiação ocorrida na gestão do presidente Antonio Augusto Arantes. 

Desde a instituição do Prêmio o seu valor não sofrera alteração perma-

necendo sempre em seis mil reais. Esta foi uma luta de muitos anos tra-

vada pelos técnicos da Cogeprom. O valor era extremamente simbólico, 

pois durante tantos anos sem correção havia se depreciado. Para empre-

sas e instituições de grande porte que já concorreram ao Prêmio, como 

Petrobras, BNDES, Vale do Rio Doce, Fundação Getúlio Vargas, Banco 

Safra e Fundação Vitae, por exemplo, não havia relevância financeira; o 

que contava era a chancela do IPHAN para seus projetos e o reconheci-

mento da sociedade. Mas, para instituições pequenas ou para cidadãos 

que desenvolviam ações isoladamente o valor do prêmio tinha um sig-

nificado expressivo, além do reconhecimento do Governo Federal.

Por isto, consideramos uma vitória corrigir o valor do prêmio de 6 mil 

para 14 mil reais. Esta situação nos permitia constatar que, apesar do 

valor insignificante para uma premiação, o número de candidatos au-

mentava anualmente. Isto demonstrava que o Prêmio Rodrigo estava 

consolidado e com um prestígio que ia além das questões financeiras. 

Mas, mesmo assim este valor ainda é pequeno e precisa ser reajustado.

MTFG – Gostaria que você falasse um pouco sobre os projetos apresentados, 

porque eles são muito interessantes...

GEOC – Essa questão dos projetos é algo que me emociona muito. Também 

o envolvimento das superintendências e dos museus do IPHAN, e das 

instituições que participam do julgamento. Há um número grande de 

ações da maior relevância. Por meio do Prêmio Rodrigo é possível to-

mar conhecimento de como a sociedade brasileira tem se preocupado 

com seu patrimônio cultural. Muitas vezes, no interior do Brasil são 

desenvolvidas ações com a participação de comunidades inteiras que 

se dedicam e nos empolgam pela qualidade do seu trabalho. A maio-

ria delas é exemplo para as populações dos grandes centros, que nem 

sempre têm uma visão participativa e uma relação de amor com a sua 

cultura. Eu acho, inclusive, que o IPHAN poderia se aprofundar mais 
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no conhecimento dessas ações com vistas a desenvolver seus projetos 

oficiais. Muitas delas, seguramente, podem ser modelos a ser seguidos 

pelo governo e por outras instituições. Em média são 150 ações inscri-

tas anualmente. 

A Cogeprom iniciou um diálogo com a Copedoc, para desenvolver 

em conjunto com os demais departamentos do IPHAN, um projeto 

de pesquisa, mapeamento e acompanhamento das ações durante um 

período mínimo de cinco anos, com vistas ao estabelecimento de 

políticas públicas na área da preservação. Também teria o caráter de 

apoiar as comunidades e as instituições que desenvolvem projetos rele-

vantes. Na maioria dos casos, o IPHAN desconhece se as ações vence-

doras continuam a ser desenvolvidas e que resultados elas produziram 

ao longo dos anos. 

Era nossa intenção editar uma publicação, ou até uma série, sobre as 

ações vencedoras do Prêmio. Não seria uma publicação meramente in-

formativa, mas sim com aprofundamento científico sobre os projetos. 

Sei que existem alguns estudos em torno do Prêmio desenvolvidos por 

alunos de mestrado e doutorado. Há, inclusive, uma tese de doutora-

do na Universidade de São Paulo sobre educação patrimonial que teve 

como foco as ações concorrentes ao Prêmio Rodrigo. O IPHAN tem um 

tesouro acumulado em 20 anos que precisa ser aproveitado, não só pela 

instituição, mas pela comunidade acadêmica e por toda a sociedade.

MTFG – Qual o nome do autor desta tese de doutorado?

GEOC – Esta tese de doutorado é de Ricardo Oriá. 

MTFG – Ele é funcionário do Patrimônio?

GEOC – Não. É funcionário do Congresso Nacional, mas me parece que ele 

iria se dedicar à Universidade Federal do Ceará. Não sei informar se de 

fato foi, pois já faz algum tempo que não nos falamos. 

MTFG – Além dessas ações de Educação Patrimonial, eu ainda gostaria que 

você falasse um pouco mais sobre outras ações, já que são tão diversas. 

Alguma que você tenha se emocionado mais.
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GEOC – Na verdade eu tenho uma enorme dificuldade para escolher ações 

para exemplificar, pois cada uma delas tem o seu grau de importância 

e emoção. Este é um sentimento parecido com o demonstrado pelos 

jurados. É muito difícil decidir e escolher uma ação como vencedora, 

já que todas possuem seu valor e nos comovem de fato. Posso citar 

uma ação desenvolvida por um grupo de crianças de Pitangui104, em 

Minas Gerais, que causou furor na entrega do Prêmio em Brasília. O 

grupo, composto por crianças entre 8 e 16 anos, foi se organizando 

lentamente, no âmbito da escola e se estendeu por toda a cidade, com o 

objetivo de preservar o patrimônio local. A ideia nasceu quando perce-

beram que o rio mais importante estava poluído e a mata estava sendo 

devastada. No decorrer das atividades descobriram que não bastava a 

preocupação com o meio ambiente e que o patrimônio cultural deve-

ria ter a mesma importância.

Iniciaram angariando fundos e desenvolvendo campanhas de preser-

vação e limpeza dos rios, das matas e também da cidade. Um dia re-

solveram construir uma pista de skate e pediram autorização à pre-

feitura. O prefeito e a Câmara Legislativa autorizaram e indicaram a 

Praça da Igreja Matriz. Eles próprios rejeitaram sob a alegação de que 

naquele local a pista de skate interferiria na paisagem da igreja, que 

era a mais antiga da cidade e que necessitava de restauro. Este é um 

exemplo indescritível. Essas crianças mudaram a forma de pensar e 

viver dos próprios pais, das suas famílias e da comunidade. Hoje, eles 

formam o Conselho das Crianças de Pitangui, do qual fazem parte 

alguns pais, um representante do clero, dos comerciantes, do governo 

e de outras associações de classe. A diretoria é toda composta por cri-

anças e o presidente é sempre uma delas. O Conselho tem acento na 

Câmara Municipal e participa de todas as decisões levadas à votação.

Existem inúmeras ações como esta sendo realizadas no Brasil. O méri-

to do Prêmio Rodrigo é que, por seu intermédio, elas chegam até nós. 

Por isso, a equipe que organiza o prêmio se emociona na convivência 

com estas pessoas. Na cerimônia de entrega do Prêmio, para um Teatro 

104 A ação vencedora foi o Projeto da Capela de São Francisco e Proteção às Minas Bandeirantes, 
apresentado pelo Conselho de Crianças para a preservação do homem, do ar, das águas, dos mapas, 
dos animais e defesa do patrimônio histórico e cultural/Instituto Esther Valério, de Pitangui, Minas 
Gerais, em 2003.
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Nacional Claudio Santoro lotado com 1.400 pessoas, o presidente do 

Conselho, um menino de 9 anos, ao lado de outras 50 crianças, fez um 

veemente e eletrizante discurso de improviso. A plateia aplaudiu de pé 

por vários minutos. São momentos como este que nos dão muito prazer!

Da mesma forma, cativante foi a presença de representantes das tri-

bos indígenas Kariri-Xocó (AL), Pankararu (PE), Fulni-ô (PE), Kiriri 

(BA), Tumbalalá (BA), Truká (PE) e Tupinambá (BA) pelo trabalho 

de preservação e divulgação da cultura dessas nações, realizado pela 

organização Thydêwá105.

Outro trabalho exemplar e que merece ser seguido é o projeto de 

educação patrimonial “Viva e Reviva Goiás”106, desenvolvido pela Se-

cretaria de Educação de Goiás. Há também pessoas como o Senhor 

Binômino da Costa107, de Jataí, Goiás, um exemplo de vida e trabalho 

dedicados ao estudo e preservação do patrimônio natural e arqueo-

lógico brasileiro.

Vale lembrar o primoroso trabalho sobre o Acervo da Música Brasileira, 

com a restauração e a difusão de partituras, desenvolvido pela Fundação 

Cultural e Educacional da Arquidiocese de Mariana, Minas Gerais108.

Mais um exemplo de como uma pequena comunidade pode se mobi-

lizar e realizar coisas grandiosas aconteceu na cidade de Catas Altas, 

em Minas Gerais. Uma igreja foi restaurada de forma impecável, a-

penas com recursos levantados pelos fiéis, por meio de campanhas e 

quermesses. Além dessa igreja, todo o patrimônio histórico da cidade 

estava sendo restaurado seguindo um cronograma de prioridade e 

urgência109. Comovente também foi conhecer um trabalho apresen-

tado no estado do Maranhão, na área da educação e preservação da 

linguagem para crianças surdas e mudas. 

Lembro-me da ação desenvolvida pela Gerasul e Universidade de Ca-

xias do Sul, de preservação da identidade e da memória das comu-

105 Thydêwá – Esperança da Terá-Bahia, projeto premiado em 2004 pela realização do projeto “Ín-
dios na Visão dos Índios”, com o lançamento de sete volumes da coleção de mesmo nome, visando 
a resgatar, preservar e divulgar a cultura das nações citadas pelo entrevistado.
106 Ação “Viva e Reviva – Goiás”, premiada em 2001.
107 O ambientalista Binômio da Costa se dedica ao estudo e preservação do Bioma do Cerrado, 
premiado em 2001, por iniciativas no campo da preservação.
108 Premiada em 2002 pela ação “Acervo da Música Brasileira com a restauração e difusão de partituras”.
109 Premiada em 2002 pelo projeto de “Preservação do Patrimônio Cultural de Catas Altas”, Minas Gerais.
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Entrega do Prêmio Rodrigo, realizada em 10 de dezembro de 2003, na Sala Villa-Lobos – 
Teatro Nacional Claudio Santoro, em Brasília, para o Conselho de Crianças para a preserva-
ção do homem, do ar, das águas, das matas, dos animais e defesa do patrimônio histórico e 
cultural, Instituto Esther Valerio, Pitangui/MG, premiado na categoria de Educação Patrimo-
nial pelo Projeto de Adoção da Capela de São Francisco e Proteção às Minas dos Bandeiran-
tes-Minas Gerais. Foto da equipe do Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, Brasília.

Conselho de Crianças para a preservação do homem, do ar, das águas, das matas, dos ani-
mais e defesa do patrimônio histórico e cultural, Instituto Esther Valerio, Pitangui, Minas 
Gerais. Dossiê de candidatura para o Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, 2003. Ar-
quivo Central do IPHAN/Seção Brasília.
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Capas da Coleção Índios na Visão dos Índios. Fotos de Oscar Liberal. 
O projeto lançado em 2001 passou por várias etapas que resultaram em uma coleção de sete 
volumes finalizados em 2002, com depoimentos e fotografias produzidos pelos próprios in-
dígenas, abrangendo as seguintes nações: Kariri-Xocó/AL, Pankararu/PE, Fulni-ô/ PE, Kiriri/
BA, Tumbalalá/BA, Truká/PE e Tupinambá/BA. A Ong Thydewá, responsável pela ação, 
conseguiu captar recursos e publicar 21 mil livros, dos quais 30% foram distribuídos nas 
escolas da região e 70% foram gerenciados pelas próprias comunidades.
O projeto continuou a ser desenvolvido nos anos seguintes com outros subprogramas de 
incentivo à produção cultural. No site da organização responsável pela iniciativa podemos 
encontrar as coleções e outros projetos disponíveis para o público interessado. 
Em 2004, a ação foi premiada na categoria Divulgação pela Comissão Nacional, tendo sido 
pré-selecionada pela Comissão Regional da Superintendência do IPHAN na Bahia.
Fonte: IPHAN. Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade: para ações de preservação do pa-
trimônio cultural. Brasília, 2004. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/uploads/ck-
finder/arquivos/revista_2004.pdf>. Acesso em: 9 ago. 2015.
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Capa de DVD do projeto Viva e Reviva Goiás. 
Foto de Oscar Liberal.
Ação vencedora de 2001, na categoria Educação 
Patrimonial, intitulada Viva e Reviva Goiás, da Sub-
secretaria Regional de Educação de Goiás. A ação 
atingiu 7.971 alunos e 382 professores de escolas 
municipais, estaduais e particulares, e integrou 
a campanha em favor da elevação da cidade de 
Goiás a Patrimônio Mundial, conforme informa-
ção da ata da premiação de 2001, disponível no 
Arquivo Central do IPHAN/Seção Brasília.

