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RESUMO

O presente estudo tem como objeto o Museu do Diamante, instituição localizada em
Diamantina, Minas Gerais, e idealizada entre as décadas de 1940 e 1950 pelo Serviço do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), estando hoje vinculada ao Instituto
Brasileiro de Museus (IBRAM). Criado em 1937, mesmo ano de instauração do
governo de Getúlio Vargas conhecido como Estado Novo, o SPHAN representou a
inauguração de uma política oficial de patrimônio em todo o país. O órgão estava
comprometido com um projeto de construção da identidade nacional levado a cabo por
Vargas, a partir de pressupostos centralizadores e autoritários, e no qual o patrimônio
era visto como ingrediente fundamental. Reuniu-se em torno do Serviço um grupo de
intelectuais ligados ao modernismo, no qual se destaca o mineiro Rodrigo Melo Franco
de Andrade, diretor do SPHAN desde sua criação até 1968. No âmbito do grupo
modernista, o passado colonial e o Barroco foram elencados enquanto legítimos
representantes do patrimônio e da identidade nacionais. É nesse sentido que se deu a
criação do Museu do Diamante, assim como de outros museus semelhantes em cidades
mineiras no mesmo período. O objetivo geral da pesquisa foi o de compreender o
processo de criação do Museu do Diamante a partir da ótica patrimonial que orientou o
SPHAN e seus propósitos nacionalistas. O problema que norteou este estudo foi o de
identificar a narrativa construída pelo Museu do Diamante no contexto de sua criação, e
de compreender como essa narrativa é percebida pelo meio social diamantinense das
décadas de 1940 e 1950. A metodologia empregada foi a realização de um estudo de
caso do Museu amparada numa análise documental diversificada que versa sobre a
criação da instituição, e que inclui legislações, correspondências entre funcionários e
colaboradores do SPHAN, negociações para aquisição do acervo, relatórios, fotografias,
entre outros. A pesquisa se deu também através de periódicos diamantinenses das
décadas de 1940 e 1950, e do inventário do Museu do Diamante. Observou-se que o
ideário unificador e nacionalista que permeou a atuação do SPHAN acabou por marcar
a narrativa criada pelo Museu, concedendo um espaço bastante restrito à diversidade
cultural que compõe a cidade de Diamantina e às particularidades do passado local.
Dessa forma, criou-se uma instituição bastante afastada da sociedade diamantinense, e
cujo acervo, centrado em objetos de valor histórico e artístico do século XVIII e início
do XIX, compõe um ambiente ligado ao fausto e à civilização das elites mineiras do
período colonial, numa narrativa que projeta Minas Gerais como local emblemático da
identidade nacional.
Palavras chave: Patrimônio. Museu. Diamantina. Minas Gerais. Identidade Nacional.

RÉSUMÉ

Cette étude vise à étudier Le Musée du Diamant, situé dans la ville de DiamantinaMinas Gerais, et conçu dans les anées 1940-1950 par le Service National du Patrimoine
Historique et Artistique (SPHAN). Le musée appartient aujourd’hui à l’Institut Brésilien
des Musées (IBRAM) et au Ministère de la Culture. Le SPHAN, créé em 1937, année
du début du gouvernement de Getúlio Vargas connu comme Estado Novo, a representé
l’inauguration d’une politique officielle de patrimoine dans tout le pays. L’institution
était engagée dans un projet de construction de l'identité nationale à partir d’une
idéologie autoritaire et centralisatrice, et dans lequel le patrimoine a été considéré
comme ingrédient clé. Des intellectuels modernistes étaient réunis autour du Service,
notamment Rodrigo Melo Franco de Andrade, directeur du SPHAN de 1937 à 1968.
Les modernistes ont choisi le passé colonial et baroque en tant que répresentant légitime
du patrimoine et de l’identité nationale. Dans ce sens a été créé le Musée du Diamant,
ainsi comme d’autres musées à Minas Gerais dans la même période. L’objectif global
de la recherche a été celui de comprendre le processus de création du Musée du
Diamant selon la perspective patrimoniale et nationaliste qui a guidé le SPHAN. Le
problème qui a mené cette étude a été celui d’identifier le récit du Musée pendant sa
création, et aussi de comprendre comment ce récit a été perçu dans le milieu social de
Diamantina dans les années 1940-1950. La méthodologie utilisée a été l’étude de cas du
Musée à travers l’analyse documentaire de sa création, y compris la législation,
correspondances entre les employés du SPHAN, négotiations pour l’acquisition de la
collection, rapports, photographies et d’autres. On a recherché aussi des journaux de
Diamantina des années 1940-1950, ainsi que l’inventaire du Musée du Diamant.
L’idéologie unificatrice et nationaliste du SPHAN a influencé le récit du Musée, en
accordant un espace restreint à la diversité culturelle de Diamantina et aux particularités
du passé local. Ainsi, s’est créé une institution éloignée de la societé, dont la collection,
centrée sur les objets de valeur historique et artistique des siècles XVIII et XIX,
compose une ambiance associée à la richesse et à la civilisation des élites coloniales de
Minas Gerais, qui est projetée en tant que lieu représentatif de l’identité nationale.
Mots-clés: Patrimoine. Musée. Diamantina. Minas Gerais. Identité Nationale.
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INTRODUÇÃO

As questões que nortearam o presente estudo têm como origem a atuação
profissional no Museu do Diamante, instituição localizada na cidade de Diamantina,
Minas Gerais, e idealizada nas décadas de 1940 e 1950 pelo Serviço do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (SPHAN)1 e atualmente subordinada ao Instituto
Brasileiro de Museus (IBRAM), autarquia federal vinculada ao Ministério da Cultura.
A criação do Museu foi fruto de um longo processo de levantamento de
acervo iniciado em 1941 e que iria culminar com a inauguração efetiva da instituição
pela Lei Federal n° 2200 de 12 de abril de 1954, instalada no casarão que pertencera ao
Padre Rolim, desapropriada e passada ao domínio da União. Reunindo objetos de uso
cotidiano, mobiliário, peças sacras e instrumentos ligados à mineração do diamante, o
Museu apresenta um universo ligado à cultura material e aos hábitos relacionados às
famílias mineiras abastadas dos séculos XVIII e XIX.
A trajetória do Museu do Diamante tem como pano de fundo a criação do
SPHAN em 1937, mesmo ano em que o presidente Getúlio Vargas inaugura o governo
autoritário conhecido como Estado Novo. Tendo à frente o intelectual mineiro Rodrigo
Melo Franco de Andrade, o SPHAN iniciou uma politica de criação de museus em
Minas Gerais entre as décadas de 1940 e 1950, tendo sido inaugurados, nesse processo,
o Museu da Inconfidência, em Ouro Preto, criado em 1944; Museu do Ouro, em Sabará,
criado em 1946; Museu do Diamante, em 1954; e Museu Regional de São João Del
Rey, em 1958.
Apesar de muitos destes museus terem sido efetivamente inaugurados após
o fim do Estado Novo, como é o caso do Museu do Diamante, tratou-se de uma política
oficial de criação de museus idealizados ainda neste período, e cuja formação está
ligada a processos iniciados durante o Estado Novo, a partir da criação do SPHAN.
Dessa forma, as narrativas destas instituições à época de sua criação podem ser melhor
compreendidas à luz da atuação patrimonial do SPHAN, órgão comprometido com a
1

