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Resumo: 
Este trabalho contempla a produção editorial do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN) e mais especificamente a Revista do IPHAN, tendo por objetivo a 
investigação de concepções do “barroco” presentes em suas páginas. Para isso, foram 
selecionados alguns artigos entre os números publicados de 1937-1978. A opção pela Revista 
foi operada na medida em que se trata de uma produção impressa voltada para os estudiosos 
do patrimônio cultural que desempenha papel fundamental na constituição e desenvolvimento 
desse tema no Brasil. Os artigos, nesse sentido, expõem conceitos, noções e modelos que 
corroboram práticas institucionais ou propõem novas diretrizes para as práticas de 
preservação e tombamento. O interesse dessa pesquisa é observar em que termos se 
desenvolvem as formulações acerca do “barroco” e em que medida esse conceito permanece 
ou se transforma ao longo do tempo nas páginas da Revista, relacionando-o com as 
concepções acerca da nação brasileira que o patrimônio traz em si. 
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Este trabalho tem por objeto as formulações acerca do “barroco” empreendidas pelo 

IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico – desde sua criação, em 1937, até o 

final da década de 70. Busco compreender em que medida se desenvolve uma interpretação da 

nação brasileira através do conceito de “barroco”, exposto nas páginas da Revista do IPHAN. 

Ademais, mapeando artigos da primeira fase da Revista, é possível observar em que termos se 

dão as mudanças na sua significação. 

Um dos objetivos da pesquisa é o de propor uma desnaturalização da memória 

construída nas práticas patrimonialistas, mostrando-a como uma opção, dentre outras, que 

leva à escrita de uma determinada história nacional. O patrimônio é uma forma de escrever a 

história, fornecendo provas – em sua grande parte, materiais -, e propondo uma relação com o 

tempo bastante peculiar: através das práticas de tombamento e preservação, cristaliza-se no 

presente um determinado passado, ao mesmo tempo em que se delimita o próprio futuro, 

através da proteção legal que circunscreve os bens tombados. 

O trabalho que apresento aqui se restringe à Revista, avançando apenas até o final da 

década de 70.1 Na dissertação em curso, com escopo mais amplo, a intenção da pesquisa é 

                                                 
* Mestrando, bolsista CNPq. 
1 A data de 1978 tomada como limite, que abarca os 18 primeiros números publicados, representa uma primeira 

fase da Revista, compreendida pela direção de Rodrigo Melo Franco de Andrade (1937-1968) e a de Renato 
Soeiro (1969-1978), que adotou uma postura de continuidade à política empreendida pelo primeiro e até então 
único diretor. Isto fica bastante claro ao observarmos os números editados por Renato, homenageando Rodrigo 
e retomando temas expostos anteriormente. A Revista então só voltaria a ser publicada em 1984, após a gestão 
renovadora de Aloísio Magalhães (1979-1982), apresentada em um novo formato, visual e editorial, dividido 
em seções. Nessa primeira fase, tomando por referência as datas de publicação impressas, observamos a 
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demonstrar as variações nos usos da categoria de “barroco” em diferentes momentos e 

iniciativas da atuação do IPHAN até os dias de hoje. 

O IPHAN2 foi criado no período conhecido como Estado Novo,3 durante o governo 

autoritário de Getúlio Vargas, subordinado ao Ministério da Educação e Saúde, cujo ministro 

era Gustavo Capanema. Deve-se lembrar que o Estado Novo representou um momento da 

cultura brasileira em que se buscou, com grande empenho, consolidar o projeto de construção 

de uma identidade nacional. Diversas correntes intelectuais propunham interpretações para a 

nação, formulando mitos de origem e discutindo a contribuição de diferentes elementos na 

constituição da nacionalidade brasileira. O IPHAN, nesse sentido, apresentava-se como uma 

dessas opções, e poderíamos dizer que representa uma opção vitoriosa, na medida em que é 

um órgão governamental. Através de uma forte centralização na figura de Rodrigo Melo 

Franco de Andrade – primeiro e mais longevo diretor da instituição (permaneceu no cargo até 

sua aposentadoria, em 1968) – o IPHAN buscou desvincular-se ao máximo dessa posição de 

integrante de uma política oficial do Estado. Mas torna-se inevitável relacioná-lo ao projeto 

estadonovista, ainda que apresente discordâncias em relação a algumas políticas oficiais. 