Capa de CD, Acervo de Música Brasileira – Restauração e Difusão de Partituras. 
Foto de Oscar Liberal. 
O Projeto foi idealizado pela Fundação Cultural e Educacional da Arquidiocese de Mariana em 
2001, patrocinado pela Petrobras, sob a coordenação do Santa Rosa Bureau Cultural. Trata-
se de músicas religiosas brasileiras dos séculos XVII ao XX que estavam restritas ao espaço 
do Museu de Música de Mariana, e que passaram a ser disponibilizadas ao público pela inter-
net, após serem tratadas, reorganizadas e catalogadas em uma ação que envolveu 150 pro-
fissionais. Em 2002, a ação foi premiada na categoria Inventário de Acervos e Pesquisa pela 
Comissão Nacional, tendo sido pré-selecionada pela Comissão Regional da Superintendência 
do IPHAN em Minas Gerais.Fonte: IPHAN. Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade. Notícias 
do Patrimônio, Brasília, 2002. Número especial. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/
uploads/ckfinder/arquivos/revista_2002.pdf>. Acesso em: 9 ago. 2015.
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nidades atingidas pela Barragem do Itá, na divisa dos estados do Rio 

Grande do Sul e Santa Catarina110. Não é possível esquecer o bonito 

e eficiente trabalho realizado pelo Corpo de Bombeiros Voluntários 

de Tiradentes, em Minas Gerais, formado por pessoas da comunidade 

que buscam recursos e treinamento para a prevenção de incêndios nas 

cidades históricas da região111. Enfim, a lista de ações é grande e com 

certeza estou sendo injusta por não citar todas elas. Por isso é pre-

ciso conhecer o Brasil e o que muitos brasileiros estão realizando para 

preservar nossa memória e nossa cultura.

Hoje, o Prêmio é uma instituição autônoma. As instituições e as pes-

soas se organizam e se preparam com anos de antecedência para con-

correr a esta premiação. Sua divulgação é produzida na área central, 

que distribui o material promocional e o edital para todas as unidades 

do IPHAN, que cumprem o mais importante papel junto às suas comu-

nidades: divulgar, inscrever os candidatos e realizar a primeira etapa 

de seleção. Todo este procedimento é desenvolvido de forma afinada 

com a Cogeprom. É um trabalho verdadeiramente de equipe. Outro 

veículo importante de divulgação é o portal do IPHAN na internet que 

tem, atualmente, um acesso médio mensal de 60 mil usuários. Estes 

dados foram apurados até o final da minha gestão como Coordenado-

ra-Geral de Promoção.

As ações do Prêmio também estiveram em pauta em um dos números 

da Revista Eletrônica do IPHAN, editada em parceria com o Labo-

ratório de Jornalismo Científico da Universidade de Campinas. Esta 

Revista tinha uma grande repercussão e uma média de acesso de 

400 mil pessoas em diversos países, segundo dados da Unicamp. Eu 

lamento que tenha sido suspensa.

MTFG – Grace, em relação aos critérios de seleção dos projetos gostaria que 

você falasse um pouquinho mais. Eu sei que eles são divulgados no 

edital, que trata da questão da excepcionalidade das ações, entre ou-

tros aspectos.

110 Gerasul e Universidade de Caxias do Sul-RGS-Premiado pela preservação da identidade e da 
memória das comunidades atingidas pela Barragem do Ita, na divisa dos estados do Rio Grande do 
Sul e Santa Catarina.
111 Corpo de Bombeiros Voluntários de Tiradentes-MG, premiada em 1996 e novamente em 2004.
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A ação do Corpo de Bombeiros Volun-
tários de Tiradentes, Minas Gerais, foi 
premiada em 1996, “pelo treinamento de 
voluntários, para prevenção e combate a 
incêndios em centros históricos”. Foi nova-
mente premiada em 2004, na categoria de 
Proteção do Patrimônio Natural e Arque-
ológico, pela ação Serra de São José – um 
Patrimônio Natural. Integrado por donas de 
casa, jardineiros, carpinteiros, pedreiros, 
professores, mestres de obra, entre ou-
tros, preocupados com a preservação das 
riquezas naturais da Serra de São José, o 
Corpo de Bombeiros Voluntários atua nos 
municípios que compõem a Área de Pro-
teção Ambiental da serra – Tiradentes, 
Prados, Coronel Xavier Chaves, São João 
Del Rei e Santa Cruz de Minas – formada 
por variados ecossistemas.  
Fonte: IPHAN. Prêmio Rodrigo Melo Franco 
de Andrade: para ações de preservação do 
patrimônio cultural. Brasília, 2004. Dis-
ponível em: <http://portal.iphan.gov.br/
uploads/ckfinder/arquivos/revista_2004.
pdf>. Acesso em: 9 ago. 2015.

GEOC – De fato, os critérios do Prêmio são especificados no edital e segui-

dos rigorosamente pela comissão de avaliação. O julgamento leva em 

conta, entre outros fatores, a originalidade, a excepcionalidade e a con-

solidação daquela ação. Não é possível concorrer com apenas uma pro-

posta ou uma boa ideia. É preciso que o projeto tenha se concretizado 

e seus resultados tenham repercussão na comunidade onde foi desen-

volvido. A restauração de um bem, por exemplo, deve estar finalizada. 

Na área de acervos e pesquisa, um inventário deve estar concluído e 

tornado público de alguma forma, para que a sociedade possa usufruir 

dele. Este é um critério rigoroso, pois às vezes ocorre a candidatura 

de ações de boa qualidade, mas que ainda estão em andamento e sem 

condições de avaliar a sua efetividade.

MTFG – Grace, ainda, mais uma pergunta para finalizar. Se você pudesse falar 

em poucas palavras como resumiria a importância do Prêmio Rodrigo 

Melo Franco de Andrade?

Capa do projeto apresentado pelo Corpo de 
Bombeiros Voluntários de Tiradentes. 
Foto de Oscar Liberal.
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GEOC – Considero o Prêmio uma ação extremante importante para o IPHAN 

e para o Ministério da Cultura, não só pelo reconhecimento do que 

a sociedade faz em benefício da preservação cultural no Brasil. Mas, 

porque tem a característica de unir a instituição em torno de uma cau-

sa e de um ideal. É uma ação desenvolvida durante todo o ano e que 

nos seus 20 anos de existência cresceu em qualidade e credibilidade. 

Os funcionários, em todo país, torcem por ele e se dedicam com es-

mero na sua realização.

A sociedade acredita no Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade e 

aqueles que lutam pelo patrimônio desejam um dia recebê-lo. Não 

tenho dúvida de que as pessoas que criaram este prêmio no âmbito 

do IPHAN tinham o sonho de homenagear Dr. Rodrigo e divulgar o 

instituto por ocasião dos seus cinquenta anos. Mas, o mais importante 

foi criar um veículo para mostrar que a sociedade é verdadeiramente, 

a melhor guardiã do seu bem cultural, como pregava o querido e sau-

doso Aloisio Magalhães112.

Esta é uma ação de governo que precisa ser preservada e valorizada. A 

cerimônia de entrega da premiação em Brasília é um grande sucesso. 

Sempre com a participação de artistas consagrados, na principal sala 

de espetáculos da cidade, cada vez mais lotada. Os vencedores e as Su-

perintendências do IPHAN se sentem valorizados e o público tem a 

oportunidade de ouvir e ver um pouco sobre o patrimônio cultural 

brasileiro. Enfim, o Prêmio Rodrigo é um acontecimento muito feliz. 

Espero que tenha uma longa vida!

MTFG – Grace, eu queria agradecer, em nome da Copedoc, o seu depoimento. 

Estamos encerrando o depoimento de Grace Elizabeth.

112 Aloísio Sérgio Magalhães, designer, pesquisador, político, presidente da Secretaria do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional – SPHAN (1979-1982) e da Fundação Nacional Pró-Memória (1979-
1982), responsável pela fusão do Centro Nacional de Referência Cultural (CNRC), do Programa das 
Cidades Históricas (PCH) e do SPHAN. Redefiniu a estrutura burocrática do SPHAN e implantou 
novos conceitos e projetos da vertente patrimonial e da ação cultural.
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Entrevista com
Graça Mendes e Léa Thelma Scatrut
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Ficha técnica

Entrevista temática com: Graça Mendes, formada em Comunicação Social-

Jornalismo, técnica do IPHAN e, no período em 

que foi realizada a entrevista, era organizadora 

do Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, 

Coordenação de Difusão e Intercâmbio do De-

partamento de Articulação e Fomento, e Léa 

Thelma Scatrut, formada em Psicologia, Técnica 

do IPHAN/DAF e corresponsável pela premiação. 

De 1999 até 2008, ambas foram responsáveis pela 

organização e coordenação do Prêmio, tendo Léa 

Scatrut se aposentado em 2008, e Graça Mendes 

continuado na coordenação por mais alguns anos. 

Entrevistadora: Maria Tarcila Ferreira Guedes

Levantamento de dados: Maria Tarcila Ferreira Guedes

Pesquisa e elaboração 

de roteiro:

Maria Tarcila Ferreira Guedes

Transcrição: Femade

Colaboração: Graça Mendes

Local: Rio de Janeiro, Museu Villa-Lobos

Data: 19/06/2008

Sumário da entrevista: Surgimento da ideia do Prêmio Rodrigo Melo 

Franco; as transformações; o carácter atual; Prê-

mio Rodrigo – Rio de Janeiro; Prêmio Rodrigo 

– Brasília; comissões, participações externas; cri-

térios; pareceres e transformações.
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GM – Graça Mendes
LS – Léa Scatrut
MTFG – Maria Tarcila Ferreira Guedes

MTFG – Eu estou aqui com Graça Mendes e Léa Scatrut, ambas da Cogeprom. 

Elas são as responsáveis pelo Prêmio Rodrigo Melo Franco de An-

drade. A ideia do Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, de 1987, 

era mais antiga? Chegou a ser testada antes de 1987?

GM – A ideia do Prêmio é de 1987, para celebrar os 50 anos de criação do IPHAN. 

Esse foi o primeiro ano em que foi concedido, mas tinha um caráter dife-

rente. Era um prêmio para pessoas que trabalham ou trabalharam na ins-

tituição, para servidores. Entre 1987 e 1992, se eu não me engano, ele teve 

esse caráter. A partir de 1993, o prêmio voltou-se para a sociedade, e passou 

a premiar pessoas ou instituições que tivessem feito ações de preservação do 

patrimônio cultural, em qualquer lugar do Brasil. 

MTFG – Quando o Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade tomou o caráter 

aberto que tem hoje? 

GM – Em 1993. Até 1998 o prêmio foi concedido no Rio de Janeiro. A or-

ganização sempre esteve a cargo do então Departamento de Promoção, 

hoje Coordenação Geral de Promoção. A cerimônia de entrega passou a 

ser feita em Brasília a partir de 1999, quando Léa e eu começamos a tra-

balhar diretamente na organização do Prêmio Rodrigo. Antes, a gente co-

laborava com a equipe do Rio. Em Brasília, a primeira festa de entrega foi 

na Sala Martins Pena, do Teatro Nacional Claudio Santoro, de Brasília, a 

segunda foi no Palácio Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores, 

e a partir do ano de 2001 a festa tem acontecido na Sala Villa-Lobos no 

Teatro Nacional Claudio Santoro.  

MTFG – Como eram formadas as comissões? Quais os critérios de seleção dos 

participantes nas comissões? 

GM – Vou falar sobre o Rio primeiro. Técnicos do IPHAN eram convidados 
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para julgar o Prêmio. Quando veio para Brasília, em 1999, nós começa-

mos a chamar pessoas de fora da instituição, pessoas físicas, que a direto-

ria e o presidente do IPHAN indicassem. Pedíamos sugestões de nomes 

e convidávamos as pessoas, e a reunião era aqui na sede. Naquela época 

eram inscritos apenas 40 ou 50 trabalhos em todo o país, e entre 25 e 35 

eram analisados pela Comissão Nacional. Era um número pequeno de 

ações. Cada pessoa julgava dois ou três trabalhos. A partir de um certo 

ano, as inscrições aumentaram muito no Brasil inteiro. Depois explica-

rei esse processo. O número de trabalhos que eram pré-selecionados nas 

Superintendências Regionais do IPHAN e que vinham ser julgados em 

Brasília passou gradativamente de 40 para 50, 60. A comissão teve de ser 

ampliada. Mudou também a maneira de formar a comissão. O IPHAN 

passou a convidar instituições, por meio de um ofício do Presidente, 

pedindo a indicação de um representante, por exemplo, do Ministério 

do Turismo, do Ministério da Cultura, da Universidade de Brasília, da 

Fundação Nacional do Índio, do Arquivo Nacional...

LS – Instituto de Arquitetos do Brasil, Conselho Nacional do Desenvolvimen-

to Científico e Tecnológico (CNPQ), Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil-CNBB, Unesco, Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos 

Deputados, e Ministérios da Educação, do Meio Ambiente, das Relações 

Exteriores e das Cidades.

GM – A Comissão Nacional de Avaliação começou a ter entre 12 e 13 inte-

grantes. Em 2007 foram 17 pessoas. Veio também um representante do 

Arquivo Público do Distrito Federal. 

LS – Houve muitas inscrições, 232 no país todo, e 75 selecionadas para análise 

da Comissão Nacional em Brasília113. 