O órgão, atual IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) recebeu diversas
denominações ao longo de sua existência, sendo que no momento da inauguração do Museu do Diamante
a instituição era designada como DPHAN (Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, de
1946 a 1970). Apesar das sucessivas trocas de nomenclatura, o órgão manteve as mesmas orientações
ideológicas e operacionais durante a chamada “fase heroica”, de 1937 até a década de 1970
(GONÇALVES, 1996 e FONSECA, 2005). Como o Museu do Diamante foi concebido ainda no início da
década de 1940 (embora inaugurado oficialmente apenas em 1954), optamos por manter a nomenclatura
SPHAN, por ser mais representativa da atuação da instituição durante o período estudado.
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construção de uma identidade brasileira a partir de propósitos nacionalistas e
centralizadores.
A presente pesquisa foi desenvolvida igualmente a partir de uma bolsa de
estudos concedida pelo IBRAM para realização de um estágio no setor educativo do
Museu do Louvre, assim como participação no Seminário Internacional de Museologia
promovido anualmente pela Escola do Louvre.2
Por meio da experiência alcançada com a atuação profissional nos setores
educativos do Museu do Diamante e também do Museu do Louvre, puderam-se levantar
algumas questões que perpassam as atividades de mediação nestas instituições,
separadas por contextos completamente distintos: uma localizada na França e outra no
Brasil; uma sediada em uma das grandes capitais mundiais, com acervo composto de
algumas das obras de arte mais conhecidas do mundo e recebendo um enorme fluxo de
visitantes diariamente; e a outra localizada em uma cidade do interior mineiro, com
acervo pouco numeroso se comparado ao Louvre e índices modestos de visitação.
Guardadas estas proporções, seria tarefa extremamente difícil a de se
estabelecer um paralelo entre as duas instituições. Entretanto, observa-se nos dois
museus a questão da nacionalidade colocada como aspecto fundamental nas narrativas
relacionadas à sua criação.
O Museu do Louvre é compreendido como um dos primeiros modelos de
museu nacional, surgido a partir da experiência revolucionária francesa e tendo por
objetivo reunir as obras de arte relacionadas à “cultura universal” 3 para a educação
cívica e patriótica do cidadão.O museu passa a assumir um caráter público, apropriandose das obras de arte confiscadas do clero e da aristocracia e tornando-os bens nacionais,
indispensáveis à formação do cidadão e a uma pedagogia do nacional.
A pedagogia da nação não desapareceu do universo museológico do Louvre
nos dias de hoje: no âmbito do estágio realizado no setor educativo da instituição, pôdese perceber a centralidade de um discurso voltado para a celebração da cultura nacional
(compreendida como universal), por meio da evocação de datas, fatos e personagens da
história francesa, sobretudo aqueles ligados à monarquia e às conquistas militares.
Ademais, a concepção da França como centro da cultura universal justifica, na visão do
2

Estágio realizado no Service des Ateliers Pédagogiqueset Visites Conférences do Museu do Louvre, no
período de 14/09/2015 a 12/11/2015. Participação no Seminaireinternational d´étéenmuseologie realizado
na Écoledu Louvre entre 31/08/2015 e 11/09/2015.
3
Norbert Elias (1994) demonstra como ao longo do século XVIII a ideia de civilização francesa era
compreendida como dotada de um caráter de universalidade, sendo que seria desejável para as demais
nações evoluídas alcançar o mesmo grau de civilização da França, a partir dessa perspectiva.
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Museu, a incorporação de obras de arte de diversas partes do mundo ao seu acervo, que
poderiam ser dessa forma resguardadas e disponibilizadas ao olhar do público.
A criação do Museu do Diamante pelo SPHAN entre as décadas de 1940 e
1950 é também indissociável da preocupação com a definição da nacionalidade e com a
instrução pública, conforme é discutido ao longo deste trabalho. Os intelectuais atuantes
no Serviço estavam comprometidos com a construção de um patrimônio e de uma
identidade nacionais, tarefa que perpassou também a criação de museus pelo órgão.
Nessa perspectiva, o patrimônio composto tanto de bens arquitetônicos quanto dos bens
móveis incorporados ao acervo dos museus deveria servir para convencer a população
acerca da existência da Nação e daquilo que era percebido como constitutivo da
brasilidade.
Além disso, Rodrigo Melo Franco de Andrade, diretor do SPHAN e
idealizador dos museus criados pelo Serviço (entre eles o Museu do Diamante), era
influenciado por uma concepção patrimonial e museológica de origem europeia e
notadamente francesa. Dessa forma, a criação da identidade nacional empreendida pelo
SPHAN era orientada para o ingresso do Brasil no “concerto internacional das nações
civilizadas”, por meio da proteção ao patrimônio e da identificação do que seriam os
valores autênticos da cultura nacional, passíveis de figurar no acervo dos museus do
SPHAN. Tem-se assim a definição de um patrimônio e de uma concepção museológica
calcada na universalidade e na busca de um ideal de civilização nos moldes europeus,
que procura projetar o Brasil na cultura universal.
A definição de patrimônio propagada pelo SPHAN se refere “aos fatos
memoráveis da história do Brasil”, tal como consta no Decreto-Lei n°25, de 30 de
novembro de 1937, que cria o órgão e instaura uma política estatal de proteção ao
patrimônio em todo o território nacional. A partir da pesquisa empreendida,
compreendeu-se que a noção de instrução pública efetuada pelo SPHAN estava
comprometida com uma história nacionalista, que educasse o cidadão para a
permanência da nação brasileira e sua continuidade com as tradições do passado,
visualizadas através do patrimônio protegido e das coleções dos museus.
Importante, sob este aspecto, é lembrar que o SPHAN é criado no contexto
do Estado Novo, período marcado por um projeto de enquadramento político da cultura,
pela ação de um Estado forte e centralizador, e pelo investimento na construção de uma
identidade nacional. Buscava-se, nesse contexto, a afirmação de uma ideia de nação
coesa e homogênea, avessa aos regionalismos, e na qual a diversidade se encontrasse
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amalgamada sob o teto do Estado-Nação. Assim, o caráter nacionalista de que se investe
a política patrimonial e museológica do SPHAN vai ao encontro dos interesses do
Estado unificador.
O objetivo geral da pesquisa foi, dessa forma, compreender o processo de
criação do Museu do Diamante na cidade de Diamantina-MG na primeira metade do
século XX, buscando-se identificar a narrativa presente na instituição durante o período,
e em que medida esta se aproxima da ótica patrimonial do SPHAN. Partiu-se da
premissa de que os museus, enquanto criações humanas inseridas em relações de poder,
não apresentam o passado de forma neutra, mas sim expressam escolhas feitas por
grupos a partir de interesses verificados em um determinado momento, e configuram
ações políticas. Dessa forma, buscou-se, a partir do processo histórico de concepção do
Museu, identificar uma narrativa presente no mesmo, e como essa narrativa se aproxima
das noções de patrimônio, museologia, história, memória e nação acionadas pelo
SPHAN.
Um dos objetivos específicos da pesquisa foi o de procurar compreender
como a museologia empregada pelo SPHAN, mais especificamente no caso do Museu
do Diamante, se afasta ou se aproxima da museologia praticada no país até então.
Enquanto instituição criada no contexto político do Estado Novo, o SPHAN esteve
ligado à tarefa de construção simbólica da nação por meio do patrimônio. Assim, é de
interesse perceber como o órgão logrou instaurar uma prática museológica inserida
nesses propósitos, e orientada para o projeto de criação de uma identidade nacional
naquele momento.
Teve-se também como objetivo específico buscar entender como se deu a
conformação e o confronto entre os propósitos nacionalizantes que pautaram a atuação
do SPHAN como um todo e a criação do Museu do Diamante na cidade de Diamantina,
MG. Assim, foi de interesse questionar como a sociedade local recebeu o Museu nas
décadas de 1940 e 1950, e até que ponto a narrativa da instituição idealizada pelo
SPHAN vai ao encontro de um imaginário diamantinense ligado à percepção do
patrimônio e da memória local.
Dessa forma, o problema que orientou a pesquisa esteve calcado na
pergunta-chave: qual a narrativa presente no Museu do Diamante e como essa narrativa
se relaciona aos interesses do SPHAN e ao discurso nacionalista empregado pelo órgão?
Como essa narrativa é percebida no meio social onde o Museu do Diamante foi
inserido?
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A seguinte pesquisa partiu da hipótese de que o caráter centralizador e a
ausência de diálogo com a sociedade que marcaram a atuação do SPHAN fizeram com
que o Museu do Diamante estivesse, no contexto de sua criação, afastado dos anseios da
população diamantinense. Por ter sido idealizado no contexto de celebração da nação e
construção de uma identidade nacional, a partir de uma política de Estado consolidada
na ditadura Vargas, as concepções que nortearam a criação do Museu estavam marcadas
pelo autoritarismo, pelo afastamento entre a instituição e a sociedade, e por uma
definição excludente da nacionalidade, que isola os componentes da diversidade cultural
na formação da nação.
Como resultado dessa exclusão, tem-se um acervo museológico relacionado
à herança europeia e portuguesa, que nenhum protagonismo atribui às matrizes
indígenas e africanas na formação da nacionalidade. Tem-se também uma coleção
formada por artefatos e obras de arte de caráter erudito e relacionada a um universo
restrito às camadas sociais mais altas, que apenas tangencia as construções de caráter
popular.
Outra hipótese que permeou o desenvolvimento da pesquisa se relaciona
ao fato de que, por ter sido o Museu do Diamante instalado numa cidade do interior
mineiro, distante da sede do SPHAN localizada no Rio de Janeiro, poder-se-ia
identificar peculiaridades na sua criação: o afastamento geográfico, a dificuldade em
enviar peritos e técnicos a Diamantina, a escassez de verbas, o grande volume de
trabalho do SPHAN em todo o território nacional, entre outros fatores, poderiam ter
operado como obstáculos à ação centralizadora do SPHAN no que se refere à criação do
Museu do Diamante. Somado a isso, pode-se também perguntar se a população local
não teria formulado estratégias para se ver representada no espaço do Museu,
encontrando brechas no aparato nacionalista e centralizador do SPHAN.
A partir destas considerações, os marcos temporais que orientaram a
pesquisa se referem às décadas de 1940 e 1950, sendo que o processo de criação do
Museu do Diamante tem início em 1941, quando Rodrigo Melo Franco de Andrade
iniciou um levantamento das coleções de mobiliário, objetos de uso cotidiano e arte
sacra dos séculos XVIII e XIX localizados em Diamantina. A partir de então, seguiu-se
um longo processo de iniciativas que irão desembocar na inauguração do Museu pela
Lei nº 2200 de 12 de abril de 1954, assinada pelo então presidente Getúlio Vargas.
O recorte espacial empregado refere-se, como não poderia deixar de ser, à
cidade de Diamantina, porém tendo-se em vista as relações estabelecidas entre a cidade,
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o estado de Minas Gerais e a Nação. Embora localizado em Diamantina, o Museu do
Diamante tem, assim como os outros museus idealizados pelo SPHAN, um apelo
nacional, ligado ao projeto de construção de uma identidade brasileira (identidade que
por sua vez é referenciada pelo conceito de universalidade e pelo intento de inserção do
Brasil no concerto internacional das nações civilizadas). Neste projeto, Minas Gerais
alcança um papel de destaque, relacionado à arte colonial e à experiência mineradora
consagradas por meio do patrimônio e dos museus, conforme será discutido ao longo da
dissertação.
A metodologia empregada está relacionada à realização de um estudo de
caso do processo de criação do Museu do Diamante, por meio de uma pesquisa
documental verticalizada. Operou-se uma diminuição da escala de observação,
procurando-se, por meio da pesquisa de um objeto limitado (a criação do Museu do
Diamante), atingir a abordagem de uma experiência coletiva relacionada à criação do
SPHAN e ao projeto empreendido pelo órgão relativo à construção de uma identidade
nacional, a partir dos pressupostos da microanálise.
Foram consultados documentos diversos referentes à criação do Museu do
Diamante, tais como correspondências entre Rodrigo Melo Franco de Andrade e
funcionários do SPHAN em Diamantina, relatórios institucionais, legislação,
fotografias, inventário do Museu, jornais, entre outros. O principal núcleo pesquisado
referente à criação da instituição foi o Arquivo Noronha Santos/IPHAN – Rio de
Janeiro, sobretudo a Série Inventário – Diamantina, MG – Casa do Padre Rolim. Foi
consultado também o Arquivo Documental do Museu do Diamante/IBRAM, sobretudo
as correspondências entre o Monsenhor José Pedro Costa, primeiro diretor do Museu, e
Rodrigo Melo Franco de Andrade, além do inventário da instituição. Finalmente, a
pesquisa foi realizada também na Biblioteca Antônio Torres/IPHAN, localizada em
Diamantina. Neste arquivo a pesquisa se dirigiu aos exemplares disponíveis do
periódico local Voz de Diamantina entre as décadas de 1940 e 1950,4 objetivando-se
investigar, por meio da imprensa local, como o Museu foi recebido pela sociedade
diamantinense e como esta se relacionava com as categorias de passado, tradição,
memória, história e patrimônio.