Como afirma Márcia Chuva: 

Nos anos 30 do século XX, um intenso trabalho de construção da nação foi 
inaugurado como parte do projeto de modernização do ministro da Educação 
e Saúde, Gustavo Capanema, homem forte do governo Vargas. Nesse 
projeto, a noção de interesse público prevaleceria, ante os interesses 
individuais [...] Somente a unidade das origens e a ancestralidade comum de 
toda a nação deveriam servir para ordenar o caos, encerrar os conflitos, 
irmanar o povo e civilizá-lo. As práticas de preservação cultural foram 
inauguradas no Brasil no bojo desse projeto, a partir da criação do [...] 
SPHAN, em 1937. 4 
 

Os integrantes da corrente modernista brasileira que preencheu os quadros do IPHAN, 

ligados ao chamado “grupo dos mineiros”, do qual Rodrigo Melo Franco de Andrade fazia 

parte, baseavam-se na crença de um universalismo da arte e da cultura ainda que com 

especificidades que identificassem uma particularidade brasileira. Veremos, mais à frente, 

como esse projeto se concretiza na constituição de um patrimônio nacional. 

A demanda pela salvaguarda dos monumentos e cidades históricas do Brasil fazia-se 

ouvir desde a segunda década do século XX, em forma de artigos e conferências. Os museus 

já estavam em funcionamento nessa época, mas não havia uma legislação para a proteção de 
                                                                                                                                                         

seguinte disposição: onze números anuais entre 1937 e 1941; após um intervalo, exemplares em 1955, 1956, 
1959, 1961, 1968, 1969 e 1978. 

2 Para fins práticos, utilizarei sempre a sigla IPHAN, portanto Instituto. O mesmo vale para a Revista. 
3 Através do Decreto-Lei 25, em 30 de novembro de 1937. 
4 CHUVA, Márcia R. Romeiro. Fundando a nação: a representação de um Brasil barroco, moderno e civilizado. 

Topoi, v.4, n.7, jul.-dez. 2003. p.313. 
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bens que não integravam suas coleções. Foi no âmbito estadual que o poder público se 

manifestou inicialmente, criando as Inspetorias Estaduais de Monumentos Históricos.5 No 

âmbito federal, a iniciativa precursora foi tomada por Gustavo Barroso, diretor do Museu 

Histórico Nacional, quando criou a Inspetoria dos Monumentos Históricos (1934).  Essa, no 

entanto, teve atuação restrita, focando suas atividades principalmente em Ouro Preto, tendo 

sido desativada três anos mais tarde, com a criação do IPHAN. É interessante observar ainda 

que Ouro Preto foi pioneiramente elevada a monumento nacional em 1933, através de decreto 

federal.6 

A Revista do IPHAN foi criada já no primeiro ano do então Serviço, mas as datas 

impressas na capa não correspondiam à data efetiva de publicação.7 O que podemos observar, 

nos primeiros números da publicação, é uma verdadeira tomada de posição da instituição 

como fornecedora dos meios para se pensar e perceber o patrimônio histórico e artístico 

nacional. Os artigos visavam, principalmente, dar conta de duas funções: descobrir e habilitar 

o que deve ser classificado como bem patrimonial e estabelecer a importância desses bens na 

constituição da nacionalidade brasileira. O IPHAN definia-se, dessa forma, como norte das 

questões relativas ao nacional, agora patrimonializado. Segundo Lauro Cavalcanti: 