GM – Cada integrante da Comissão analisou entre quatro e cinco trabalhos. A 

seleção dos participantes é feita dessa forma: o IPHAN convida uma ins-

tituição, que indica uma pessoa para participar. A escolha das institui-

113  Em 2007, as 21 superintendências analisaram 232 ações, sendo 75 pré-selecionadas por meio de 
comissões regionais.
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ções é feita de acordo com seu objeto de trabalho, isto é, devem ser insti-

tuições que tenham conexão com a preservação do patrimônio cultural. 

Geralmente são historiadores, arquitetos, antropólogos, arqueólogos, 

cientistas sociais, professores de literatura, pessoas da área de arquivo 

ou biblioteca. O ano de 2007 marcou a vigésima edição do Prêmio, mas 

na verdade, com caráter de concurso público, ele é feito de 1993 para cá. 

Antes era uma escolha interna, como já foi explicado. A diferença mais 

marcante para nós é o aumento do número de inscrições, de ano para 

ano, pois passou de 40 para mais de 200. 

LS – Aumentou o interesse da sociedade, das instituições e das pessoas físicas 

em participar. Nem tanto pelo valor do Prêmio, que não é muito grande. O 

IPHAN conseguiu aumentá-lo de seis mil, para 10 mil e agora R$ 14.0000,00 

(quatorze mil reais)114. Há o desconto do imposto de renda, então é um va-

lor simbólico, praticamente. Mas a chancela do Prêmio para essas pessoas 

tem sido importante, e daí esse crescente número de inscrições.

GM – Outro aspecto que chamou a atenção da Comissão este ano, e nossa 

também, que trabalhamos no Prêmio, é o grande aumento do número 

de ações relacionadas a patrimônio imaterial. Antes predominavam tra-

balhos voltados para a área material, restaurações, etc. Cresceu significa-

tivamente o número de ações com outro caráter, sobre os fazeres da po-

pulação. Há um terceiro aspecto também, que mudou muito de ano para 

ano. O prêmio saiu do eixo Rio, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do 

Sul, Pernambuco e Bahia e passou para o Brasil inteiro. Então, este ano 

mesmo não houve vencedor algum do Rio e São Paulo115.

LS – O Norte tem aparecido muito. 

GM – Sim, principalmente ações que tenham a ver com as etnias indígenas, 

isso também aumentou muito. Os próprios grupos indígenas se ins-

114 Em nota, a coordenadora Graça Mendes informou que, a partir de 2008, o valor da premiação 
passou para R$20.000,00 (vinte mil reais).
115 Em outra nota, Graça Mendes informou que as ações vencedoras de 2007 foram realizadas nos 
estados do Ceará (duas ações), Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Rio Grande do Sul e Santa Cata-
rina. Em 2008, realizadas uma no Mato Grosso, duas em Minas Gerais, Pernambuco, Piauí e duas 
no Rio Grande do Sul.
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crevem, porque hoje eles estão mais organizados, em organizações não 

governamentais, por exemplo. 

 

MTFG – Quais os critérios utilizados para a pré-seleção, e mais tarde a seleção final?

GM – Os critérios... Aqui começa então a explicação sobre o Prêmio. Bom, já 

que vou falar dos critérios, falarei primeiro como funciona o Prêmio. O 

IPHAN lança um edital nacional de concurso público, no começo do 

ano, entre março e abril, geralmente. É publicado um extrato do edital 

no Diário Oficial da União, e em um jornal de circulação nacional. O 

Edital completo vai para a página do IPHAN na internet, convocando 

as pessoas ou instituições que tenham realizado ações de preservação 

do patrimônio cultural no ano anterior, mesmo que as ações tenham 

começado em outros anos. Mas as ações têm de ter algum resultado no 

ano anterior ao do lançamento do edital. O IPHAN dá um prazo de 

dois meses para as inscrições, que são feitas em suas Superintendên-

cias Regionais. Elas inscrevem e recebem os trabalhos concorrentes. 

Há uma ficha de inscrição que pode ser obtida na internet ou também 

nos folhetos, e ainda cartazes de divulgação distribuídos pela área cen-

tral do IPHAN, por correio, para universidades, instituições públicas e 

privadas, arquivos, bibliotecas, secretarias de cultura, departamentos de 

patrimônio estaduais e municipais... A própria superintendência tam-

bém recebe e distribui esse material. Enfim, é feita uma distribuição 

ampla para divulgar o Prêmio quando o edital é lançado, saem 2.500 

cartazes e cinco mil folhetos para o Brasil inteiro. Após esses dois meses, 

as superintendências montam a Comissão Regional de Avaliação, a par-

tir de convites feitos às instituições locais de cultura, que designam um 

representante para compô-la. 

LS – A comissão é presidida pelo superintendente da Regional.

GM – Sim, e como o Prêmio está dividido em sete categorias as comissões 

regionais só podem pré-selecionar um trabalho por categoria. As catego-

rias são: Apoio Institucional e/ou Financeiro, Divulgação, Educação Pa-

trimonial, Pesquisa e Inventário de Acervos, Preservação de Bens Móveis 

e Imóveis, Proteção do Patrimônio Natural e Arqueológico, e a sétima, 
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Folder do Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, 
1999. Arquivo Central do IPHAN/Seção Brasília.

Salvaguarda de Bens de Natureza Imaterial. Essa também foi uma mu-

dança que ocorreu há três anos. Eram seis categorias, mas a partir de 

2005 foi criada a categoria de Salvaguarda de Bens de Natureza Imate-

rial, porque os trabalhos nessa área acabavam tendo de ser inscritos em 

outra, geralmente Divulgação ou Preservação de Bens Móveis e Imóveis. 

E aí ficava um pouco confuso para a Comissão. Depois que a Comissão 

Regional de Avaliação pré-seleciona os trabalhos inscritos, a Superin-

tendência Regional os envia para Brasília, mas não necessariamente vem 

um de cada categoria. Às vezes nem há inscrições suficientes para isso ou 

trabalhos significativos para justificar virem os sete. 

LS – No ano passado houve superintendência que não encaminhou trabalho 

algum. Quer dizer, a Comissão Regional constatou não haver ação inter-

essante para concorrer em nível nacional.

Capa de Notícias do Patrimônio, Prêmio Rodrigo 
Melo Franco de Andrade, 1999. Arquivo Cen-
tral do IPHAN/Seção Brasília.
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Capas das revistas do Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, de 2000 a 2008. 
Arquivo Central do IPHAN/Seção Brasília.
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GM – Exatamente, isso pode acontecer, porque de acordo com o Edital os 

trabalhos têm de ter vulto, originalidade, ou efeito multiplicador. Não 

adianta um trabalho que seja muito específico de uma região, se ele 

não for significativo para o país e não puder ser reproduzido em outras 

áreas e lugares. Então, às vezes se inscrevem trabalhos muito restritos a 

uma cidade, ou a uma região, e a Comissão Regional não pré-seleciona, 

para que não chegue aqui algo que não tenha caráter ou vulto nacional. 

Quando as ações pré-selecionadas chegam a Brasília, a equipe da Coor-

denação Geral de Promoção já tomou as providências para a reunião da 

Comissão Nacional que fará  a escolha dos sete vencedores. A equipe de 

Brasília iniciou o trabalho no começo do ano, com as etapas de lança-

mento do Edital, de produção e distribuição do cartaz e do folheto, assim 

como da divulgação das instruções do Prêmio, por meio de memorando 

circular para todas as superintendências. Na verdade, a organização do 

Prêmio começa em janeiro e termina em dezembro, quer dizer, não para, 

porque quando acaba um já se começa a pensar nas peças gráficas do 

próximo. Por exemplo, este ano a entrega do Prêmio aconteceu no dia 

17 de outubro. No dia seguinte, já estávamos em reunião para decidir o 

tema para as peças gráficas de 2008: cartaz, folheto e convite. Como será 

o ano de comemoração do centenário de Oscar Niemeyer, surgiu a ideia 

de homenagear a arquitetura brasileira. A ideia não é colocar o nome 

dele nas peças, mas mostrar a arquitetura do Brasil, que é conhecida 

no mundo graças a ele, principalmente. Voltando: a equipe de Brasília 

recebe os trabalhos pré-selecionados e os encaminha aos integrantes da 

Comissão Nacional. Nos dois meses em que as inscrições ficaram aber-

tas nas superintendências, a reunião da Comissão Nacional estava sendo 

preparada aqui. O processo é o mesmo das superintendências: o Presi-

dente do IPHAN convida diversas instituições, que enviarão seus repre-

sentantes para compor a Comissão. 

LS – Durante esses dois meses muitas pessoas telefonam em busca de infor-

mações, para saber como é o Prêmio, o que precisa ser apresentado para 

concorrer, se está no prazo e até se o trabalho vale a pena ser inscrito ou 

não. Recebemos telefonemas do Brasil inteiro.

GM – As pessoas inscrevem os trabalhos nas superintendências, mas bus-
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cam orientação na área central. Como esse é um trabalho conjunto, en-

tre a Superintendência e a Coordenação Geral, todo ano pedimos que 

seja indicado um servidor para atender ao público do Prêmio, além do 

superintendente, que é o presidente da Comissão Regional. Quanto à 

composição da Comissão Nacional é feita em parceria com o gabinete 

da Presidência do IPHAN. Este ano foram convidadas 17 instituições 

para indicarem representantes para a Comissão, por meio de ofício do 

presidente do IPHAN. Daí, quando essas instituições indicam represen-

tantes, nós entramos em contato imediatamente com eles e avisamos que 

receberão um certo número de trabalhos e terão provavelmente três se-

manas para analisá-los. Em geral são três semanas para análise de quatro 

ou cinco trabalhos, para cada pessoa, como no ano passado. E eles têm 

de preparar um parecer, que não precisa ser muito grande, para ajudar 

na hora da reunião, com pelo menos uma “pincelada” geral sobre o tra-

balho, qual a categoria no qual foi inscrito. E nesse parecer, o jurado 

da Comissão já apresenta uma opinião prévia: “Esse trabalho é muito 

fraco. Eu não o recomendo.” Ou então: “Esse trabalho tem condições 

de concorrer para ganhar. Vai depender dos outros da categoria, mas 

tem condições porque tem vulto, é um trabalho de peso, sério, é uma 

pesquisa de não sei quantos anos...” Quer dizer, a pessoa enumera as 

qualidades da ação nesse parecer e a gente pede que seja escrito em um 

ou dois parágrafos. Agora a Lea pode falar um pouquinho, da fase em 

que recebemos os trabalhos, que é uma parte que ela faz muito, o pro-

cesso de abrir processo. (risos)

LS – Quando os trabalhos chegam, há toda uma burocracia. É necessário  abrir 

um processo referente a cada um dos trabalhos encaminhados. Vou ex-

plicar um pouquinho mais. Cada categoria, ela recebe um número “x” 

de trabalhos. Então, digamos, Divulgação teve 14 trabalhos, Apoio Insti-

tucional, três, Educação Patrimonial, 15, e assim sucessivamente. Então 

temos de separar, um por um, de acordo com a área, mais ou menos, 

de cada jurado, ou representante da Comissão Nacional, para fazermos 

a distribuição desses trabalhos. A gente tenta não colocar trabalhos de 

uma mesma categoria para uma só pessoa, até para que essa pessoa tenha 

um conhecimento maior de como funciona o Prêmio, de como esses 

trabalhos são feitos. E o processo também é aberto em função do paga-
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mento da premiação. Como é um concurso público, então tem de ser 

aberto um processo, e ali vai constar a ficha de inscrição, o resumo do 

trabalho que foi feito e, ao final, o parecer do jurado. Porque caso haja al-

guma pessoa que entre com algum recurso, achando que o trabalho dela 

foi injustamente desclassificado, temos de ter uma documentação para 

poder justificar porque aquele trabalho não foi aceito, não foi premiado.

MTFG – Como aqui estamos muito preocupados com a documentação – quan-

do eu falo em documentação, pode ser uma boneca de barro, um CD, 

um vídeo, uma foto, enfim, um documento, ou um livro, ou um texto 

– estamos preocupados em recolher essa documentação até nas Super-

intendências, eu gostaria que vocês falassem um pouco dessa variedade 

dos projetos, que eu acho fantástica. Onde está essa parte da documen-

tação? Os projetos retornaram para as pessoas que concorreram?

GM – É o seguinte: o edital já informa aos participantes, os concorrentes, que 

os trabalhos vão ficar na biblioteca do IPHAN116, Biblioteca Aloísio Ma-

galhães, em Brasília, para ficarem disponíveis ao público em geral, para 

consulta, tanto os vencedores, como os não vencedores. Desde 1999, data 

em que o Prêmio começou a ser organizado em Brasília, essa documen-

tação está aqui. A documentação anterior a 1999, que é de 1993 a 1998, 

estava no Rio de Janeiro, na Biblioteca Noronha Santos ou no Arquivo 

Noronha Santos [atual Arquivo Central do IPHAN/Seção Rio de Janei-

ro], mas você nos informou que veio para Brasília. Então está tudo aqui 

em Brasília. Já aconteceu de um concorrente, que não foi vencedor, pedir 

que o trabalho lhe fosse devolvido. Nós o copiamos para haver o registro 

no arquivo e devolvemos o original ao autor.