4

Outros jornais do período disponíveis na Biblioteca Antônio Torres, como A Estrela Polar, foram
também consultados. Porém, como o único jornal em que foram encontradas referências de interesse para
a pesquisa foi a Voz de Diamantina, optou-se por centralizar o trabalho neste periódico.
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No estudo de Letícia Julião (2008), um dos poucos existentes que se dedica
a explorar de forma aprofundada a criação de museus mineiros pelo SPHAN, e que
serviu de norte ao presente trabalho, a autora mostra como a criação destas instituições
estava comprometida com o projeto de construção de uma identidade nacional na Era
Vargas, mais especificamente no período do Estado Novo. Julião (2008) aponta para a
valorização do “Barroco mineiro”5 e do período colonial minerador como elemento
fundamental dentro do discurso encampado pelo SPHAN, que procurou, por meio da
criação de museus em Minas Gerais, representar a cultura material e o universo
espiritual verificado nas minas setecentistas como metáfora da Nação. Para a autora, a
experiência colonial verificada nas Minas adquiriu para o SPHAN o status de
civilização nos moldes europeus, a partir das preocupações inerentes ao ingresso no
“concerto internacional” por meio da identidade nacional.
O presente trabalho, entretanto, tem como foco o estudo específico do
processo de criação do Museu do Diamante e suas relações com o meio em que estava
inserido, a cidade de Diamantina, Minas Gerais. Parte-se aqui da premissa levantada por
Revel (1998, p.21) de que a escolha do individual não é contraditória à do social, pois
“ela deve tornar possível uma abordagem diferente deste, ao acompanhar o fio de um
destino particular – de um homem, de um grupo de homens – e, com ele, a
multiplicidade dos espaços e dos tempos, a meada das relações nas quais ele se
inscreve”.
O trabalho foi desenvolvido, inicialmente, por meio da busca de uma
conceituação do termo museu, e da análise do processo histórico que trouxe profundas
transformações na configuração deste tipo de instituição no Brasil e no mundo, tema do
capítulo 1. Neste capítulo também se procurou trabalhar as relações entre patrimônio e a
construção das identidades nacionais, aspecto fundamental para se compreender a
criação do SPHAN e a implantação de uma política patrimonial no Brasil.
No capítulo 2, foi desenvolvida a pesquisa sobre o Museu do Diamante, a
partir do contexto mais amplo que caracterizou a política de criação de instituições
5

O chamado Barroco mineiro é apontado pelos estudiosos como peculiar e distanciado do modelo
europeu, devido às particularidades da organização política e social nas Minas, da formação dos artífices
e dos materiais disponíveis. Assim, para Lourival Gomes Machado (1973, p.166): “Enquanto a oposição à
coroa metropolitana que se esboça contemporaneamente à maturação do barroco local, possui uma
fisionomia totalmente diversa do cerco burguês às cortes onde floria a maneira frouxa do rococó. E mais,
aqui nada se encontra que assemelhe à organização social correspondente ao barroco dos reinos católicos
ou das regiões dominadas pela burguesia protestante do século anterior. Não se queria, pois, buscar aqui
um barroco que signifique os valores específicos de inexistentes grupos e instituições, como também não
se queira, pela inexistência deles, negar a presença do barroco”.

18
museológicas no território mineiro nas décadas de 1940 e 1950 pelo SPHAN. A partir
de uma documentação diversificada, debruçou-se sobre aspectos tais como a escolha do
imóvel sede do Museu, as justificativas e interesses por trás de sua criação, a aquisição
do acervo, a realização da exposição, entre outros.
No capítulo final do trabalho, procurou-se inserir o Museu do Diamante na
cidade de Diamantina, por meio da pesquisa em periódicos locais das décadas de 1940 e
1950. O objetivo, nessa perspectiva, foi identificar como a população diamantinense
recebeu a criação do Museu e a articulação entre os interesses locais e as orientações
nacionalistas que permearam a concepção da instituição.
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CAPÍTULO 1
MUSEU, PATRIMÔNIO E IDENTIDADE NACIONAL: DO UNIVERSAL AO
PARTICULAR