Seus artigos eram gerados de duas formas básicas: a partir de uma 
‘encomenda’ do dr. Rodrigo, um técnico debruçava-se exclusivamente sobre 
um tema, abandonando temporariamente suas outras obrigações com o fito 
de desvendar uma faceta até então pouco estudada de nossa cultura; em outra 
modalidade, os ensaios eram conseqüência de descobertas feitas nas viagens 
de ‘redescoberta’ do Brasil que caracterizaram a fase ‘heróica’. 8 
 

É importante ressaltar também que a Revista do IPHAN logo adquiriu certo 
prestígio, conforme apontou Márcia Chuva: 

Em 1946, a Revista conquistou o ‘diploma de honra’ na Segunda Exposição 
Internacional de Publicações Periódicas, realizado pela Biblioteca Pública de 
Santiago Alvarez da Escola de Artes Plásticas Tarascá, em Cuba, em que 
concorreram 1.711 publicações de todo o mundo. 9 
 

Podemos observar, portanto, que a Revista tornou-se uma das iniciativas mais 

importantes na constituição e desenvolvimento do tema “patrimônio” no Brasil. No Programa 

                                                 
5 Minas Gerais (1926), Bahia (1927) e Pernambuco (1928) 
6 Para um mapeamento mais detalhado das iniciativas precursoras à criação do IPHAN, ver: FONSECA, Maria 

Cecília Londres. O patrimônio em processo: trajetória da política federal de preservação no Brasil. Rio de 
Janeiro: UFRJ/ MinC-IPHAN, 1997. 

7 Segundo Márcia Chuva, esta investida em uma aparente regularidade das edições aliava-se a pretensão de 
imprimir um caráter científico à revista. A partir de 1955, as datas passaram a corresponder a sua publicação 
efetiva. Ver: CHUVA, Márcia. Os arquitetos da memória: a construção do patrimônio histórico e artístico 
nacional no Brasil (anos 30 e 40). Niterói, Universidade Federal Fluminense, 1998. 

8 CAVALCANTI, Lauro. Introdução à primeira edição In: CAVALCANTI, Lauro (org.). Modernistas na 
repartição.  2. ed. rev. – Rio de Janeiro: Editora UFRJ; Minc – IPHAN, 2000. p.23. 

9 CHUVA, Márcia. Op. Cit., p.221. 
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da Revista, apresentado por Rodrigo Melo Franco de Andrade no número inaugural, os 

objetivos são enunciados: 

A publicação desta revista não é uma iniciativa de propaganda do Serviço do 
Patrimônio [...] O objetivo visado aqui consiste antes de tudo em divulgar o 
conhecimento dos valores de arte e de história que o Brasil possui e 
contribuir empenhadamente para seu estudo [...] Ninguém contestará, no 
entanto, que há necessidade de uma ação sistemática e continuada com o 
objetivo de dilatar e tornar mais seguro e apurado o conhecimento de valores 
de arte e de história de nosso país.10 
 

E ainda, sobre os estudos a serem feitos: 

Trata-se, por conseguinte, de um vasto domínio, cujo estudo reclamará 
longos anos de trabalho, assim como a preparação cuidadosa de numerosos 
especialistas para empreendê-lo. Esta revista registrará semestralmente uma 
pequena parte do que se houver tentado ou conseguido com esse objetivo. 
Ela conta com a contribuição dos doutos nas matérias relacionadas com a 
sua finalidade e bem assim com o apoio e a simpatia de todos os brasileiros 
interessados pelo patrimônio histórico e artístico nacional.11  
 

Os dois primeiros números editados apresentavam uma gama variada de artigos, uma 

espécie de delimitação de “possíveis patrimônios”, marcando sua diversidade, com a 

contribuição de diferentes especialistas. No entanto, a maior parte desses abordava o 

patrimônio de “pedra e cal”, especialmente a arquitetura religiosa. Conforme uma advertência 

de Rodrigo:  

O presente número desde logo se ressente de grandes falhas, versando quase 
todo sobre monumentos arquitetônicos, como se o patrimônio histórico e 
artístico nacional consistisse principalmente nesses.12 
 

Esta recomendação, contudo, parece não ter surtido muito efeito, visto que os 

monumentos arquitetônicos continuaram a predominar como objeto de estudo, respondendo 

por aproximadamente 40% dos artigos publicados até 1978. Isto sugere como a concepção 

dos arquitetos foi predominante nas páginas da Revista. 