LS – Às vezes eles tentam no ano seguinte, e utilizam esse mesmo trabalho, 

porque a inscrição pode ser feita novamente. Há projetos que são muito 

bons. Acontece também de ficarem dois na disputa, mas só um sairá 

vencedor naquela categoria. Então, de repente, um não vence por uma 

pequena diferença de votos. Ao se inscrever de novo a pessoa ou institui-

116  A partir de 1999, os trabalhos concorrentes estão sob a guarda da Biblioteca Aloísio Magalhães 
ou do Arquivo Central do IPHAN/ Seção Brasília.
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ção tem a possibilidade de ganhar, como já aconteceu antes, pessoas que 

se inscreveram duas, ou até três vezes, e na terceira ganharam. 

GM – E também porque às vezes, o Prêmio, como é muito diversificado, recebe 

inscrições do Brasil inteiro, de pessoa física e pessoa jurídica, instituição, 

empresa, tudo. Há trabalhos muito bem elaborados e até ricos, digamos 

assim. Livros muito bem feitos, ou pesquisas muito bem publicadas, 

com capa dura, muitas ilustrações, até com DVD, filme ou documen-

tário. Há todo tipo de trabalho e já foram premiados, inclusive, trabalhos 

muito modestos. Já houve trabalho mimeografado, e hoje em dia nem 

existe mais mimeógrafo, ou datilografado, com fotografias de máquina 

manual, de péssima qualidade. Mas, o importante é o seu valor. Tenho 

lembrança de uma ação que tinha um caráter tão excepcional, feita por 

uma paróquia do Rio de Janeiro, sobre uma igreja histórica de uma área 

tombada, que estava caindo aos pedaços117. A comunidade se reuniu, 

junto com o padre, e falou: “Vamos restaurar a nossa igreja. Não vamos 

esperar o serviço público, as autoridades. Vamos restaurar”. E o que eles 

fizeram? Durante três anos fizeram quermesses, festa junina, bazar de 

Natal, tudo o que puderam. A comunidade toda envolvida foi juntando 

centavo por centavo, dinheirinho por dinheirinho. Lá pelas tantas, con-

seguiram que uma organização alemã simpatizasse com eles. Eu acho 

que havia algum alemão na paróquia, porque o Rio de Janeiro é uma 

cidade muito grande, tem muito estrangeiro. Enfim, eles conseguiram 

um apoio em dinheiro, de uma organização alemã. 

GM – E foi isso que deu o impulso, porque uma restauração é uma obra carís-

sima. Não é um escoramento, algo que custa 100 mil reais. É preciso um 

milhão, dois milhões, para restaurar tudo, madeira, piso, telhado, por 

isso eles precisavam de muito dinheiro. Eu não sei dizer quanto custou a 

restauração. Acho que não chegou a um milhão, mas deve ter sido perto 

117  Ganhadora do Prêmio pela “Restauração da Igreja de Santa Rita”, localizada no Largo de Santa 
Rita, Centro, Rio de Janeiro, onde a participação comunitária com bazares e quermesses organiza-
das pela Irmandade e o pároco, além da doação da Igreja Católica da Alemanha, alcançaram a 
soma de 900 mil reais, que permitiram na época a restauração da igreja: pintura dos altares e for-
ros, redouramento das talhas, instalações elétricas e as fachadas, entre outros trabalhos, conforme 
informação da Ata Regional da Comissão Regional do Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, 
presidida por José Simões de Belmont Pessôa.
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disso, lembro que foi um valor alto. E, é claro, com o dinheiro da co-

munidade, eles conseguiram 100 mil, mas foi muito. Eles conseguiram 

também esse dinheiro da Alemanha. A igreja ficou um primor depois 

de restaurada, é uma igreja pequena, na verdade, acho que é uma ca-

pela. Então, por isso talvez nem tenha chegado perto de um milhão. Eu 

realmente não sei o valor. Mas, de qualquer maneira, eles conseguiram 

restaurar a capela inteira. Inteira, inteira e fazer o serviço elétrico, o te-

lhado, tudo. Porque ela estava caindo aos pedaços, embora continuasse 

funcionando, mesmo em precárias condições. E daí eles fecharam e res-

tauraram. Esse trabalho foi apresentado em umas dez folhas de papel, 

Igreja de Santa Rita, tombada 
pelo IPHAN, em 1938. a.d., 1970. 
Arquivo Central do IPHAN/Seção 
Rio de Janeiro, Série Inventário. 

O projeto Restauração da Igreja de Santa Rita foi pré-selecionado pela Superintendência do 
IPHAN no Rio de Janeiro, e premiado pela Comissão Nacional de Brasília, na categoria de 
Preservação de Bens Móveis e Imóveis, em 1999. A ação liderada pelo Padre Pedro Nunes 
envolveu a paróquia, parte da comunidade local e outras organizações para angariar fundos 
e realizar as obras de restauração da igreja.
Fonte: IPHAN. Notícias do Patrimônio: Informativo do Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional. Brasília, nov. 1999. Edição Especial. Disponível em: <http://portal.iphan.
gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/revista_1999.pdf>. Acesso em: 6 ago. 2015.



116

datilografadas. Papel de tirar cópia, com umas fotos muito ruins. Mas, 

o jurado que o analisou, o defendeu e teve a sensibilidade de procurar 

mais informações. Era uma pessoa que teve a oportunidade de ir ao Rio 

de Janeiro, de ver o trabalho feito na comunidade. Isso acontece mui-

to também. Alguns trabalhos são muito bem apresentados, o jurado o 

recebe e não precisa fazer mais nada. Ele vai à internet, busca mais uma 

informação ou outra e pronto. Aí, esse é fácil de defender. Porém, há 

trabalhos como esse da capela, que são difíceis, mas quando são estu-

dados por um jurado que se envolve, saem vencedores. Isso geralmente 

acontece na Comissão, porque alguns jurados têm participado duas ou 

três vezes seguidas e passam a agir dessa maneira, a se envolver mais. Há 

outros, que mesmo participando apenas uma vez, quando recebem os 

trabalhos ficam tão impressionados, como, por exemplo, no caso dessa 

capela. A pessoa recebeu um trabalho apresentado de forma tão mo-

desta, mas viu que houve um esforço tão grande, e com um resultado 

tão magnífico, que decidiu ir em busca de mais informações. Chegou a 

ir ao Rio de Janeiro, visitou a capela, não sei se assistiu missa, mas falou 

com o padre, e conseguiu defender com paixão (riso) e convencer os 

outros jurados. Porque acontece isso também, de haver trabalhos que 

ficaram empatados, e o presidente do IPHAN dar o voto de Minerva. Já 

aconteceu também de a Comissão pedir para votar duas vezes, em caso 

de empate, porque até para o presidente foi difícil dar o voto de Minerva. 

Então quando há, digamos, três trabalhos que estão muito bons e têm 

um número parecido de votos – um tem cinco votos, o outro tem seis e 

um tem cinco também, daí a Comissão pede para fazer um segundo tur-

no de votação. Isso é possível também. Voltando um pouco, os integran-

tes da Comissão Nacional recebem as ações, o IPHAN as entrega onde 

preferirem, em suas casas ou no lugar de trabalho. Eles têm três semanas 

para ler, analisar e elaborar um parecer. Alguns pesquisam mais – acho 

que a maioria faz isso – pesquisam na internet, ou ligam para alguém, 

ou procuram saber mais, ou até vão no lugar, se tiverem oportunidade. E 

escrevem seu parecer. Sobre a reunião: hoje não conseguimos mais fazer 

a reunião na sede do IPHAN em Brasília. Já foi feita na sede quando a 

Comissão tinha entre dez e doze pessoas. Depois que passou a ser uma 

Comissão de 15 pessoas ou mais, a reunião passou a ser feita em um ho-

tel. Essa é uma reunião de um dia inteiro, que começa às 9h da manhã e 
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termina apenas quando é escolhido o sétimo vencedor. Vou falar agora 

sobre a organização do material, dos 60 ou 70 trabalhos recebidos em 

Brasília. Depois de abertos os processos, são feitas duas listas: uma por 

categoria, que vai facilitar muito a organização e a dinâmica da reunião, 

e a outra por superintendência. Essa é só nossa, da Promoção, nela rela-

cionamos todos os anexos apresentados na inscrição das ações. Essa lista 

é muito boa para a Copedoc, porque lá está especificado tudo sobre o 

trabalho: quem entregou, por exemplo, o Instituto de Radiodifusão da 

Bahia, a categoria e os anexos, que podem ser 50 DVDs, um livro, três 

cartazes, um resumo, etc. Quando acaba a reunião esses trabalhos são 

encaminhados para a Copedoc, acompanhados dessa lista, para facilitar 

a identificação de todos os itens que integram determinada ação. Às ve-

zes aparece uma caixa inteira. Você tinha falado de boneca. Já houve um 

ano que veio uma caixa inteira cheia de bonequinhos de pano, ou pode 

vir boneco de barro. É muito diversificado sempre. Hoje em dia não vem 

mais fita de vídeo, mas vêm muitos DVDs e CDs.

LS – Uma maquete de bumba-meu-boi veio lá do Pará, do Boi Caprichoso e do 

Boi Garantido. As crianças do lugar fizeram essa maquete e mandaram. 

É linda e está aqui no IPHAN. 

GM – A primeira lista, por categoria, é feita para facilitar o trabalho da 

Comissão no dia da reunião de escolha dos vencedores, pois os traba-

lhos serão analisados por categoria. Nessa lista, as categorias estão em 

ordem alfabética, como eu havia dito antes, Apoio Institucional e/ou 

Financeiro, Divulgação, Educação Patrimonial, etc. A de Apoio é a que 

recebe menos trabalhos, em geral, quatro ou cinco. A lista enumera os 

trabalhos inscritos, um, dois, três, quatro, cinco, na ordem crescente das 

superintendências. Então, digamos que foram pré-selecionados cinco 

trabalhos, e veio um da primeira Superintendência, um da quarta, um 

da sétima, um da nona, um da décima-segunda. A análise da Comissão é 

feita nessa ordem e da seguinte forma: cada jurado lê o seu parecer ou, se 

preferir, fala sucintamente sobre aquele trabalho. Este ano, 2007, como 

foram 75 trabalhos, não pudemos dar muito tempo para cada um falar. 

Então, eles tiveram cinco minutos, um pouco mais, ou leram o parecer. 

É uma apresentação sucinta do trabalho, quando o jurado já opina se o 
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Maquete referente à ação Mini Festival Folclórico de Parintins. Foto de Oscar Liberal.  
A ação Mini Festival Folclórico de Parintins, teve início em 1990, por iniciativa de crianças e 
adolescentes que passaram a criar seu próprio festival. Os jovens elaboravam as miniatu-
ras de bumbas denominadas Garantido e Caprichoso, em geral nos seus próprios quintais, 
e depois os apresentavam em uma quadra de esportes comum. Segundo informações da 
Ata da Reunião da Comissão Regional para a pré-seleção do Prêmio Rodrigo Melo Franco 
de Andrade, Manaus, em 17 de junho de 2004, a “manipulação das miniaturas, as toadas 
e a musicalidade” da atividade fazem parte do concurso, em que apenas um dos bois sai 
como vencedor da disputa. A atividade foi apresentada por Maria Mirtes Martins Cohen, 
do município de Parintins/AM, para a Superintendência do IPHAN no Amazonas. A ação 
pré-selecionada para concorrer ao Prêmio em 2004, na categoria Preservação do Patrimônio 
Cultural, não foi escolhida para premiação pela Comissão Nacional, mas teve observadas sua 
relevância e originalidade.
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considera digno da premiação. Em seguida, os outros quatro trabalhos 

são apresentados.

LS – Os anexos circulam entre os jurados – folhetos, cartazes, livros – e, quan-

do há, são mostrados os vídeos e DVDs, ou os CDs de música. O material 

é mostrado para explicar bem como foi realizada e quais os resultados 

daquela ação. Sim, ela é apresentada de maneira resumida, mas de uma 

forma que as pessoas tenham a compreensão do que está sendo apresen-

tado, para não prejudicar ninguém. Então, se o jurado sentir necessidade 

de complementar, e fazer a apresentação de um vídeo ou DVD, ou de um 

CD-ROM, ou o que for, música, por exemplo, a sala de reunião estará 

preparada com todos os equipamentos necessários para isso.

GM – Exatamente. Porque já que o edital prevê esse tipo de material como 

anexo, temos de oferecer as condições para que todos os jurados com-

partilhem tudo. O material é colocado na mesa de reunião. Quando são 

livros, por exemplo, circulam entre os jurados de mão em mão. Se for 

DVD, é exibido um trecho. Feita a apresentação dos cinco concorren-

tes, no caso da categoria Apoio Institucional e/ou Financeiro, os jurados 

têm um tempo para debaterem livremente, por mais ou menos 15 a 20 

minutos, até meia hora. Todos viram os trabalhos, o material já circu-

lou de mão em mão, então eles farão uma triagem, ou uma pré-triagem, 

digamos: “esse não vale a pena, esse vale...”. Se surgir alguma dúvida, 

vão fazer perguntas para a pessoa que deu o parecer. Tudo é esclarecido 

durante esse tempo.