Neste capítulo inicial, pretendeu-se esboçar uma definição do conceito de
museu em suas relações com o campo patrimonial, atentando-se para as suas
transformações a partir de um percurso histórico. O percurso aqui definido restringiu-se
à Europa Ocidental e às influências transmitidas do contexto europeu para o cenário
brasileiro, num caminho que se conforma, assim, do universal6 para o particular.
Ressaltam-se, nessa perspectiva, as relações fundamentais entre patrimônio,
museu e a construção das identidades nacionais, a partir de um contexto de formação
dos estados-nacionais em finais do século XVIII na Europa. Compreendendo-se a
emergência do museu moderno no seio desta conjuntura, procurou-se discutir como o
modelo de museu nacional se apresentou no Brasil, inicialmente por meio da criação do
Museu Histórico Nacional em 1922, e perpassando também a criação de museus pelo
Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN).
O órgão assumiu um discurso voltado para a criação da identidade nacional
em seus próprios termos, promovendo uma valorização do passado colonial minerador e
concedendo legitimidade a um patrimônio barroco e monumental. Na ótica do SPHAN,
o universal e o particular estavam imbricados, concorrendo para a criação da identidade
nacional com vistas a compor o “concerto das nações civilizadas”, num discurso que
identifica a universalidade à cultura europeia.
Concentrando sua ação preservacional no tombamento de exemplares
arquitetônicos, o discurso patrimonial do SPHAN orientou também a criação de museus
no Brasil e notadamente em Minas Gerais, como é o caso do Museu do Diamante. Antes
de passar a uma análise mais particular do Museu que constitui objeto do presente
trabalho, faz-se necessário procurar compreender o universo dos museus sob uma
perspectiva mais ampla, que se relaciona à emergência do modelo de museu nacional.
1.1 – Do templo das Musas ao templo da Nação

O termo “universal” aqui utilizado refere-se à matriz de pensamento francesa, relacionado ao conceito de
civilização tal como discutido por Elias (1994), que aponta para uma atribuição do caráter de
universalidade à cultura francesa. Nessa perspectiva, as políticas patrimoniais e museológicas no Brasil
são tributárias do modelo francês, inseridas numa matriz cultural ocidental e europeia.
6
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A palavra “museu”, que possui o mesmo radical em quase todas as línguas
ocidentais modernas, deriva do grego Mouseion, ou “Templo das Musas”, que eram,
segundo Bittencourt (1996, p.15) espaços dedicados a estas divindades em cidades
como Alexandria, Atenas e Siracusa. Segundo Pomian (1984), o mais conhecido templo
das Musas foi o Museu de Alexandria, que, no entanto, tornou-se mais famoso devido à
sua biblioteca e à equipe de sábios que ali se reuniam do que por causa das coleções de
objetos propriamente. De forma semelhante, Bittencourt (1996) associa a origem do
termo “museu” à Biblioteca de Alexandria, onde estariam postas algumas coleções de
minerais, gemas e estátuas.
As Musas são definidas como nove divindades protetoras das Belas Artes,
filhas de Zeus e Mnemósine, que representava a memória. Elas inspiravam os poetas,
literatos, músicos e dançarinos, além de cantar e alegrar as festas dos deuses olímpicos
(RANGEL, 2011). Eram Calíope (musa da poesia épica), Clio (história), Polimnia
(pantomima), Euterpe (música), Terpiscore (dança), Érato (poesia lírica), Melpómene
(tragédia), Tália (comédia) e Urânia (astronomia e matemática) (RANGEL, 2011;
BITTENCOURT, 1996).
É importante destacar a hierarquia existente entre estas divindades, advinda
da classificação dos gêneros poéticos em sério, burlesco ou misto. Dessa forma, a
tétrade das musas sérias, formada por Calíope, Melpômene, Urânia e Polimnia, que
articulam a épica, a tragédia, a hinologia e a poesia cosmológica, é colocada no topo da
hierarquia. Em seguida vêm as musas pouco sérias (Tália e Érato, associadas à poesia
cômica e erótica), e as musas neutras (Clio, Euterpe e Terpsicore) (NUÑEZ, 2010,
p.54).
Desta hierarquia, pode-se depreender que, no Templo das Musas, a poesia
alcança importância superior à história, vista como gênero literário inferior. Além disso,
faz-se importante destacar o papel fundamental da memória (Mnemosine, mãe de todas
as musas) na tradição museológica clássica. Esta tradição guarda paralelos com a
museologia atual, haja visto a definição de museu enquanto “lugar de memória”
(NORA, 1993), e as discussões acerca das disputas entre memória e história, que serão
aprofundadas no capítulo 2.
O International Concil of Museums (ICOM) apresenta uma definição
profissional de museu enquanto “instituição permanente, sem fins lucrativos, a serviço
da sociedade e de seu desenvolvimento, aberta ao público, que adquire, conserva,
estuda, expõe e transmite o patrimônio material e imaterial da humanidade e do seu
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meio, com fins de estudo, educação e deleite” (DESVALLÉES & MAIRESSE, 2013,
p.64). Tal definição, porém, antes de assim se conformar na atualidade, sofreu
significativas transformações que se relacionam a processos históricos e ao
desenvolvimento de conceitos estruturantes para se compreender o museu.
Nessa

perspectiva,

faz-se

importante

esclarecer

alguns

conceitos

relacionados à ideia de museu, como as categorias de “objeto” e “coleção”. Para
Ulpiano Bezerra de Meneses (1994), a função primordial do museu relaciona-se ao
enfrentamento do objeto e de sua coleção, entendidos como inseridos na cultura
material:
Estamos imersos num oceano de coisas materiais, indispensáveis para a nossa
sobrevivência biológica, psíquica e social. A chamada “cultura material”
participa decisivamente na produção e reprodução social. No entanto, disso
temos consciência superficial e descontínua. (...) Ora, o museu, precisamente,
constitui recurso estratégico pelo qual essa consciência pode ser alargada e
aprofundada. No museu nos defrontamos com objetos enquanto objetos, em
suas múltiplas significações e funções – ao contrário, por exemplo, do que
ocorre num supermercado. Objetos de nosso cotidiano (mas fora desse
contexto e, portanto, capazes de atrair a observação) ou estranhos à vida
corrente (capazes, por isso, de incorporar à minha as experiências alheias)
(MENESES, 1994, p.12).