O desenvolvimento do IPHAN ao longo dos anos ocorreu em sintonia com o próprio 

estabelecimento da profissão de arquiteto no Brasil. Desde o início, a maior parte do seu 

quadro de funcionários tinha essa profissão como ocupação. Ademais, a presença de Lúcio 

Costa como um dos principais artífices do patrimônio nacional ilustra bem essa conexão, na 

medida em que foi também o precursor da moderna profissão do arquiteto brasileiro, sendo 

vencedor de diversos prêmios internacionais. Em 1930, durante uma curta passagem pela 

direção da Escola de Belas Artes – indicado por Rodrigo Melo Franco de Andrade, então 

                                                 
10 ANDRADE, Rodrigo Melo Franco de. Programa da Revista. Revista do IPHAN, n.1, 1937. p.3 
11 Idem, ibidem, p.4 
12 Id. Ibid., p.4 
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chefe de gabinete do Ministro da Educação e Saúde, Francisco Campos – promoveu a 

separação dos cursos em Arquitetura e em Pintura e Escultura, além de ter implementado 

diversas reformas, chamando jovens arquitetos para lecionar. Foi afastado da direção em 

1931, mas suas iniciativas surtiram efeito, seja na greve geral dos estudantes pela manutenção 

de alguns pontos básicos de sua reforma, seja na formulação de um estatuto legal para a 

profissão de arquiteto. 

Consolidado como um campo profissional afeito à arquitetura, o IPHAN apresentava 

uma particularidade bastante interessante: reunia os profissionais responsáveis pelo 

estabelecimento de uma tradição nacional, pela invenção de uma memória para a nação, mas 

que eram também os profissionais ligados ao movimento modernista, ao desenvolvimento de 

uma arquitetura vanguardista, comprometidos com o novo. A ligação entre os modernistas e o 

Estado Novo, mais especificamente com Gustavo Capanema, pode ser observada na própria 

construção do prédio do Ministério da Educação e Saúde, em 1936. Um concurso público foi 

realizado e o arquiteto Arquimedes Memória foi o vencedor com um projeto da chamada 

arquitetura “marajoara”. Capanema pagou o prêmio do concurso a Arquimedes, mas preteriu 

seu projeto e convidou uma equipe de arquitetos liderada por Lúcio Costa para a elaboração 

de uma nova alternativa. Insatisfeito com o resultado obtido, Costa solicitou a permissão do 

presidente Vargas para convidar o suíço Le Corbusier, arquiteto ícone do Modernismo, para 

orientar um novo projeto. A solicitação foi atendida e o prédio foi construído sob a orientação 

de Le Corbusier, contando também com a participação de outros modernistas que não eram 

arquitetos, como Candido Portinari. Conhecido atualmente como Palácio Gustavo Capanema, 

o edifício tornou-se um dos marcos do Modernismo brasileiro.13 

No número inaugural da Revista, Lúcio Costa contribuiu com Documentação 

Necessária,14 texto no qual explicita as relações entre o Modernismo e o passado nacional. O 

principal ponto deste artigo é uma crítica à arquitetura neocolonial, que se utiliza de um 

“artificioso processo de adaptação” para empregar “os elementos já sem vida da época 

colonial”. Lúcio Costa busca definir o que seria a “boa tradição” legada pelo passado, onde a 

arquitetura moderna poderia se inserir e dar continuidade a “evolução que estava 

normalmente se processando”, e que foi interrompida pela arquitetura neocolonial. O autor 

identifica, na casa de residência, os elementos pertencentes a essa tradição, identificados na 