LS – Tudo é esclarecido e, se não houver qualquer dúvida, se parte para a vo-

tação. O presidente da Comissão pede, inclusive, que no momento da 

votação não haja mais nenhum parecer, nenhuma pergunta, nada, senão 

ela fica muito longa. As pessoas gostam de conversar e falar, então fica 

muito difícil coordenar uma reunião dessas. Porque, em geral, na hora 

em que estão votando, as pessoas resolvem falar mais uma coisinha, e aí 

vai atrasando tudo. (riso)

GM – Exatamente. O presidente da Comissão precisa monitorar muito bem o tempo 

da reunião, porque são sete categorias e a escolha tem sido feita em um só dia.
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LS – São 17 pessoas votando. Então, fica complicado, se cada uma das 17 re-

solve, na hora do voto também, falar mais alguma coisa.

GM – Com certeza. Depois da votação pode acontecer o que já falei antes: se 

tem o vencedor, rapidamente. Mas às vezes não acontece, ou dois traba-

lhos se destacam e a Comissão decide fazer um segundo turno de vota-

ção. Aconteceu este ano. Os jurados pediram, em uma ou duas catego-

rias, para votarem de novo e não haver injustiça, porque realmente havia 

dois trabalhos, ou três, que se destacavam. Então esse é o procedimento 

para todas as categorias. Em geral, de manhã, são analisadas três catego-

rias. Há um intervalo para almoço, de uma hora, no próprio hotel onde 

se realiza a reunião. À tarde, são analisadas as outras quatro categorias. 

E até agora tem sido assim. Se aumentar o número de inscrições e de 

pré-selecionados, ano que vem, se pensa na possibilidade de fazer a reu-

nião em dois dias, porque este ano foi muito cansativo, das 9h às 19h. 

Em geral, a escolha acabava às 17h, 17h30. Este ano acabou à noite. Es-

sas pessoas, que nós chamamos de jurados, trabalham de graça para o 

IPHAN, é um trabalho voluntário. Quer dizer, eles estão perdendo um 

dia de trabalho, para dedicar ao IPHAN.

LS – Você está falando do dia da reunião, mas não é só nesse que eles traba-

lham. Há os outros dias, das análises dos quatro ou cinco projetos que 

eles recebem.

GM – Sim. Então, o que a Coordenação de Promoção faz é presenteá-los com 

publicações do IPHAN, como uma forma de agradecer a participação e 

o empenho deles. Presenteia com duas ou três publicações do IPHAN, 

em geral muito apreciadas por eles. E assim, temos uma resposta mui-

to boa das pessoas que participam, todos ficam impressionados com a 

qualidade, a quantidade e a diversidade dos trabalhos. Eles não têm co-

nhecimento. Nós, da Promoção, temos algum, porque trabalhamos com 

isso desde 1999, mas as pessoas de fora... Por exemplo, o IPHAN sempre 

convida um técnico do Ministério do Meio Ambiente, por conta da ca-

tegoria de Proteção do Patrimônio Natural e Arqueológico. Eles ficam 

impressionados. Porque, muitas vezes, eles conhecem trabalhos na área 

de Arqueologia, ou de impacto ambiental, mas ficam surpresos com os 
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outros trabalhos em termos de preservação de patrimônio. Por exemplo, 

eles não tinham ideia de uma comunidade de seringueiros do Acre que 

está fazendo um trabalho de resgate de sua cultura, de inventário, pois é 

uma área que vai sofrer impacto com a construção de uma hidroelétrica. 

Aquela pessoa do Ministério do Meio Ambiente vai até lá e pode fazer 

um bom parecer, mas às vezes não percebe essa outra parte, a cultural, 

porque se atém apenas aos aspectos do ambiente natural. O Prêmio é 

a oportunidade que as pessoas têm de conhecerem essa diversidade. 

Então, essa resposta que temos todos os anos é muito interessante, todos 

elogiam, ficam impressionados. Alguns se dizem emocionados. Falam: 

“Nunca poderia imaginar que uma comunidade tão pequena se preocu-

passe com isso”. Essa também é uma característica interessante do Prê-

mio, que eu ressaltei antes, de hoje em dia haver cada vez mais lugares 

desconhecidos que apresentam trabalhos, lugares inesperados, sobre os 

quais nunca ouvimos falar. Alguns já foram até vencedores. Retomando, 

nosso trabalho continua depois que a reunião termina.

MTFG – É um trabalho enorme.

GM – Exatamente. De novo, como é um concurso público, lançado por meio 

de um edital, o resultado será também divulgado no Diário Oficial da 

União, na forma de extrato, contendo os nomes dos vencedores – insti-

tuição, empresa ou pessoa  – inclusive com seu CPF ou CNPJ, e também 

os nomes dos integrantes da Comissão Nacional de Avaliação, especifi-

cando qual instituição representavam. Como é o resultado de um con-

curso público, a sociedade tem de saber quem julgou e quem ganhou. 

Os vencedores receberão o Prêmio em dinheiro, que será depositado em 

suas contas já com os devidos descontos de impostos. A pessoa ou ins-

tituição recebe um extrato desse pagamento, para efeito de imposto de 

renda. Quanto à parte da documentação, todos os trabalhos vencedores 

e não vencedores são encaminhados por nós para a Copedoc depois da 

cerimônia de entrega das premiações, sobre a qual vamos falar mais adi-

ante. Como mencionamos antes, as ações seguem para a Copedoc junto 

com a lista que enumera todos os itens anexos ao trabalho em si. 

MTFG – Existem relatórios sobre os trabalhos das Comissões?
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GM – Não, não existem relatórios, mas temos, em meio digital, de 1999 para 

cá, o registro de todas as pessoas que participaram, todas as comissões 

que foram formadas, as listas de todos os trabalhos. Esses dados podem 

ser tabulados, por exemplo: quantos trabalhos de 1999 até agora se ins-

creveram na categoria Educação Patrimonial? Quantas vezes o Minis-

tério do Meio Ambiente, por exemplo, indicou representante para a 

Comissão Nacional? Sim, faltou falar que durante a reunião é iniciada a 

elaboração de uma ata, isto é, enquanto acontece a reunião, uma pessoa, 

que sou eu (riso), está escrevendo a ata ao mesmo tempo, em um com-

putador. As Comissões Regionais também elaboram ata, porque essa é a 

forma estabelecida pela Promoção de encaminhamento do resultado. O 

superintendente encaminha tudo – ata, ações pré-selecionadas, anexos 

e resumos – por meio de memorando ao Coordenador de Promoção. O 

edital estipula que seja anexado um resumo do trabalho inscrito, de no 

máximo duas páginas, para facilitar a análise dos jurados e a divulgação 

na imprensa sobre os vencedores, feita pelo IPHAN. Esses itens todos 

constarão daquele processo que a Léa mencionou anteriormente, aberto 

para cada ação concorrente: a ficha de inscrição, o memorando do su-

perintendente, a ata de pré-seleção e o resumo do trabalho, fornecido 

pela pessoa ou instituição que se inscreve. A ata da reunião nacional en-

tra em outro processo. Nos processos dos vencedores constará o extrato 

publicado no Diário Oficial da União com o resultado do concurso e 

ainda o memorando encaminhado pela Coordenação de Promoção ao 

Departamento de Planejamento e Administração para que seja feito o 

pagamento das premiações. A ata da Comissão Nacional vai para o pro-

cesso maior, aberto no começo de cada ano, com o Projeto Básico que 

detalha todas as etapas do Prêmio Rodrigo e o orçamento previsto para 

a atividade. Nesse processo também constam o cronograma do Prêmio, 

sempre elaborado no ano anterior, o Edital de lançamento, bem como o 

parecer da Procuradoria Federal para sua aprovação, as cópias dos extra-

tos de publicação no Diário Oficial da União, tanto do lançamento como 

do resultado do concurso, a contratação de serviço para confecção das 

peças gráficas, etc.

Agora sobre a ata de novo: ela é assinada pela pessoa que a escreve du-

rante a reunião, que tem sido eu, e pelo presidente da Comissão Nacio-

nal. Como é feita na hora e a Comissão é muito grande, este ano foram 
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17 jurados, o esboço da ata fica disponível para eles lerem, ao final da 

reunião. A ata apresenta a descrição dos trabalhos, feitas pelos jurados, 

os debates entre eles e os momentos mais significativos da reunião. Não 

é possível colocar vírgula por vírgula, mas mesmo assim resulta em um 

documento com mais de 20 folhas, porque são sete categorias. Na ata 

são nomeados, um por um, todos os trabalhos que participaram, quem 

os apresentou, a superintendência onde foram inscritos, o número de 

votos que receberam, esse nível de detalhamento. Quanto à cerimônia 

de premiação, começamos a pensar na organização também no começo 

do ano, embora ela só aconteça em outubro, novembro, ou dezembro. 

LS – É o seguinte: além da premiação em dinheiro, os vencedores recebem 

um troféu e um certificado. Os que não venceram, também recebem um 

certificado de participação.

GM – A cerimônia começa a ser pensada no começo do ano por conta da reser-

va do espaço, a Sala Villa-Lobos do Teatro Nacional Claudio Santoro, em 

Brasília. O IPHAN se inscreve no edital de ocupação da Sala, lançado 

pela Secretaria de Cultura do Governo do Distrito Federal em janeiro, 

fevereiro, ou março, em geral. Houve um ano em que ele foi lançado em 

setembro do ano anterior. A Secretaria de Cultura não cobra do IPHAN 

o valor estipulado para ocupar a Sala Villa-Lobos. É uma parceria, por 

isso nas peças promocionais se coloca a logomarca da Secretaria de Cul-

tura do Governo do Distrito Federal. Essas peças gráficas são o convite 

para a cerimônia de entrega do Prêmio e o informativo distribuído no 

evento, que é este aqui, onde são publicadas matérias sobre as sete ações 

vencedoras e sobre o espetáculo musical que será apresentado no evento 

de entrega das premiações. O informativo traz textos de apresentação do 

Ministro da Cultura e do Presidente do IPHAN, uma página com a lista 

dos trabalhos pré-selecionadas em cada categoria e os proponentes, ou 

seja, aqueles que concorreram em nível nacional, além de uma ou duas 

páginas com depoimentos dos premiados e dos integrantes da Comissão 

Nacional, com a opinião deles sobre o Prêmio, sobre o que eles quiserem. 

Esse informativo funciona como um programa da cerimônia de entrega, 

informa a atração musical do evento, que este ano foi a Elza Soares, e na 

última página mostra o expediente do IPHAN, para que as pessoas que 
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assistem a entrega, o público de Brasília, principalmente, e as pessoas de 

fora, conheçam a instituição: a diretoria, o Conselho Consultivo, as su-

perintendências, os museus, e também os organizadores e colaboradores 

do Prêmio, além dos endereços e telefones das unidades. A organização 

da cerimônia começa com a inscrição no edital da Secretaria de Cultura 

para ocupação da Sala Villa-Lobos, no começo do ano, assim como com 

a escolha da atração musical, por conta da agenda dos artistas. Depois, 

com os premiados escolhidos, se providencia o pagamento deles, os con-

vites, informativos e troféus são confeccionados... Sobre essa atração, o 

critério de escolha é flexível, pode seguir uma sugestão da Coordenação 

de Promoção, aceita pelo presidente do IPHAN, ou uma indicação dele 

próprio ou da diretoria. Procuramos um artista consagrado e, se for pos-

sível, trazer junto um grupo menos conhecido. Por exemplo, já se apre-

sentaram os meninos da Orquestra Villa-Lobinhos, do Rio de Janeiro, 

que tocam e cantam o repertório de Villa-Lobos e de música popular 

brasileira, acompanhados de um maestro. É uma orquestra patrocinada 

pela Petrobras. Então, para o IPHAN é uma oportunidade para presti-

giar iniciativas como essa. Mas, tem que haver um artista consagrado 

junto, para poder lotar a Sala Villa-Lobos, que tem 1.400 lugares. (risos) 

O IPHAN distribui dois mil convites, para o Brasil inteiro, com validade 

para duas pessoas. O próprio pessoal do Teatro Nacional nos orienta da 

seguinte forma: quando se distribui um número “x” de convites, serão 

aceitos 10%. Então, 10% dos convites, que valem para duas pessoas, re-

sultam em 400. Assim, nós reservamos 500 lugares na Sala Villa-Lobos 

para esses convites, incluindo os premiados, a diretoria, os servidores do 

IPHAN e do Ministério da Cultura. Os outros 900 lugares, dos quais 100 

são cadeiras extras – a sala tem capacidade de 1.300 lugares, na verdade 

– o IPHAN destina para distribuição na bilheteria no dia do evento. Ao 

meio-dia a bilheteria é aberta, e é distribuída essa quantidade, 800 ou 

900 ingressos individuais gratuitos. 