Para Desvallées & Mairesse (2013, p.70), o “objeto de museu” ou musealia
deve ser considerado menos como coisa (do ponto de vista de sua realidade física) do
que como suporte de práticas sociais, na medida em que são coletados, catalogados e
expostos. Dessa forma, os objetos passam a operar como signos, do mesmo modo que
as palavras num discurso.
As colocações acima vão ao encontro das reflexões de Pomian (1984) para
quem os objetos, quando passam a integrar uma coleção7, perdem seu caráter utilitário,
passando a ser definidos por seu valor simbólico. Quando o objeto é colocado fora do
circuito das atividades econômicas, perdendo seu valor de troca para se tornar um
portador de sentido, transforma-se em semióforo, capaz de aproximar o mundo visível
do invisível, e ligando o homem a outras dimensões espaciais e temporais que não estão
inseridas na sua realidade concreta:
De um lado estão os semióforos, objetos que não têm utilidade, no sentido
que acaba de ser precisado, mas que representam o invisível, são dotados de
um significado; não sendo manipulados, mas expostos ao olhar, não sofrem
usura. A atividade produtiva revela-se portanto orientada em dois sentidos
diferentes: para o visível, por um lado; para o invisível, por outro; para a
maximização da utilidade ou para a do significado (POMIAN, 1984, p.71).
“Conjunto de objetos naturais ou artificiais, mantidos temporária ou definitivamente fora do circuito das
atividades econômicas, sujeitos a uma proteção especial num local fechado preparado para esse fim, e
expostos ao olhar do público” (POMIAN, 1994, p.53).
7
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Pomian (1984) acredita que a humanidade atribui uma superioridade ao
invisível em relação ao visível, interessando-se pelos objetos que supostamente o
representam. Daí deriva a hierarquia social que conduz ao aparecimento das coleções,
“porque, de fato, estes conjuntos de objetos não são mais do que manifestações dos
locais sociais em que se opera, em graus variáveis e hierarquizados, a transformação do
invisível no visível” (POMIAN, 1984, p.74).
A formação das coleções e dos museus se conforma, assim, com as relações
de poder existentes na sociedade e com interesses direcionados à valorização de
determinados objetos em detrimento de outros, uma vez que são adquiridos e
preservados em razão de seu valor de exemplaridade, de referência, ou como objetos de
importância estética ou educativa (DESVALLÉES & MAIRESSE, 2013, p.33). Em
outras palavras, “o museu é uma memória seletiva do mundo. (...) O museu é memória
do antigo contexto do objeto, certamente, mas ele unifica em uma mesma memória
social, através do contexto que ele cria, objetos que são expressões de vontades de
memória coletiva diferentes” (NAMER, 1987, p.178-179 apud OLIVEIRA, 1996, p.84).
Este contexto criado pelo museu está relacionado às coleções, que são
caracterizadas por objetos agrupados de maneira a formar um conjunto relativamente
coerente e significativo, e que deverá também ser comunicado a um público. Nesse
sentido, é importante destacar que as coleções podem ser de natureza pública ou
privada, nem sempre caracterizando um museu tal como é compreendido atualmente
(DESVALLÉES & MAIRESSE, 2013).
Dessa forma, os antigos “templos das Musas” não se destinavam a reunir
coleções para a fruição do público, sendo locais reservados à contemplação por parte da
nobreza, e ainda aos estudos científicos, literários e artísticos (JULIÃO, 2006). Durante
a Idade Média, o termo “museu” caiu em desuso, sendo que a formação das coleções
privadas remonta ao século XV, em que começam a surgir na Europa ocidental novas
atitudes com relação ao passado, à natureza e às partes desconhecidas do globo terrestre.
Na Antiguidade, o interesse pelo colecionismo de objetos e vestígios do
passado encontra-se já presente, não havendo, entretanto, nenhum mecanismo de
proteção às artes e edifícios antigos, nem a existência de uma medida reflexiva e
cognitiva por trás do ato de colecionar. Da mesma maneira, durante a Idade Média, a
preservação dos remanescentes clássicos (que atraía a atenção do clero letrado e
admirador das humanidades e artes antigas) se dá, sobretudo, por meio da apropriação
de vestígios do mundo antigo, que são então cristianizados e incorporados à cultura
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medieval, estando ausente, até aquele momento, a noção de distanciamento histórico
(CHOAY, 2001).
Até o período medieval, tal atitude em relação ao passado não era ainda
verificada, sendo a compreensão do tempo muito distinta da atual, como demonstra
Jacques Le Goff (2013). Segundo o autor, o cristianismo esforça-se por centrar sua
atenção no presente; os homens medievais vivem o presente de modo atemporal, como
inserido dentro da eternidade, oscilando entre o passado (tempo mítico do paraíso) e o
futuro (compreendido em termos escatológicos, em direção ao juízo final):
O presente é também saboreado pelo homem da Idade Média, que atualiza
constantemente o passado, nomeadamente o passado bíblico. O homem da
Idade Média vive num constante anacronismo, ignora a cor local, reveste as
personagens da Antiguidade de hábitos, sentimentos e comportamentos
medievais. (…) Mas talvez possamos dizer: “O passado não é estudado
enquanto passado; ele é revivido e restabelecido no presente” (Rousset, 1951,
p. 631)? Pode-se perguntar se o presente não é absorvido pelo passado, uma
vez que só este lhe dá sentido e significado (LE GOFF, 2013, p. 207).

A noção de distanciamento histórico e a percepção da alteridade de uma
civilização em relação às outras apenas irá se delinear a partir do século XV, alterando a
percepção acerca dos objetos antigos e da prática colecionista. Para Françoise Choay
(2001) é a partir do Quattrocento que se observa a formação de um conjunto de
indivíduos amantes da arte antiga e a multiplicação do número de colecionadores, entre
príncipes, artistas e eruditos: “Ao cabo desse processo de impregnação mútua, artistas e
humanistas demarcaram o território da arte, articulando-o com o da história para aí
instalar o monumento histórico” (CHOAY, 2001, p. 49-50).
Nesta perspectiva, Choay (2001) diferencia os conceitos de monumento e
monumento histórico: o primeiro possui uma função memorial, estando incluído nesta
categoria tudo aquilo que é edificado por uma comunidade de indivíduos com o fim de
rememorar acontecimentos, ritos e crenças, legando às gerações posteriores a memória
destes acontecimentos. O monumento possui, assim, a função de preservar a identidade
de uma comunidade étnica, religiosa, tribal, nacional ou familiar. Já a existência do
monumento histórico depende essencialmente do olhar distanciado com relação ao
passado, que surge a partir do século XV. Enquanto o monumento é uma criação
deliberada, pensada a priori e com funções memoriais e comemorativas, o monumento
histórico não é criado como tal, seu valor e sua caracterização enquanto monumento
histórico se dá a partir do olhar distanciado do historiador e do homem de arte: “Todo
objeto do passado pode ser convertido em testemunho histórico sem que para isso tenha
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tido, na origem, uma destinação memorial” (CHOAY, 2001, pp. 25-26).
A partir de então, o colecionismo entra em voga e acaba por engendrar as
coleções principescas e os gabinetes de curiosidades, estando estreitamente associado a
um duplo movimento histórico observado na Europa durante a Idade Moderna: a gênese
da prática científica, por um lado, e o humanismo, por outro (BITTENCOURT, 1996).
Quanto ao primeiro gênero de coleção mencionado – as coleções
principescas - derivam do fortalecimento do grupo social formado pelos humanistas no
Quattrocento, indivíduos que se dedicam ao estudo da arte antiga. Constituem-se as
coleções de obras de arte, num contexto em que esta é compreendida como fonte de
beleza e vinculada à natureza, dotada de um caráter de durabilidade, capaz de superar a
transitoriedade do tempo. Nesse contexto, o artista se torna um instrumento
insubstituível do príncipe para a conquista de glória e prestígio, instituindo-se a prática
do mecenato:
Num mundo onde o invisível se apresenta não tanto sob os traços da
eternidade quanto sob os traços do futuro, a proteção das artes é um dever de
qualquer príncipe que queira aceder a uma verdadeira glória. Por isto, os
príncipes tornam-se mecenas e, portanto, colecionadores; o lugar que ocupam
obriga-os a ter gosto, a atrair os artistas às suas cortes, a rodearem-se de obras
de arte (POMIAN, 1984, p.78).

Os gabinetes de curiosidades, por sua vez, estão relacionados à prática
científica e às Grandes Navegações, que deslocam as fronteiras do conhecido para
lugares distantes e trazem para o Novo Mundo mercadorias e objetos diversos, entre
artefatos construídos pelo homem e objetos de história natural, tais como exemplares da
fauna e da flora, conchas e minerais. Considerados itens exóticos, representativos de
países longínquos e sociedades diferentes, estas curiosidades passam a integrar os
gabinetes de sábios.
Em definição realizada em 1594 por Francis Bacon (1985, p.1 apud
BITTENCOURT, 1996, p.11), o gabinete de curiosidades deveria ser “suficientemente
vasto” e incluir “tudo quanto de estranho e engenhoso a mão do homem tenha feito (...)
tudo quanto de singularidade, de oportunidade, de estranheza tenha produzido; tudo
quanto a natureza tenha forjado, em coisas viventes e que assim possam ser mantidas
(...)”.
Os gabinetes de curiosidades estão dessa forma relacionados ao
desenvolvimento do humanismo científico, “de homens que buscam o saber nas coisas,
e não nos livros”, e também a um propósito de ampliação do conhecimento científico e
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“domesticação do mundo” (BITTENCOURT, 1996, p.12-13). Nesse aspecto, cumpre
ressaltar que a disposição dos objetos nos gabinetes de curiosidade passa
paulatinamente a estar associada a métodos científicos de classificação, servindo ao
desenvolvimento da ciência moderna por meio da sistematização da natureza:
Tanto os Gabinetes quanto a Enciclopédia são, em última análise,
repositórios de informações sistematizadas e recuperáveis. São equipamentos
de Ciência gerados pela prática da classificação. São, os dois, interposições
entre as coisas e as palavras, quer dizer, entre o natural e o humano. É
interessante observar que tal interposição, produto da classificação, resulta
em um simulacro da natureza, perfeitamente controlado pelo entendimento
humano (BITTENCOURT, 1996, p.14).