“justeza de proporções” e “saúde plástica perfeita”, que poderiam servir de experiência a seus 

contemporâneos. Critica, dessa forma, os autores que negaram o valor arquitetônico dessas 

                                                 
13 Tombado em 1948, através de inscrição no Livro de Belas Artes. O edifício foi concluído em 1943. 
14 COSTA, Lúcio. Documentação Necessária. Revista do IPHAN, n.1, 1937. p.31-41. 
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construções, afirmando que nessas é onde “a qualidade da raça se mostra melhor”, 

articulando-se às proposições de Gilberto Freyre.15 Propõe ainda a expansão da gama de 

estudos para além das casas-grandes de fazenda ou grandes sobrados, abrangendo também as 

casas menores, pequeno-burguesas, encontradas principalmente nas velhas cidades mineiras. 

Transferindo esta concepção para as práticas patrimonialistas, a opção tomada foi em 

prol da arquitetura colonial – como mito de origem da nação brasileira – e do Modernismo 

como seguidor da linha evolutiva da “boa arquitetura”. Segundo Márcia Chuva: 

Para inserir o Brasil na consagrada história da Arte Universal, investiu-se na 
reapropriação do barroco, que passou a ser visto como um movimento 
artístico considerado profundamente renovador, que desde a ‘pureza’ e 
‘verdade’ das construções gregas jamais havia se repetido e que, a partir do 
barroco, só teve novo momento renovador com a arquitetura moderna, 
advinda da revolução industrial. Foi esta que possibilitou a introdução de 
novos materiais, novas formas e técnicas. A genialidade de Lucio Costa 
construía, assim, a genealogia da ‘boa arquitetura’, universal, em que a 
produção brasileira se enquadrava, na origem e na atualidade.16 

 

Nesse sentido, o ecletismo foi preterido, considerado um hiato nessa linha evolutiva, 

por apresentar-se como um estilo “importado”. O mesmo vale para o neocolonial, que 

buscava produzir o efeito de “antigo” através de técnicas artificiais, considerado “artificioso” 

por Lúcio Costa. A arquitetura colonial, por outro lado, embora de origem lusa – portanto 

reafirmadora de certa tradição – apresentava especificidades obtidas na adaptação ao “meio 

brasileiro” que lhe conferiam o caráter de nacional. O “barroco”, então, apresentava-se como 

o ponto de ligação entre o Brasil e o mundo europeu, ponto de inserção no moderno 

“Concerto das Nações”, ligação que teve como corolário dessa especificidade o “barroco 

mineiro” e suas igrejas setecentistas, resultando na inserção do Brasil nos catálogos de 

história da arte mundiais. Segundo Maria Cecília Londres Fonseca: 

Quanto aos estilos de época, havia também uma hierarquização. O barroco 
era o estilo mais valorizado, seguido pelo neoclássico. A arquitetura 
moderna, que foi introduzida no Brasil em 1928, já em 1947 teve seu 
primeiro exemplar tombado – a Igreja de São Francisco de Assis, na 
Pampulha, em Belo Horizonte, Minas Gerais, de autoria de Oscar Niemeyer. 
Ainda nesse período foram tombados o prédio do MEC (1948) [...] Quanto 
ao estilo eclético, a ovelha negra da arquitetura brasileira aos olhos dos 
arquitetos modernistas, apesar de sua importância histórica como estilo 
característico da Primeira República, só foram então tombados três imóveis, 
e mesmo assim exclusivamente por seu valor histórico.17 
 

                                                 
15 Ver, por exemplo: FREYRE, Gilberto. Mucambos do Nordeste: algumas notas sobre o tipo de casa popular 

mais primitiva do nordeste do Brasil. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Saúde, 1937 
16 CHUVA, Márcia. Os arquitetos da memória... p.328. 
17 FONSECA, Maria Cecília Londres. O patrimônio em processo... p.115. 
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No quinto número da Revista foi publicado o seminal artigo de Lúcio Costa, A 

Arquitetura Jesuítica no Brasil, onde é proposta uma cronologia classificatória que define a 

arte barroca brasileira.18 O que está em jogo neste artigo é a inauguração de uma linha 

evolutiva da arquitetura brasileira que comporta em si todas as fases da arte universal. 