MTFG – Existem reservas?

GM – Para o público, não, apenas reservamos as primeiras filas para acomo-

dar os vencedores, a diretoria do IPHAN e os dirigentes do Ministério 

da Cultura. Fazemos essa conta dos 10%, que até agora deu certo, com a 
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intenção de lotar a sala. É como se fossem 500 lugares para nós, IPHAN 

e Ministério da Cultura, e quem recebeu o convite impresso, ou seja, 

os outros ministérios, embaixadas, autoridades... O público de Brasília 

conta com esses 800 lugares e mais 100 cadeiras extras. Porque, se a se-

gurança do Teatro perceber que a sala não lotou, e que ainda pode entrar 

mais gente – geralmente se forma uma fila de pessoas sem ingresso e sem 

convite na porta – a entrada é permitida. O informativo é distribuído aos 

convidados nessa hora, na entrada do Teatro. A festa é dividida em duas 

etapas. Ela é aberta com discursos do Presidente do IPHAN e do Minis-

tro da Cultura. Quando o ministro não vai, ele envia um representante. 

Depois acontece a entrega dos prêmios. Os vencedores são chamados ao 

palco, um por um, enquanto são mostradas imagens da ação premiada, 

em um telão atrás do palco. O Mestre de Cerimônia lê um texto curto, 

de dois parágrafos, sobre o premiado, ele sobe ao palco, recebe o troféu 

das mãos do Ministro da Cultura, agradece, posa com o presidente do 

IPHAN e o ministro para fotografias e volta para seu lugar. Os vencedores 

recebem o certificado de premiação antes, para que na hora do palco não 

fiquem com as mãos cheias. Essa é a primeira parte da cerimônia, que 

dura, em geral, 40 a 50 minutos. O final da cerimônia é a atração musical. 

Acabou a cerimônia, acabou a festa. Alguma coisa para acrescentar, Léa? 

LS – Não. Acho que já foi tudo.

MTFG – Eu agradeço então, a participação da Graça Mendes e da Léa Scatrut. 

Muito obrigada.
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Vencedores do Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade 
1994-2008 (Lista elaborada por Graça Mendes e Léa Scatrut)

1994
Coleção Miguel Ângelo de Azevedo – Ceará
Coleção de fotografias do Ceará e discos de cera não reeditados em vinil ou CD. É 
considerada a maior da América Latina.

Fundação Vitae – São Paulo
Apoio à educação, à ciência e à cultura.

Prefeitura de Laranjeiras / Departamento de Cultura e Turismo – Sergipe
Recuperação do centro histórico de Laranjeiras e educação patrimonial junto à co-
munidade.

Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural de Cachoeira do Sul – Rio 
Grande do Sul
Inventário, tombamento e restauração de bens culturais do município de Cachoeira 
do Sul.

Fundação Cultural da Arquidiocese de Mariana – Minas Gerais
Agenciamento de verbas para a restauração do patrimônio histórico de Mariana.

1995
Centro de Documentação e Pesquisa do Alto Solimões – Amazonas
Pela criação do Museu Maguta, um trabalho com o povo Ticuna, iniciado em 1987 
– educação integrada ao trabalho comunitário de valorização da memória nacional.

Universidade de Caxias do Sul – Rio Grande do Sul
Pelo trabalho de pesquisa e registro dos diferentes segmentos da cultura das antigas 
colônias italianas do nordeste do Rio Grande do Sul.

Rosemberg Cariri – Ceará
Pelo registro de manifestações culturais do estado do Ceará.

Banco Real
Em virtude do apoio institucional e financeiro na área do patrimônio, destacando-se 

Anexos
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as obras de restauração da Biblioteca Nacional, do Museu Nacional de Belas Artes, do 
Museu Imperial e da Casa de Santos Dumont.

Instituto de Estudos Brasileiros / Universidade de São Paulo
Graças à preservação de acervos culturais móveis e imóveis.

Fundação do Homem Americano – Piauí
Pelo gerenciamento e pesquisa do patrimônio natural e arqueológico no Parque Na-
cional Serra da Capivara, no Piauí.

1996
Corpo de Bombeiros Voluntários de Tiradentes – Minas Gerais
Pelo treinamento de voluntários, para prevenção e combate a incêndios em centros 
históricos.

Departamento de Patrimônio Histórico da Eletropaulo – São Paulo
Em virtude do inventário e divulgação do acervo da antiga São Paulo Light.

Companhia Vale do Rio Doce
Por causa da preservação de bens móveis e imóveis nos estados de Minas Gerais, Es-
pírito Santo e Pará.

Casa do Pontal – Rio de Janeiro/RJ
Pela preservação e difusão da arte brasileira.

Professor Roldão de Siqueira Fontes
Graças ao trabalho de preservação e divulgação do pau-brasil.

Luiz Phelipe Andrés
Pelo trabalho de registro das tipologias tradicionais das embarcações do litoral do 
Maranhão.

1997
Arquivo Público do Estado do Pará
Em virtude do trabalho de preservação da memória documental do Pará e do Brasil.

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
Pelo apoio a projetos de restauração e preservação de monumentos arquitetônicos em 
três estados brasileiros: Bahia, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Cartão Visa / Banco de Crédito Real de Santa Catarina
Por causa da campanha em prol da preservação da Ponte Hercílio Luz, de Florianópolis/SC.
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Centro de Cultura Luiz Freire – Pernambuco
Em virtude do trabalho de Documentação das Comunidades Remanescentes de 
Quilombos em Pernambuco.

José Itaqui e Maria Angélica Villagran
Pelo Projeto Regional de Educação Patrimonial da Quarta Colônia de Imigração Itali-
ana no Rio Grande do Sul, integrando a temática da memória e da preservação no 
currículo escolar.

Museu do Marajó – Pará
Por desenvolver um trabalho de valorização e resgate da história cultural e natural da 
Ilha do Marajó, com a colaboração da população local. 

1998
Arquivo Nacional, Funarte, Fundação Getúlio Vargas e Fundação Vitae
Graças à produção de trabalhos sobre conservação preventiva em bibliotecas e arqui-
vos, com geração e repasse de metodologias e técnicas de preservação.

Banco Safra
Em virtude do Projeto Cultural Safra, que visa a divulgar e preservar a cultura, por 
meio de financiamento de publicações, restauração de patrimônio histórico e apoio 
a exposições.

Fundação Educacional do Distrito Federal
Pelo Projeto Turista Aprendiz, que visa à formação de uma consciência de preserva-
ção integrada ao conceito de desenvolvimento em uma cidade contemporânea, por 
meio de ações de Educação Patrimonial.

Gerasul e Universidade de Caxias do Sul – Rio Grande do Sul
Por causa da parceria desenvolvida no Projeto Elementos Culturais do Alto Uruguai, 
de preservação da identidade e da memória das comunidades atingidas pela Barragem 
do Itá, na divisa dos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Museu Paraense Emílio Goeldi
Pelo trabalho realizado durante os seus 127 anos de existência, constituindo um e-
xemplo para a preservação do patrimônio natural e arqueológico.

Supermercados Zona Sul – Rio de Janeiro/RJ
Graças à importância de suas campanhas publicitárias, encartes semanais e concursos, 
mostrando uma sequência de trabalhos de cunho histórico e cultural para a comunidade.
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Menção Honrosa – Professor Gilmar de Carvalho
Pelo trabalho sobre Xilogravura contemporânea de extração popular de Juazeiro do 
Norte – Ceará, que se apresenta como referencial para pesquisas acadêmicas e para a 
preservação dessa arte e técnica como forma de expressão da cultura popular.

1999
Paulo e Maria Cecília Geyer
Em virtude da doação da Coleção Geyer ao Museu Imperial, do Instituto do Pa-
trimônio Histórico e Artístico Nacional. 

Fundação de Cultura Cidade do Recife – Pernambuco
Pelo Encarte Cultural Brincantes, veiculado pelo Jornal do Comércio, de Pernam-
buco, difundindo diversas manifestações culturais.

Centro de Cultura Luiz Freire – Olinda, Pernambuco 
Graças à construção e implantação de uma escola diferenciada para o povo indígena 
Xukurú de Ororubá, no município de Pesqueira, em Pernambuco. 

Arquiteto Paulo Ormindo de Azevedo e equipe do Projeto de Estudo do Acervo 
Turístico da Bahia
Pelo trabalho de concepção e desenvolvimento do Inventário de Proteção do Acervo 
Cultural da Bahia.

Padre Pedro Nunes de Almeida – Rio de Janeiro/RJ
Em virtude da restauração da Igreja de Santa Rita, realizada com doações da comu-
nidade, da Igreja Católica da Alemanha e de bazares e quermesses organizados pela 
Irmandade.

Fundação Casa de Cultura de Marabá – Pará
Por causa dos estudos e trabalhos sobre conservação do patrimônio natural, cultural, 
histórico e arqueológico da região.

Menção Honrosa
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Pela Série Filatélica enfocando o patrimônio cultural brasileiro.

2000
Instituto Moreira Salles – São Paulo/SP
Graças ao trabalho de formação e organização de acervos fotográficos, literários, cine-
matográficos, de artes plásticas e de música popular brasileira, visando à sua preserva-
ção e difusão para o público.
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Secretaria da Cultura do Governo do Estado de Tocantins
Pelo desenvolvimento do Projeto Conhecendo e Preservando as Culturas Indígenas 
do Tocantins, com a realização de documentário videográfico para utilização em sala 
de aula.

Museu de Arqueologia e Etnologia / Universidade de São Paulo
Em virtude da produção do Dossiê MAE – guia temático para professores, série de 
guias produzidos para o público escolar, visando à melhoria da qualidade da relação 
museu/escola.

Dinara Helena Pessoa – Recife, Pernambuco
Por causa da produção e divulgação do CD Pastoril: Viva o Cordão Azul! Viva o 
Cordão Encarnado!, complementado por um vídeo, resultado de dez anos de pesquisa 
com grupos de pastoril religioso, em Pernambuco, Paraíba e Alagoas.

Centro Cultural Pró-Música – Juiz de Fora, Minas Gerais
Pela realização do Festival Internacional de Música Colonial Brasileira e Música Anti-
ga, de encontros de musicologia histórica, gravação de CDs, restauração de partituras 
e instrumentos musicais e edição de livros.

José Mariano Klautau de Araújo e Dula Maria Bento de Lima
Em virtude da Escola Bosque do Amapá, que forma alunos, desde as primeiras letras 
até ao ensino profissionalizante, de 32 comunidades do Arquipélago do Bailique.

2001
Petrobras
Por causa da implantação do Museu de Arqueologia de Xingó, em Sergipe, resultado 
de parceria entre a Universidade Federal de Sergipe e a Companhia Hidroelétrica do 
São Francisco, para o desenvolvimento de pesquisa na área da antropologia brasileira.

SESC – Juazeiro do Norte, Ceará
Pela realização do projeto SesCordel Novos Talentos, com o objetivo de estimular a 
produção da literatura de cordel e da xilogravura, apoiando o surgimento de novos 
poetas e a circulação de seus produtos.

Subsecretaria Regional de Educação de Goiás
Graças ao Projeto Viva e Reviva Goiás, que atingiu 7.971 alunos e 382 professores de 
escolas municipais, estaduais e particulares, e integrou a campanha em favor da ele-
vação da cidade de Goiás a Patrimônio Mundial.

Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia / Universidade Católica de Goiás
Em virtude da qualidade e caráter científico de seu Acervo Audiovisual, composto 
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de registros sonoros e 100 mil imagens de 61 sociedades indígenas brasileiras, de 
abrangência nacional e internacional.

Prefeitura Municipal de Sobral – Ceará
Pela implantação da Oficina-Escola de Artes e Ofícios de Sobral, que capacita pro-
fissionalmente jovens carentes como mão de obra especializada em conservação e 
restauro, fortalecendo sua condição de cidadãos.

Binómino da Costa Lima, de Jataí – Goiás
Por ser um exemplo de vida e trabalho dedicados ao estudo e preservação do Bioma 
Cerrado e por sua iniciativa pessoal de apoio a universidades e instituições na divul-
gação da importância do patrimônio natural e arqueológico brasileiro.

2002
Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (IEPHA)
Por causa da realização do Programa de Municipalização do Patrimônio Cultural de 
Minas Gerais, que estabelece e implementa políticas públicas de proteção aos bens 
culturais dos municípios mineiros, utilizando recursos do ICMS, conforme previsto 
na Lei Estadual nº. 13.803/00.

Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia (IRDEB)
Pela realização da série Bahia Singular e Plural, divulgada na rede nacional de emissoras 
educativas, que registra em vídeos e CDs mais de 450 horas de sons e imagens de 320 
manifestações de 82 municípios e o trabalho de sete mil artistas anônimos da Bahia.

Fundação Estadual de Cultura do Amapá
Graças ao desenvolvimento do Projeto de Educação Patrimonial da Fortaleza de São 
José de Macapá, desde 1997, que proporciona aos estudantes, professores e comu-
nidade em geral informações e atividades relacionadas à história do monumento, 
visando à sua preservação.