Entretanto, é importante frisar que, no contexto das coleções principescas e
dos gabinetes de curiosidades, a grande maioria da população se encontra afastada das
coleções, concebidas enquanto privadas e acessíveis apenas a seus proprietários e seu
círculo de relações, ou aos artistas e sábios “aos quais se permite estudar os objetos que
são necessários para o seu trabalho, mas que não os possuem” (POMIAN, 1984, p.81).
Essa situação apenas irá se transformar significativamente em finais do
século XVIII, quando o museu assume um caráter público relacionado aos
acontecimentos derivados da Revolução Francesa, e a instituição passa a estar
principalmente vinculada à construção e celebração da nação. Nesse contexto, os bens
móveis confiscados ao clero e à nobreza foram nacionalizados e transferidos para
depósitos abertos ao público aos quais se deu o nome de museu ou museum. Reunindo
objetos de arte, os museus passam a servir à instrução dos cidadãos para os valores
nacionais, numa concepção pedagógica que inclui o ensino de civismo, história, e
também competências artísticas e técnicas (CHOAY, 2001).
Nessa perspectiva, é importante destacar a abrangência do chamado
vandalismo revolucionário8, destinado a eliminar monumentos inscritos na tradição do
Antigo Regime, vistos como resíduos do feudalismo e da monarquia. Possuindo um
caráter ideológico, cívico e patriótico, a depredação era em parte estimulada pelo
próprio Estado revolucionário, que temia a conspurcação do patrimônio nacional por
emblemas de uma ordem finda (CHOAY, 2001).
Paradoxalmente, o mesmo aparelho revolucionário do qual emana o
Em que pese o caráter pejorativo do termo “vandalismo”, que deriva da atribuição de características
relacionadas à barbárie e à destruição aos membros das tribos germânicas, optou-se por adotar aqui
“vandalismo revolucionário” e “vandalismo ideológico” como conceito utilizado por Choay (2001),
Poulot (2001) e Fonseca (2005), tendo em vista que o é o único capaz de designar com exatidão as
depredações de caráter ideológico ocorridas no contexto da Revolução Francesa e que deram origem a
uma organização das políticas de preservação patrimonial.
8
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vandalismo ideológico irá criar o Comitê de Instrução Pública e as Comissões das Artes,
como meio de frear a destruição dos monumentos (CHOAY, 2001). Para Cecília
Londres Fonseca (2005), a criação de uma política de preservação patrimonial se dá
justamente a partir da reação ao vandalismo revolucionário, combinado a “uma mística
leiga vinculada a um interesse político definido – o culto à nação” (FONSECA, 2005,
p.57).
Pomian (1984, p.84) acredita que o patrimônio e os museus vêm substituir a
religião, a partir da queda do Antigo Regime, como espaço onde todos os membros de
uma sociedade podem se comunicar na “celebração de um mesmo culto”. O novo culto
que se sobrepõe ao antigo “é de fato aquele de que a nação se faz ao mesmo tempo
sujeito e objeto”, buscando integrar a sociedade em seu conjunto.
Segundo Poulot (2001), o vandalismo revolucionário teria provocado um
“traumatismo da memória coletiva”9, levando a uma transformação da relação com o
passado e a tradição e à elaboração de um patrimônio fundamentado por questões
morais e éticas, dentro de um novo espaço cívico que se inaugurava. A partir desta
concepção patriótica, a arte deveria contribuir para a prosperidade geral e para a riqueza
da nação, dotando o patrimônio de um caráter utilitário, que passa a ser visto como
ferramenta política tanto quanto uma preocupação intelectual e artística. Nesse contexto,
as coleções de arte e de história deveriam servir não apenas ao deleite do público, mas
fornecer exemplos de virtude ao cidadão.
Importante também é notar que, assumindo um caráter público, os museus
se distanciam das coleções privadas, que, na maior parte dos casos, se dispersam depois
da morte de seu proprietário. Dessa forma, o primeiro traço característico dos museus é
a sua permanência, e o fato de estes sobreviverem a seus fundadores, tornando-se
instituições públicas:
Quer se trate de doação, de compra de coleções particulares pelo Estado, da
nacionalização das antigas propriedades reais, nobiliárias ou eclesiásticas –
como aconteceu na França durante a revolução – ou do estabelecimento de
uma fundação sem fins lucrativos – que está na origem dos grandes museus
americanos -, no ponto de partida de todo grande museu, senão de todo
museu, existe um ato das autoridades públicas ou de uma coletividade
(POMIAN, 1984, p.82-83).

A noção de público sofre transformações significativas a partir da
Revolução Francesa: antes restrito a um meio erudito e cultivado que tinha acesso às
obras de arte, o público passa a partir de então a assumir um caráter abrangente que
“traumatisme de la mémoire collective” (POULOT, 2001, p.23). [Tradução Nossa].

9

27
engloba todo e qualquer cidadão, e o museu passa a ser visto como um centro difusor de
conhecimento. A exposição pública das coleções tem, para Ana Cláudia Brefe (1997),
seu ponto culminante na criação do Museu do Louvre, quando a ideia de público atinge
sua universalidade.
A transformação do Louvre em museu10 e sua abertura ao público se dá em
1793, tornando-o um lugar simbólico onde estava reunida a maior parte das riquezas
artísticas durante a Revolução. Inicialmente denominado Muséum Central des Arts, o
Louvre é considerado o primeiro museu francês e estava relacionado a uma iniciativa de
criação de outros museus de província, a partir das coleções do Museu Central
(CHOAY, 2001).
Em 1796, é também aberto ao público o Musée des Monuments Français, a
partir da iniciativa de Alexandre Lenoir e do transporte ao convento dos PetitsAugustins de fragmentos de arquitetura e escultura salvos das destruições provocadas
pelo vandalismo revolucionário. Diferentemente do Museu do Louvre, cuja perspectiva
era englobar as obras primas da cultura universal dispostas de maneira clássica, o Musée
des Monuments Français privilegiou as relíquias da Idade Média, obras até então
desprezadas do ponto de vista artístico, levando a uma valorização do estilo gótico.
Além disso, propôs-se um arranjo pouco usual no universo dos museus do final do
século XVIII, apresentando os monumentos em ordem cronológica, e intensificando a
função comemorativa do museu, por meio da valorização do passado nacional, da
monarquia francesa e da memória dos grandes homens (BREFE, 1997).
Trata-se, portanto, de uma das primeiras instituições a se aproximar do
modelo moderno de museu histórico, por meio da classificação e ordenação dos
monumentos segundo uma cronologia histórica e da composição de uma “verdadeira
história monumental da monarquia francesa” (BREFE, 1997, p.179) Dessa forma, o
empreendimento de Lenoir inseriu definitivamente as noções de tempo e história na
esfera do museu:
O Musée des Monuments Français e sua organização pouco usual para sua
época coincide com a elaboração de uma nova história e de uma nova forma
de concebê-la, que põe em destaque um passado esquecido até então. Esse
10

O edifício que abriga hoje o Museu do Louvre foi erguido no século XII, sendo inicialmente uma
fortaleza. A partir do século XVI é alvo de sucessivas melhorias com o objetivo de tronar-se uma luxuosa
residência real, servindo a esse fim até a construção do Palácio de Versailles por Luís XIV. Com a
transferência da corte, o Louvre, que tradicionalmente já abrigava as coleções reais, se torna sede de
salões de arte e recebe a Academia Francesa, a Academia de Belas Artes e a Academia Real de Pintura e
Escultura. A ideia de torná-lo um museu permanente já havia sido esboçada em meados do século XVIII;
porém ela só irá se concretizar com a Revolução Francesa e a abertura ao público em 1793 (GEOFFROYSCHNEITER, JOVER & SEFRIOUI, 2005).
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“passado redescoberto”, que engloba episódios pouco estudados e
personagens quase desconhecidos, constitui a base para a elaboração de uma
história de caráter nacional que apaixona a nova geração de historiadores
românticos da primeira metade do século XIX (...) Para Giozot, Lenoir é o
fundador dos estudos históricos, tal como ele será praticado no século XIX;
Thierry e Michelet, cujas obras pretendem, respectivamente, “pintar” e
“ressuscitar” o passado, assinalam que suas deambulações pelas salas do
Petits-Augustins influenciaram, de maneira decisiva, seus estudos e sua
forma de conceber a história como cronologia, assim como a entender a
relatividade das épocas, dos estilos e das leis que constituem a história. Para
Michelet, essa ordem inerente à história, que ele considera como verdadeira e
como reflexo da “seqüência das eras”, é evidenciada no Musée des
Monuments Français e pela primeira vez. Dessa forma, Lenoir é considerado
como o primeiro grande historiador a tentar fazer uma reconstituição de
aspectos múltiplos do passado, conferindo-lhe materialidade (BREFE, 1997,
p.178,179).