Baseada na crença em um universalismo da arte, o Brasil é posto na era moderna através de 

um “ajuste dos relógios”19 do tempo colonial. Este comporta as seguintes fases: classicismo 

barroco (fins do século XVI até primeira metade do XVII), romanicismo barroco (segunda 

metade do XVII até princípios do XVIII), goticismo barroco (primeira metade até meados do 

XVIII) e renascimento barroco (segunda metade do XVIII até princípios do XIX). Desta 

forma, renunciando a pressupostos reguladores próprios de cada período, Lúcio Costa criou 

categorias transistóricas que permaneceriam ao longo do tempo. A essência barroca, então, 

tornava-se o ponto de identificação entre o Brasil e o mundo europeu. Vale ressaltar que, de 

acordo com o autor, a evolução dos estilos mostrou-se mais bem observável na composição de 

talhas e retábulos, classificadas como “arquitetura de interior”.  

Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, desempenhou papel fundamental neste 

processo, como personagem central do “barroco mineiro”, portanto da arte brasileira. Na 

segunda edição publicada da revista, Rodrigo Melo Franco de Andrade escreveu um artigo 

sobre Aleijadinho,20 personagem recorrente nas páginas da Revista, em que buscava 

comprovar, através da pesquisa em Livros de Receitas e Despesas de irmandades, a 

participação do “arquiteto” – para usar expressão de Lúcio Costa – em diversas igrejas 

mineiras, tentando dissolver polêmicas quanto a sua autoria. O artigo trazia também 

reproduções das fontes utilizadas. 

Além deste, foram publicados também dois outros artigos no terceiro número. No 

primeiro,21 Afonso Arinos de Melo Franco apresenta o que afirma ser o primeiro relato 

estrangeiro sobre Aleijadinho, de autoria de Eschwege. No segundo,22 Judith Martins aponta 

referências biográficas de Aleijadinho, destacando o que seria o primeiro registro histórico 

sobre o mesmo, de autoria do vereador Joaquim José da Silva, em 1790, que serviu de base 

para a biografia escrita por Rodrigo Bretas, em 1858. Houve uma preocupação por parte do 

IPHAN, nesse sentido, de capitanear o conhecimento a respeito do Aleijadinho, esclarecendo 
                                                 
18 COSTA, Lúcio. A arquitetura jesuítica no Brasil. Revista do IPHAN, Rio de Janeiro, n. 5, 1941. p. 9-104. 
19 Expressão de Márcia Chuva. 
20 ANDRADE, Rodrigo Melo Franco de. Contribuição para o estudo da obra do Aleijadinho. Revista do IPHAN, 

Rio de Janeiro, n. 2, 1938. p. 255-312. 
21 FRANCO, Afonso Arinos de Melo. O primeiro depoimento estrangeiro sobre o Aleijadinho. Revista do 

IPHAN, n.3, 1939. p. 173-179. 
22 MARTINS, Judith. Apontamentos para a bibliografia de Antônio Francisco Lisboa. Revista do IPHAN, n.3, 

1939. p. 179-207. 
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polêmicas a seu respeito, sugerindo direções biográficas, inclusive republicando, na série 

Publicações do IPHAN, a biografia escrita em 1858, apresentando um texto introdutório de 

Lúcio Costa.23 

O principal ponto nas formulações acerca do Aleijadinho é sua postulação como uma 

espécie de “primeiro arquiteto brasileiro”, estabelecendo-o como um gênio que impulsiona a 

arquitetura nacional. Pode-se dizer, também, que o interesse em comprovar participações suas 

na construção de edifícios e altares visa a descoberta de seu legado, funcionando como 

atestados de valor patrimonial. As construções biográficas baseiam-se sempre no conflito 

entre a “poesia” de suas criações e a enfermidade que o acometeu, em uma formulação 

romântica. Ademais, são freqüentes as ligações entre Aleijadinho e Tiradentes, como afirma 