Fundação Cultural da Arquidiocese de Mariana, Minas Gerais
Em virtude da ação Acervo da Música Brasileira – Restauração e Difusão de Parti-
turas, que resgata obras musicais de autores brasileiros dos séculos XVII a XX e as 
divulga por meio de CDs, concertos, programas culturais e livros de partituras, tam-
bém acessíveis pela internet.

Prefeitura Municipal de Catas Altas, Minas Gerais
Pelo projeto de Preservação do Patrimônio Cultural de Catas Altas, em Minas Gerais, 
que reúne um importante conjunto de ações do poder público municipal, abrangendo a 
restauração de bens móveis e imóveis, inventário, revitalização e educação patrimonial.  
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Paulo Boggiani
Por causa do Plano de Manejo e Avaliação de Impacto Ambiental de Visitação Turísti-
ca das Grutas do Lago Azul e Nossa Senhora Aparecida de Bonito/MS, realizado nos 
últimos cinco anos por uma ampla equipe de trabalho, com o objetivo de ordenar a 
visitação e servir de exemplo às inúmeras cavernas existentes no país.

2003
Secretaria de Cultura da Cidade de Londrina – Paraná
Pela criação do Programa Municipal de Incentivo à Cultura, por meio da Lei nº. 8984/02, 
com o objetivo de viabilizar economicamente a produção cultural do município.

Aplauso Cultura em Revista – Rio Grande do Sul
Em virtude do Projeto Uma História a Proteger, apresentando uma série de reporta-
gens sobre a história de importantes edificações gaúchas, produzidas com o apoio 
financeiro da empresa Votoran.

Conselho de Crianças para a preservação do homem, do ar, das águas, das matas, 
dos animais e defesa do patrimônio histórico e cultural / Instituto Esther Valerio – 
Pitangui, Minas Gerais
Graças ao Projeto de Adoção da Capela de São Francisco e Proteção às Minas dos 
Bandeirantes. 

Museu Paraense Emilio Goeldi
Pelo projeto O Pensamento Magüta nos Meios Digitais, idealizado e coordenado pela 
pesquisadora Priscila Faulhaber Barbosa, que resultou na produção do CD-ROM 
Magüta Aru Inü e do Jogo de Memória: Pensamento Magüta, sobre rituais do povo Ticuna. 

Adriana Guimarães Duarte e Josemary Omena Passos Ferrare – Alagoas
Em virtude do projeto de restauração do Museu Théo Brandão, de Maceió, realizado 
com o apoio da Universidade Federal de Alagoas e o patrocínio da Caixa Econômica 
Federal e da Petrobras.

Núcleo de Pesquisas Arqueológicas do Alto Rio Grande – Minas Gerais
Por causa da criação do Parque Arqueológico da Serra de Santo Antônio, em An-
drelândia, fruto de uma campanha realizada em parceria com a população e o comér-
cio local para salvar da destruição as pinturas rupestres da Serra. 

2004
Sol Informática Ltda – Pará
Graças à campanha Por Amor a Belém, realizada em parceria com a Prefeitura Mu-
nicipal, envolvendo a população na busca de recursos para financiar a recuperação de 
logradouros públicos, indicados pela própria comunidade.



133

Thydêwá Esperança da Terra – Bahia
Pela realização do projeto Índios na Visão dos Índios, com o lançamento de sete volu-
mes da coleção de mesmo nome, visando a resgatar, preservar e divulgar a cultura 
das nações Kariri-Xocó/AL, Pankararu/PE, Fulni-ô/PE, Kiriri/BA, Tumbalalá/BA, 
Truká/PE e Tupinambá/BA.

Associação Cultural do Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte – Minas Gerais
Em virtude da produção e distribuição do Vídeo Documento – Arquivo Público da 
Cidade de Belo Horizonte, para escolas municipais, estaduais, particulares e institui-
ções culturais, com o objetivo de difundir e valorizar o acervo do Arquivo e torná-lo 
conhecido da população.

Alexandre Penedo – São Paulo/SP
Pelo trabalho Móveis Artísticos Z, resultado das pesquisas do autor para o mestrado 
na Escola de Engenharia de São Carlos/USP, documentando a obra de Zanine Caldas, 
produzida na fábrica Móveis Artísticos Z, em São José dos Campos/SP, destruída por 
um incêndio em 1961. 

Centro de Preservação Cultural/Universidade de São Paulo
Por causa da restauração da Casa de Dona Yayá, no bairro Bela Vista, na cidade de São 
Paulo, que desde 2003 abriga o Centro de Preservação Cultural, ampliando a presença 
da USP na cidade, por meio de atividades de cultura e extensão universitária. 

Sociedade Corpo de Bombeiros Voluntários de Tiradentes – Minas Gerais
Graças ao desenvolvimento da ação Serra de São José – um patrimônio natural, volta-
da para a preservação das riquezas naturais da Área de Proteção Ambiental da serra, 
realizada com recursos próprios, por meio de doações e campanhas organizadas pelos 
voluntários. 

2005
Associação Pró-Reforma – Bananal, São Paulo
Por seus quatro anos de trabalho voluntário, sob a coordenação de Luiz Gonzaga Silva 
– o seu Lulu – com vistas à recuperação do Sobrado Aguiar Valim e à revalorização 
do centro da cidade.

Fernando Roveda – Antônio Prado, Rio Grande do Sul
Pelo desenvolvimento do projeto Memória & Identidade: Antonio Prado Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional, que reúne instrumentos de apoio à visitação ao pa-
trimônio cultural tombado do município. 

Escola de Educação Básica e Profissional Fundação Bradesco – Pinheiro, Maranhão
Sua ação Redescobrindo e valorizando a história de Pinheiro: um compromisso com a 
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cidadania, com alunos da 1ª série do ensino médio, foi desenvolvida com o objetivo 
de valorizar e preservar a cultura do lugar.

Associação Cultural Candido Portinari – Rio de Janeiro/RJ
Em virtude da publicação de Candido Portinari: Catálogo Raisonné, o primeiro no 
país sobre a obra completa de um artista brasileiro. Editado em cinco volumes, re-
produz pinturas, desenhos e gravuras e contém uma crono-biografia da obra, vida e 
época do artista.

Pedro Paulo de Melo Saraiva Arquitetos Associados – São Paulo/SP
A elaboração e execução do projeto Requalificação e Restauro do Mercado Municipal 
Paulistano, inaugurado em 1933, integra o programa municipal de recuperação ambi-
ental e urbana do Parque D.Pedro II, que visa a valorizar o Centro da cidade. 

Associação dos Seringueiros do Cazumbá – Acre
Criada em 1993, sua luta resultou na criação da Reserva Extrativista do Cazumbá-
Iracema, área de 750 mil hectares de floresta que seria transformada em empreendi-
mentos agrícolas e de exploração predatória de madeira. 

Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré – Rio de Janeiro/RJ
A criação da Rede Memória da Maré, por moradores e ex-moradores da antiga favela 
e hoje bairro do Rio de Janeiro, busca registrar, preservar e divulgar a história do lo-
cal por meio de programas nas áreas da educação, cultura, memória e comunicação.

2006
Universidade Federal do Rio Grande do Sul – Porto Alegre/RS
Pelo projeto Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural da UFRGS, cuja campanha 
de captação de recursos, realizada por meio da mídia junto a grandes empresas, à 
comunidade acadêmica e à sociedade gaúcha, visa a preservar o legado cultural repre-
sentado pelos 12 prédios históricos da universidade. 

Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária – São 
Paulo/SP
Graças à Coleção Terra Paulista: Histórias, Arte, Costumes, que divulga amplo e de-
talhado painel sobre a formação do estado de São Paulo, a partir de uma metodologia 
própria de abordagem e sistematização da cultura regional, por meio de material de 
conteúdo rico e de qualidade gráfica expressiva.   

Universidade Federal do Mato Grosso do Sul – Campo Grande/MS
Por causa do projeto Educação Patrimonial no Alto Paraná, Mato Grosso do Sul: So-
cialização do Conhecimento Arqueológico, de autoria dos professores Emília Mariko 
Kashimoto e Gilson Rodolfo Martins, realizado por meio de ação educativa abrangente.
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Departamento Estadual de Arquivo Público do Paraná – Curitiba, Paraná
Pela organização do Catálogo Seletivo de Documentos Referentes aos Africanos e A-
frodescendentes Livres e Escravos, que resgata a história das populações excluídas 
e a diversidade populacional paranaense, resultado de um esforço de divulgação de 
fontes primárias públicas. 

Conselho Nacional de Arquivos/Arquivo Nacional – Rio de Janeiro/RJ
Em virtude da Carta para a Preservação do Patrimônio Arquivístico Digital Brasileiro 
– Preservar para ter acesso, aprovada em 2004, elaborada com o objetivo de conscien-
tizar e ampliar a discussão sobre o tema. 

Zanettini Arqueologia S/S Ltda – Vila Bela da Santíssima Trindade, Mato Grosso
Pelo projeto Fronteira Ocidental, desenvolvido em Vila Bela da Santíssima Trindade/
MT, que resultou na organização e publicação de extenso cadastro, realizado com 
grande rigor técnico e científico e focado na preservação do patrimônio arqueológico, 
histórico e cultural do município.

Ana Vilacy Moreira Galucio, pesquisadora do Museu Paraense Emílio Goeldi – 
Belém/PA 
Pela realização do projeto de documentação científica e estudo da língua indígena 
Puruborá, que aborda também a necessária demarcação das terras do povo Puruborá, 
e contribui para a salvaguarda e valorização de seus conhecimentos tradicionais.

2007
Instituto Homem Pantaneiro – Corumbá, Mato Grosso do Sul
Por causa do programa Escola de Artes Moinho Cultural Sul-Americano, que utiliza 
a dança, a música e a gastronomia como instrumentos para o exercício da cidadania. 
Atende crianças de oito a doze anos, brasileiras e bolivianas, e suas famílias, em situa-
ção de vulnerabilidade socioeconômica.

Associação Amigos do Museu do Ceará – Fortaleza, Ceará
Espaço de educação, pesquisa e divulgação da história, da memória e do patrimônio 
cultural cearense, o Museu do Ceará distribui gratuitamente para museus, escolas, 
bibliotecas, organizações não-governamentais e instituições educativas a Coleção 
Outras Histórias e os Cadernos Paulo Freire. 

Fundação Cultural de Joinville – Museu Arqueológico de Sambaqui de Joinville, 
Santa Catarina
Pelo Projeto de Atendimento Educativo 2o, 3o e 4o Ciclos, que atende as escolas circun-
vizinhas aos sítios arqueológicos em situação de alta vulnerabilidade, com o objetivo 
de divulgar a ocupação pré-colonial e transformar alunos e professores em agentes de 
preservação do patrimônio cultural.
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Ester Judite Bendjouya Gutierrez – Pelotas, Rio Grande do Sul
Graças à elaboração das Diretrizes para a Área de Especial Interesse Cultural – Sítio 
Charqueador Pelotense, que resgata a memória das charqueadas de Pelotas e aponta 
as linhas gerais para integrar os remanescentes do Sítio ao plano de ordenamento do 
município, como forma de preservá-lo. 

Sociedade dos Amigos de Pirenópolis, Goiás
Pela obra de restauração da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário de Pirenópo-
lis, acometida por grave incêndio em 2002. Em março de 2006, o templo renasceu em 
elevado estilo, graças à harmoniosa convivência entre técnicos e operários no canteiro 
aberto à comunidade.

Universidade Regional do Cariri – Crato, Ceará
Pelo GeoPark Araripe, que se propõe a promover a proteção e a preservação da 
memória da terra e da evolução da vida, bem como a educação científica, a pesquisa, 
a fruição e o desenvolvimento sustentável das comunidades em sua área, entre os Es-
tados do Ceará, Pernambuco e Piauí.

Movimento de Vanguarda da Cultura de Icoaraci – Belém, Pará
Por causa do projeto A Memória na Fala dos Mestres de Cultura de Icoaraci, que iden-
tificou e registrou em vídeo e livro as manifestações da cultura popular do Distrito de 
Icoaraci, com vistas à salvaguarda do rico patrimônio imaterial amazônico.

2008
Instituto de Pesquisa Etno-Ambiental do Xingu/IPEAX – Canarana, Mato Grosso
O projeto Patrimônio indígena, história de nossa gente: resgatando a memória, as 
tradições e os lugares sagrados agora distantes de nós, pretende recuperar as áreas que 
ficaram fora do Parque Indígena do Xingu, para manter vivas suas tradições, como o 
Kuarup, sua fala e sua cultura.

Federação das Entidades Culturais e Artísticas do Vale do Jequitinhonha/Fecaje – 
Araçuaí, Minas Gerais
A Fecaje organiza desde 1991 o Festival, que reúne os Grupos de Cultura Popular – o 
maior patrimônio do Vale do Jequitinhonha, a cada ano em uma cidade diferente 
de uma das regiões mais pobres de Minas Gerais, em flagrante contradição com sua 
riqueza cultural.