O papel pedagógico do museu foi uma questão central tanto no Musée des
Monuments Français quanto no Louvre, devendo ser compreendido a partir das relações
entre o poder político e o museu, que se torna um meio privilegiado para a legitimação
dos estados nacionais em gestação. Essa pedagogia da Nação orienta a multiplicação de
museus voltados para a representação de uma história nacional que justifique a unidade
e promova a criação de um consenso social no interior da nação. O museu passa a ser
visto como guardião da herança material do passado e encarnação da memória nacional,
sendo esse o fio condutor de uma política de criação de museus por toda a Europa
durante o século XIX.
Dessa forma, compreende-se que a noção moderna de museu e patrimônio
esteve vinculada à formação das identidades nacionais, amparada pela valorização do
passado e da formação do cidadão, por meio da abertura ao público de instituições
cívicas. A partir da Revolução Francesa em 1789, e durante o século seguinte, a herança
do passado se transforma em ferramenta para a construção da identidade da Nação, e o
patrimônio nacionalizado se debruça sobre um contexto moderno de inteligibilidade do
passado, transformado em “ferramenta nacional e ilustração do progresso da civilização
europeia” (Poulot, 2001, p.30). 11
Com base nesse discurso, o modelo de museu nacional se propaga por toda
a Europa e é exportado para as Américas durante o século XIX e início do XX. Dessa
forma, tem-se a criação de museus instalados para compor um quadro que irá culminar,
para Maria Célia Teixeira Santos (1996), na introdução de hábitos, pensamentos e ações
que vigoraram na Europa no século XIX. No Brasil, este quadro irá compor a ideologia

“enjeu national et illustration du progrès de la civilisation européenne” [Tradução Nossa].

11
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da burguesia em ascensão entre finais do século XIX e início do século XX, marcando
as instituições museais nacionais, como será abordado a seguir.
1.2 – Museus no Brasil: da exuberância dos trópicos aos heróis da pátria
A trajetória dos museus brasileiros acompanha, de forma geral, o
movimento de criação dos museus na Europa: inicialmente tem-se a implantação de
museus voltados para as ciências naturais, e posteriormente a incorporação do modelo
de museu nacional. Esse último modelo, caracterizado pelo projeto de construção de
uma identidade nacional, por um maior diálogo com a disciplina histórica e pela
celebração dos grandes feitos da nação, entretanto, alcança seu ápice no Brasil apenas a
partir do início do século XX, tendo na criação do Museu Histórico Nacional (MHN)
um marco importante.
Ao longo do século XVIII e início do XIX, os museus brasileiros
privilegiavam a pesquisa científica e tecnológica, no âmbito do processo de
institucionalização das Ciências Naturais. Neste contexto, os museus estão associados
ao objetivo dos cientistas naturalistas de classificação e ordenação do mundo natural, e
também ao envio de exemplares da fauna, flora, minerais e ornamentos indígenas a
Portugal, numa evocação à exuberância dos trópicos (MACHADO, 2005).
Ana Maria Alves Machado (2005) aponta como instituição emblemática a
Casa dos Pássaros, criada no Rio de Janeiro em 1784 pelo Vice-Rei Luís de
Vasconcelos e Souza, como um laboratório de história natural dedicado à remessa de
espécimes nativos para a Metrópole, inspirado nos gabinetes de curiosidades europeus.
Julião (2008) acredita, entretanto, que embora essa instituição seja apontada por muitos
autores como o primeiro museu brasileiro, deve ser considerada apenas como marco da
prática colecionista colonial.
O primeiro museu brasileiro seria, nessa perspectiva, o Museu Real, criado
por Dom João VI em 1818, a partir de material oriundo da Casa dos Pássaros, e tendo
por finalidade “propagar os conhecimentos e os estudos das ciências naturais no reino
do Brasil”, assim como “identificar os produtos naturais únicos dessa parte do mundo,
para proveito das ciências e das Artes e deles prover os museus do mundo”
(MACHADO, 2005, p.139). Importante, sob este aspecto, é situar a chegada da família
real portuguesa em 1808 ao Brasil (portanto dez anos antes da criação do Museu Real),
fato que marcou a trajetória dos museus no Brasil e buscou nestes “uma espécie de
materialização de fragmentos de sonho no exílio” (CHAGAS, 2006, p.28).
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Com a criação do Museu Real, teria havido uma “inversão colonial”, a partir
da elevação do Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves e do início de
um processo de descolonização e inserção do país num contexto de internacionalização,
por meio do novo status alcançado pelo Brasil no cenário Atlântico Sul: “De lugar
destinado a guarnecer as coleções metropolitanas, o Brasil se tornava ponto de reunião
das mesmas. Invertia-se, assim, o seu papel na lógica do colecionamento colonial,
prática iniciada tardiamente em Portugal com as viagens científicas aos territórios
ultramarinos, a partir da década de 1780” (JULIÃO, 2008, p.43).
Em 1821 o Museu Real torna-se o Museu Nacional, reunindo objetos de
caráter histórico doados pela Coroa Portuguesa e coleções mineralógicas, zoológicas e
botânicas. Para Chagas (2003), este funcionava como instrumento de ilustração,
atualização científica e dispositivo de poder disciplinar, sendo, durante a primeira
metade do século XIX, “o único expressivo centro de experiência museal no Brasil”
(CHAGAS, 2003, p.75).
Chagas (2006) acredita que nesta instituição já é possível identificar o
ingrediente celebrativo nacional, sendo que, durante o processo de Independência, a
intelectualidade brasileira já se encontrava empenhada na construção ritual e simbólica
da nação, na esteira de um longo processo que atingiria seu clímax apenas nas décadas
de 20 e 30 do século XX. Da mesma forma, Santos (1996, p.23) acredita que o Museu
Nacional já faz parte de uma “simbologia da nação”, por meio das coleções de história
natural que celebravam a exuberância dos trópicos.
Chagas (2006) sublinha que, sob a ótica do Estado Imperial, o processo de
celebração da nação emergente era orientado pelo modelo europeu de civilização, por
meio da adoção de uma prática “isolada, no sentido de dialogar exclusivamente com os
centros europeus e americanos” (SCHWARCZ, 1989, p.25 apud CHAGAS, 2006,
p.31).
A atuação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) na seara
museológica nacional inscreve-se nesta perspectiva de construção da nacionalidade por
meio dos museus: fundado em 1838, o IHGB tinha por objetivo compor uma história
nacional amparada na valorização dos grandes heróis e seus feitos como objetos dignos
de culto e veneração. O IHGB influenciou diretamente a organização de museus no
Brasil do século XIX, como o Museu Nacional e também o Museu Paraense Emílio
Goeldi, criado em 1866, e o Museu Paulista, de 1894. Machado (2005) mostra que os
historiadores de maior prestígio dentro do IHGB compunham as equipes destas
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instituições e atuavam como conservadores dos museus, que se tornavam assim meios
de um ensino de história embasado numa visão iluminista que articulava passado,
presente e futuro de forma linear:
Patrimônio cultural, os museus brasileiros estavam ligados pelo fio condutor
dos fatos, datas e personagens, tanto quanto à preservação de seus
testemunhos materiais – que passariam a fazer parte de museus e casas
históricas – quanto à composição do plano nacional de educação. (...) A
história produzida nos museus, com base nas teorias do IHGB, visava a
garantir a homogeneidade de pensamento no interior da nação, no sentido de
congregar em torno de um referencial comum – neste caso, o passado –
grupos sociais altamente diversificados culturalmente. Era importante passar
a visão de que o passado, o presente e o futuro estavam interligados. Essas
considerações apontam para a tentativa de integrar o “velho” e o “novo”, de
forma que as rupturas fossem evitadas e a história se apresentasse como um
conjunto de acontecimentos conciliatórios em direção ao progresso (...)
(MACHADO, 2005, p.139,140).