Lúcio Costa, comentando o ambiente de Ouro Preto na época: 

Poetas e eruditos, prelados e bacharéis, músicos, arquitetos, pintores, 
escultores, professores de artes mecânicas e mestres de ofícios – todos 
conviviam, e nesse desenvolvimento intensivo, no delimitado espaço urbano, 
levou, naturalmente, àquele anseio de independência que o Tiradentes, 
afinal, catalisou.24  
 

No décimo-primeiro número da Revista, de 1946, foi publicado um artigo de Paulo 

Thedim Barreto sobre as Casas de Câmera e Cadeia,25 uma redução de tese apresentada para a 

cadeira da Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil. O artigo estabelece 

um histórico das Casas de Câmara e Cadeia, apontando suas origens e a organização 

administrativo-judiciária na colônia portuguesa. Aponta exemplos, contratos de arrematação e 

analisa detalhadamente os programas arquitetônicos dos edifícios. Por fim, faz uma análise 

cronológica da evolução arquitetônica desse tipo de construção. Nessa, afirma que no século 

XIX as Casas “perderam a energia construtiva e plástica dos séculos anteriores”,26 em 

referência ao tempo colonial, ao “barroco”, quando, a despeito da menor desenvoltura 

estética, “todos os problemas arquiteturais de expressão barroca eram enfrentados com o 

entusiasmo de quem encontra soluções novas”.27 Há, neste sentido, a construção de uma 

progressiva perda de valor estético e renovação que, segundo o autor, é acompanhada pela 

separação entre os poderes administrativos e judiciários. Por fim, faz uma ressalva ao caso de 

Ouro Preto, cuja Casa de Câmara e Cadeia, embora construída no século XIX, teve seu 

projeto concebido no fim do século XVIII. 

                                                 
23 COSTA, Lúcio e BRETAS, Rodrigo José Ferreira. O Aleijadinho. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e 

Saúde, 1951. 
24 COSTA, Lúcio. Antônio Francisco Lisboa, o “Aleijadinho”. Revista do IPHAN, n.18, 1978. p.76. 
25 BARRETO, Paulo Thedim. Casas de Câmera e Cadeia. Revista do IPHAN, n.3, 1946. p. 9-195. 
26 Idem, ibidem, p.194. 
27 Id. Ibid., p. 188. 
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Os dois números publicados sobre a supervisão de Renato Soeiro, em 1969 e 1978, 

além de indicar claramente a perspectiva de continuidade adotada em sua gestão, apresentam 

um certo caráter de síntese dos assuntos mais relevantes para o IPHAN. No décimo-sétimo 

número, editado em homenagem a Rodrigo Melo Franco de Andrade, foi publicada uma 

palestra do mesmo proferida em Ouro Preto, cujo início é transcrito a seguir: 

A maior concentração dos monumentos que integram o patrimônio histórico 
e artístico nacional está localizada em Minas Gerais. A despeito de só ter o 
povoamento do território mineiro principiado depois de decorridos dois 
séculos desde o descobrimento do Brasil, poucas décadas bastaram para que 
esta área fosse enriquecida de bens culturais em número maior e com feição 
mais expressiva do que as demais regiões do país.28 
 

O autor afirma, ainda, que a despeito da maior importância dos monumentos 

religiosos, a arquitetura civil também possui grande valor, destacando pontes e chafarizes 

como os mais belos do Brasil. Ressalta que mais significativo, no entanto, é, no caso de Minas 

Gerais, a preservação dos núcleos urbanos coloniais, como Ouro Preto, Tiradentes, Mariana e 

outros. 