Prefeitura Municipal de Contagem, Minas Gerais
O Programa de Educação Patrimonial Por Dentro da História promove a sensibili-
zação dos alunos das escolas municipais para o reconhecimento de seus referenciais 
simbólicos e a preservação do patrimônio cultural, por meio de um processo cons-
tante de participação social. 
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Olavo Pereira da Silva Filho – Teresina, Piauí
Carnaúba, Pedra e Barro na Capitania de São José do Piauhy. Trabalho desenvolvido 
pelo arquiteto mineiro ao longo de 40 anos, reúne em três publicações documentação 
iconográfica, pesquisas, relatos e análises sobre a origem e a evolução das cidades 
piauienses nos séculos 18, 19 e 20.

Associação dos Amigos dos Moinhos do Vale do Taquari – Ilópolis, Rio Grande do Sul
O Conjunto Arquitetônico Museu do Pão tem como peça principal o Moinho Colo-
nial Colognese, construído em madeira no início do século passado, que voltou a fun-
cionar e a produzir farinha, promovendo a valorização da culinária e dos costumes 
tradicionais da região. 

José Jerundino Machado Itaqui – Santa Maria, Rio Grande do Sul
A criação dos Parques Paleontológicos Integrados da Quarta Colônia tem como ob-
jetivo a valorização da região central do Rio Grande do Sul, por meio do incentivo à 
pesquisa, da divulgação da riqueza paleontológica como alternativa econômica e da 
promoção do turismo científico.

Fundação Padre João Câncio – Salgueiro, Pernambuco
O projeto O Vaqueiro da Caatinga e sua Diversidade Cultural reúne diversas ações de sal-
vaguarda da rica e variada cultura das populações da caatinga, em geral, e do vaqueiro 
nordestino, em particular, com o registro de seus saberes, fazeres e celebrações.
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Amostragem de ações premiadas entre 1999 e 2008

1999

Capa do projeto Concepção e Desenvolvimento do Inventário de Proteção do Acervo Cul-
tural da Bahia. Foto de Oscar Liberal.
Ação premiada em 1999, na categoria Inventário de Acervos e Pesquisa, o trabalho realizado 
pelo arquiteto Paulo Ormindo de Azevedo e equipe PEAT/Bahia, constou do inventário de 
imóveis e sítios de interesse cultural e natural em 415 municípios baianos. Encaminhada pela 
Comissão Regional da Superintendência do IPHAN na Bahia, foi posteriormente selecionada 
pela Comissão Nacional, em Brasília, onde concorreu com 132 ações de todo o Brasil. 
Fonte: IPHAN. Ata da Reunião da Comissão Nacional de Avaliação do Prêmio Rodrigo Melo Franco 
de Andrade – edição 1999. Brasília, 8 out. 1999. Arquivo Central do IPHAN/Seção Brasília.
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2000

Ação premiada em 2000, na categoria Patrimônio Natural e Arqueológico, pelo trabalho Pro-
jeto Escola Bosque do Amapá – Centro de Referência da Ilha Santana, de José Mariano Klautau 
de Araujo e Dula Maria Bento de Lima, Governo do Estado do Amapá – Secretaria de Estado 
e Educação. Escola voltada para o ensino fundamental e médio, situada em uma das ilhas 
do Arquipélago Bailique, no meio da mata, com aproximadamente 500 alunos oriundos das 
32 comunidades da região, tendo como foco a interação do homem com o meio ambiente. 
Encaminhada pela Superintendência do IPHAN no Amapá, e selecionada pela Comissão Na-
cional, em Brasília, concorreu com 86 ações de todo o Brasil. 
Fonte: IPHAN. Ata da Reunião da Comissão Nacional de Avaliação do Prêmio Rodrigo Melo Franco 
de Andrade – edição 2000. Brasília, 17 out 2000. Arquivo Central do IPHAN/ Seção Brasília.

Capa do Projeto Escola 
Bosque do Amapá. 
Foto de Oscar Liberal. 
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2001

Ação premiada em 2001, intitulada Acervo do Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia 
(IGPA), que concorreu na categoria Inventário de Acervos e Pesquisa. Ação proposta pelo 
Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia da Universidade Católica de Goiás. Foi sele-
cionada pela “qualidade e caráter científico de seu Acervo Audiovisual, composto de registros 
sonoros e 100 mil imagens de 61 sociedades indígenas brasileiras, de abrangência nacional e 
internacional”, conforme descrição da ata da premiação. Encaminhada pela Superintendência 
do IPHAN em Goiás, e selecionada pela Comissão Nacional, em Brasília, concorreu com 96 
ações de todo o Brasil. 
Fonte: IPHAN. Ata da Reunião da Comissão Nacional de Avaliação do Prêmio Rodrigo Melo Franco 
de Andrade – edição 2001. Brasília, 13 nov. 2001. Arquivo Central do IPHAN/Seção Brasília.

Capas e imagem da Coleção Índios 
do Brasil. Foto de Oscar Liberal. 
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2002

Ação premiada Plano de Manejo e Avaliação de Impacto Ambiental de Visitação Turística das 
Grutas do Lago Azul e Nossa Senhora Aparecida, Bonito/MS, proposta por Paulo Boggiani. Se-
gundo a Revista do Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, a ação representa o resultado 
de pesquisa realizada pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, coordenadas pelo 
Professor Boggiani, que tem, entre outros objetivos, estudos sobre turismo, impacto ambi-
ental, infraestrutura e plano de manejo espeleológico. A pesquisa contou com o apoio da 
Fundação de Apoio à Pesquisa Cultural, Ibama e a Prefeitura Municipal de Bonito. Apresen-
tada pela então 9ª Superintendência Regional do IPHAN, com sede na cidade de São Paulo, 
e encaminhada à Comissão Nacional, em Brasília, concorreu com 124 ações de todo o Brasil. 
Fonte: IPHAN. Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade. Notícias do Patrimônio, Brasília, p. 8, 
2002. Número especial. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arqui-
vos/revista_2002.pdf>. Acesso em: 20 jun. 2015. 

Gruta do Lago Azul.
Foto de IPHAN/MS.
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2003

Ação premiada do Núcleo de Pesquisas Arqueológicas do Alto Rio Grande, pela criação do 
Parque Arqueológico da Serra de Santo Antônio. “O Núcleo foi formado em 1986, a partir da 
mobilização de um grupo de amigos, à época com 20 anos, para que as pinturas rupestres da 
Serra – cerca de 650 figuras – fossem pesquisadas, documentadas e preservadas. O Parque 
Arqueológico é fruto de uma grande campanha realizada pelo Núcleo, com a parceria da 
população e do comércio de Andrelândia. Declarado Reserva Particular do Patrimônio Natu-
ral pelo Ibama em outubro de 2001, conta hoje com infraestrutura adequada para visitação 
e o reconhecimento da comunidade científica”, conforme informação da ata da premiação e 
resumo encaminhado pelo dossiê. Encaminhada pela Superintendência do IPHAN em Minas 
Gerais, e selecionada pela Comissão Nacional, em Brasília, concorreu com 126 ações de todo 
o Brasil, em 2003. 
Fonte: IPHAN. Ata da Reunião da Comissão Nacional de Avaliação do Prêmio Rodrigo Melo Franco 
de Andrade – edição 2003. Brasília, 29 out. 2003. Arquivo Central do IPHAN/Seção Brasília.

Pintura rupestre e entrada 
do Parque Arqueológico 
da Serra de Santo Antônio 
(Andrelândia/MG). Foto 
do dossiê de candidatura 
ao Prêmio Rodrigo Melo 
Franco de Andrade, 2003.
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2004

Folder da evolução do mobiliário da fábrica Móveis Artísticos Z. Foto de Oscar Liberal. 
Trabalho de Alexandre Penedo, premiado em 2004, na categoria Inventário de Acervos e 
Pesquisa, pela ação Móveis Artísticos Z. Resultado das pesquisas do autor para o Mestrado 
na Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo (USP), documentando 
a obra de Zanine Caldas, produzida na fábrica Móveis Artísticos Z, em São José dos Cam-
pos/SP, destruída por um incêndio em 1961, conforme informação da Ata de Premiação de 
2004. Ação encaminhada pela Superintendência do IPHAN em São Paulo, e selecionada pela 
Comissão Nacional, em Brasília, concorreu com 125 ações de todo o Brasil, em 2004. 
Fonte: IPHAN. Ata da Reunião da Comissão Nacional de Avaliação do Prêmio Rodrigo Melo Franco 
de Andrade 2004. Brasília, 18 ago. 2004. Arquivo Central do IPHAN/Seção Brasília.
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2005

Documentos incluídos no dossiê de candidatura ao Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade 
apresentado pelo Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré. Foto de Oscar Liberal. 
Ação premiada na categoria de Salvaguarda de Bens de Natureza Imaterial do Centro de 
Estudos e Ações Solidárias da Maré, no Rio de Janeiro, pela criação da Rede Memória da Maré, 
por moradores e ex-moradores do antigo bairro da cidade do Rio de Janeiro, que “busca 
registrar, preservar e divulgar a história local por meio de um conjunto de programas nas 
áreas da educação, cultura, memória e comunicação, contribuindo para a construção de uma 
identidade coletiva”, conforme informação da Ata da Premiação e dossiê enviado pelo con-
corrente. Encaminhada pela Superintendência do IPHAN no Rio de Janeiro, e selecionada 
pela Comissão Nacional, em Brasília, concorreu com 155 ações de todo o Brasil, em 2005. 
Fonte: IPHAN. Ata da Reunião da Comissão Nacional de Avaliação do Prêmio Rodrigo Melo Franco 
de Andrade – edição 2005. Brasília, out. 2005. Arquivo Central do IPHAN/Seção Brasília. 
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2006

Capas dos DVDs incluídos no dossiê de candidatura ao Prêmio Rodrigo Melo Franco de 
Andrade apresentado pelo Museu Paraense Emílio Goeldi. Foto de Oscar Liberal.
Ação premiada Documentação da Língua Puruborá, na categoria Salvaguarda de Bens de Na-
tureza Imaterial, de Ana Vilacy Moreira Galucio do Museu Paraense Emílio Goeldi pelo pro-
jeto Contribuição para a Salvaguarda do Patrimônio Linguístico. Criada com o objetivo de levantar 
e estudar a língua Puruborá, a ação contribui ainda para a salvaguarda e valorização desse 
patrimônio imaterial ameaçado, por meio do resgate dos conhecimentos tradicionais do povo 
Puruborá, conforme informações da ata da premiação. Encaminhada pela Superintendência 
do IPHAN no Pará, e selecionada pela Comissão Nacional, em Brasília, concorreu com 163 
ações de todo o Brasil, em 2006. 
Fonte: IPHAN. Ata da Reunião da Comissão Nacional de Avaliação do Prêmio Rodrigo Melo Franco 
de Andrade. Brasília, 31 ago. 2006. Arquivo Central do IPHAN/Seção Brasília.
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2007

Capas dos livros da Coleção Outras Histórias, editada pelo Museu do Ceará. 
Fotos de Maria Tarcila Ferreira Guedes.
Ação premiada Associação Amigos do Museu do Ceará, Fortaleza/CE. Espaço de educação, 
pesquisa e divulgação da história, da memória e do patrimônio cultural cearense, o Museu 
do Ceará distribui gratuitamente para museus, escolas, bibliotecas, organizações não gover-
namentais e instituições educativas, a Coleção Outras Histórias e os Cadernos Paulo Freire. 
Encaminhada pela Superintendência do IPHAN no Ceará, e selecionada pela Comissão Na-
cional, em Brasília, concorreu com 232 ações de todo o Brasil, em 2007. 
Fonte: IPHAN. Ata da Reunião da Comissão Nacional de Avaliação do Prêmio Rodrigo Melo Franco 
de Andrade. Brasília, 29 jun. 2007. Arquivo Central do IPHAN/Seção Brasília. 
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2008

Objetos incluídos no dossiê de candidatura ao Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade 
apresentado pela Fundação Padre João Câncio. Fotos de Oscar Liberal.
Ação premiada na categoria Salvaguarda de Bens de Natureza Imaterial, O Vaqueiro da Caa-
tinga e sua Diversidade Cultural da Fundação Padre João Câncio, em Salgueiro, Pernambuco. 
Reúne “diversas ações de salvaguarda da rica e variada cultura das populações da caatinga, 
em geral, e do vaqueiro nordestino, em particular, com o registro de seus saberes, fazeres e 
celebrações”, conforme dados da Ata. A ação pré-selecionada e encaminhada pela Super-
intendência do IPHAN em Pernambuco, e selecionada pela Comissão Nacional, em Brasília, 
concorreu com 254 ações de todo o Brasil, em 2008. 
IPHAN. Ata da Reunião da Comissão Regional de Avaliação do Prêmio Rodrigo Melo Franco de 
Andrade. Brasília, out. 2008. Arquivo Central do IPHAN/Seção Brasília.
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