O último número editado por Renato Soeiro, de 1978, trazia oito artigos, seis dos quais 

aludindo, sobre algum aspecto, ao Estado de Minas Gerais. Foi publicado um artigo de 

Rodrigo Melo Franco de Andrade sobre a pintura colonial mineira,29 no qual ele afirma que as 

pinturas e esculturas serviam como ornamentação para a obra dos arquitetos. Mais uma vez, 

construía-se uma formulação expandida da arquitetura que envolvia diversas outras práticas 

artísticas. 

Lúcio Costa contribuiu neste número com uma biografia sobre Aleijadinho, focada na 

sua profissão de “arquiteto” e na sua singularidade criativa, como afirma a seguir: 

A contradição fundamental entre o estilo da época [...] e o ímpeto poderoso 
do seu temperamento apaixonado [...] é a marca indelével da sua obra, o que 
lhe dá o tom singular, e faz deste brasileiro das Minas Gerais a mais alta 
expressão da arte portuguesa do seu tempo.30 
 

Em que pese certo ajuste na terminologia utilizada – a substituição, em parte, da 

denominação do estilo “barroco” para “rococó” – permanecem, ainda na década de 70, os 

significados atribuídos a essas produções artísticas. 

O que pôde ser observado até esta altura da pesquisa, a partir da Revista do IPHAN, foi 

a formulação de uma origem da nação brasileira, posta como herdeira da tradição lusa, mas 

                                                 
28 ANDRADE, Rodrigo Melo Franco de. Palestra proferida por Rodrigo M.F.de Andrade, em Ouro Preto, a 1-7-

68. Revista do IPHAN, n.17, p.11. 
29 Idem. Pintura Colonial em Minas Gerais. Revista do IPHAN, n.18, 1978. p.11-74. 
30 COSTA, Lúcio. Antônio Francisco Lisboa, o “Aleijadinho”. Op. cit. p.81. 
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possuidora de sua própria especificidade. Através de uma concepção majoritariamente 

arquitetônica, o IPHAN elegeu a arquitetura colonial como o ponto originário, tendo Minas 

Gerais como cenário privilegiado e o “barroco mineiro” como expressão mais significativa. 

Estabeleceu, também, uma linha evolutiva cujo telos é a arquitetura moderna da qual Lúcio 

Costa é o principal expoente, herdeira dessa “boa tradição”. A figura de Aleijadinho teve 

importância fundamental nesta construção, tomado não somente como um artista excepcional, 

produtor das mais importantes obras de arte nacionais, mas também como o primeiro 

arquiteto brasileiro. O arquiteto Augusto C. da Silva Telles, ao fazer uma retrospectiva, na 

década de 80, dos estudos sobre o “barroco” brasileiro em artigo para a Revista, informava 

sobre a precedência e eficácia dos estudos empreendidos pelo IPHAN: 

No Brasil, o estudo das artes e da arquitetura barrocas do período colonial 
começou a ser fundamentado em critérios científicos, com base documental 
e crítica, somente a partir da criação, em 1937, do órgão de preservação do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.31 
 

É possível, na continuidade deste trabalho, analisar a construção de um projeto de 

nação pelo IPHAN como prática historicamente circunscrita e, como tal, inserida em regimes 

de significação diversos.  

Interessa, portanto, delimitar os usos condicionados da categoria de “barroco” de 

modo a observar em que medida ela serviu ao programa de nacionalidade em que se insere o 

IPHAN – assim como outras instituições autorizadas como os institutos históricos ou, ainda, o 

programa artístico-literário do Modernismo.32 

 

                                                 
31 TELLES, Augusto C. da Silva. O Barroco no Brasil. Revista do IPHAN, n.19, 1984. p.126 
32 Segundo Abel B. Baptista, o Modernismo literário brasileiro apresentava um programa de forte tom 

nacionalista, buscando a determinação do “cânone literário brasileiro”. Em seu livro, discute as diferentes 
abordagens dadas ao tema. Ver BAPTISTA, Abel Barros. O livro agreste: ensaio de curso de literatura 
brasileira. Campinas: Editora da UNICAMP, 2005. 