Entretanto, somente no início do século XX é que se instituem no Brasil
museus históricos como categoria distinta dos de história natural. Para Chagas (2003),
mesmo tendo suas raízes fincadas no século XIX, o cenário museológico brasileiro
constitui-se decididamente no século XX, sobretudo a partir dos anos 20 e 30. As
condições que propiciam a conformação deste quadro estão relacionadas às
transformações políticas, sociais e econômicas caudatárias da modernização e
fortalecimento do Estado após o golpe de 1930. Este passa então a interferir mais
diretamente na vida social, nas relações de trabalho e nos campos da educação, saúde e
cultura, no contexto da denominada Era Vargas.
Para Myrian Sepúlveda dos Santos (2006), neste período é abandonada a
apologia da raça e das riquezas naturais instrumentalizadas no sentido de exaltar as
virtudes nacionais, pensamento que influenciou os museus brasileiros do século XIX.
Nesse momento, surge para a autora um “nacionalismo calcado em novas bases”
(SANTOS, 2006, p.27), a partir de projetos múltiplos de construção de um perfil
nacional. De um lado, tem-se a Semana de Arte Moderna de 1922, considerada “evento
emancipatório do movimento modernista” (SANTOS, 2006, p.27), e que irá
desembocar posteriormente num projeto particular de valorização do passado nacional e
na criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), conforme
será analisado adiante.
Ainda em 1922 ocorre a Exposição Internacional do Rio de Janeiro,
integrada às comemorações do centenário da Independência, e que apresentava ao
mundo a imagem de uma nação moderna e progressista, a partir de um jargão
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desenvolvimentista que dava destaque às indústrias na identidade da nação que se
procurava criar. Para Santos (2006, p.26), ao mostrarem um “Brasil dinâmico”, os
organizadores da exposição procuraram dar os primeiros passos na construção de uma
identidade nacional capaz de ser uma referência para o povo brasileiro.
É a partir da importância dada ao projeto político de criação e consolidação
de uma identidade nacional que se dá a criação do Museu Histórico Nacional, no
mesmo ano de 1922, atendendo às reivindicações do intelectual Gustavo Barroso no
sentido de ser criado um museu histórico no país. O projeto de Barroso era, no entanto,
bastante diverso tanto da ótica desenvolvimentista apresentada na Exposição
Internacional quanto do projeto modernista, uma vez que, ao invés do presente e do
futuro, a ênfase era dada ao passado e à instauração do “culto da saudade”:
Diferentemente de Walter Benjamin para quem o resgate total do passado
seria destrutivo e impediria a compreensão da saudade, Barroso, por
processos metonímicos, parece querer recuperar o passado integral e com ele
e por ele a verdade. O seu “culto da saudade” é por esse caminho uma
afirmação da indubitável verdade (CHAGAS, 2003, p.86).

Gustavo Dodt Barroso, nascido em 1888 em Fortaleza, foi bacharel em
direito, jornalista, escritor e um dos líderes nacionais da Ação Integralista Brasileira,
além de fundador e diretor do Museu Histórico Nacional entre 1922 e 1959
(interrompendo sua administração no período de 1930 a 1932, devido a problemas com
o governo Vargas). Foi também fundador do primeiro Curso de Museologia do país,
instalado no Museu Histórico Nacional (doravante MHN), e que adotou as concepções,
objetivos e linhas mestras da atuação de Barroso, marcando indelevelmente a
museologia brasileira (SANTOS, 1996).
O MHN de Gustavo Barroso estava comprometido com o resgate da
memória nacional e com a celebração dos grandes feitos da história pária, sobretudo
aqueles de caráter militar. Instalado num complexo arquitetônico de cunho
eminentemente militar na cidade do Rio de Janeiro, que compreende as antigas
edificações da Fortaleza de Santiago, Casa do Trem e Arsenal da Guerra, o MHN pode
ser situado numa linha militarista e nacionalista:
A história política dos grandes heróis e das gloriosas batalhas tem seus laços
com uma atitude romântica em relação à nação. Vemos que os fatos e
personagens valorizados por Barroso desde 1911 eram aqueles ligados à
história militar do país. Ele fala nas grandes batalhas, como Mascates e a
Guerra dos Farrapos; resgata Caxias, Osório, Tamandaré e os imperadores
como heróis da pátria. (...) Os discursos de Barroso apontavam, desde o
início, para uma história da nação repleta de heróis e para uma forte
preocupação em salvar o passado. Assim sendo, o aspecto militar fazia parte
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das “lembranças da vida e dos feitos dos nossos avós” (SANTOS, 2006,
p.34-35).

Em meio a artefatos militares tais como sabres, baionetas, arcabuzes e armas
de todo tipo, o MHN possuía também em seu acervo objetos díspares tais como
mobílias, louças, quinquilharias, utensílios cotidianos, cerâmicas, pratarias, pinturas,
objetos de arte sacra, moedas e medalhas. Dessa forma não se trata, para Santos (2006),
de um museu exclusivamente militar, mas de uma instituição que apresenta os objetos
enquanto relíquias e autênticos exemplares do passado, capazes de ensinar virtudes
cívicas e morais à população. Para Chagas (2003), tratava-se de ampliar o panteão dos
heróis nacionais e fabricar identificação integral com os mesmos. Nas palavras de
Regina Abreu (1991), o objetivo do MHN era resgatar uma tradição nacional e forjar
um sentimento cívico:
Para Gustavo Barroso, o ato de conservar ou a ideia de preservar estavam
intimamente relacionados a uma função prática: fazer amar a pátria. Assim, a
responsabilidade do museu era fazer brotar nos indivíduos um sentimento
nacional. Através dos ensinamentos dessa instituição, o brasileiro deveria
aprender a amar e respeitar a sua pátria (ABREU, 1991, p.94).

Além da ênfase dada aos feitos militares, o Museu privilegiava ainda o
Império Brasileiro, afirmando os laços de sangue como um distintivo da nobreza e um
dos fundamentos da organização social das elites aristocráticas no Brasil (CHAGAS,
2003). Buscava-se estabelecer uma relação de continuidade da nação brasileira com o
Estado português, elegendo-se como marco fundamental a chegada da corte em 1808.
Nessa perspectiva, a independência política alcançada em 1822 não significava um
rompimento com a Coroa portuguesa, mas era anunciada como um marco de entrada do
país na vida adulta, ao qual se sucederam o Império e a República (ABREU, 1991). A
origem da nação brasileira era identificada ao Estado Imperial; portanto as tradições, a
memória e a cultura material a serem preservadas seriam aquelas originárias do Império.
Outra característica do MHN, derivada das anteriores, seria, segundo Santos
(1996, p.24), sua organização como uma “instituição das elites”, a quem se atribuía o
papel de fundadora da nação brasileira, por sua vinculação ao Império e ao Exército. Na
concepção de Gustavo Barroso, a categoria de elite indicava “o escol, a nata, aqueles
que comandam, inauguram”. Numa outra instância estaria o povo: “folk, aqueles que
seguem” (SANTOS, 1996, p.23-24). Nessa perspectiva, a autora compreende a
museologia de Gustavo Barroso como “fator dissolvente das contradições reais, que
apresenta uma memória nacional unificadora e integradora, que procura a harmonia e
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escamoteia ou sublima os conflitos, muito condizente com os objetivos do Estado
Unificador” (SANTOS, 1996, p.25).
Gustavo Barroso pode ser ainda lembrado pela criação da Inspetoria dos
Monumentos Nacionais em 1934, vinculada ao MHN, e que se estabeleceu como o
primeiro órgão de proteção ao patrimônio brasileiro, antecedendo a criação do SPHAN
em 1937, conforme será discutido adiante. A Inspetoria abarcava a perspectiva de
Barroso sobre o patrimônio nacional, norteada pela visão tradicionalista e patriótica que
caracterizava o MHN (MACHADO, 2005).
Dessa forma, pode-se perceber que as políticas patrimoniais e de criação de
museus no Brasil estão, sobretudo a partir do início do século XX, articuladas em torno
de um projeto de construção e definição da nação brasileira. Este projeto alcança lugar
de destaque no discurso do SPHAN, assumindo uma conformação peculiar no tocante à
visão do passado e da identidade nacional adotadas pelo órgão, e que irá se afastar em
alguns aspectos das propostas barrosianas.
A criação do SPHAN e do Museu do Diamante estão, portanto, inseridas
neste contexto, necessitando ser compreendidas a partir das relações entre patrimônio e
identidade nacional. Antes de passar à consolidação e institucionalização de uma
política de patrimônio no Brasil, encarnada pelo SPHAN, e posteriormente ao projeto
de criação de museus implementados por este órgão, faz-se necessário analisar um
pouco mais detidamente os mecanismos de criação das identidades nacionais a partir da
noção de patrimônio.

1.3 – Patrimônio e identidade nacional
Trabalha-se aqui com o conceito de nação enquanto “comunidade
imaginada” (ANDERSON, 2008), ou seja, a nação é vista não como um dado objetivo e
resultante da delimitação de um território específico, mas como uma construção que
ganha sentido a partir da noção de identidade nacional. As identidades nacionais, por
sua vez, “adquirem sentido por meio da linguagem e dos sistemas simbólicos pelas
quais elas são representadas” (WOODWARD, 2000, p.8). Woodward (2000) sublinha
também que a emergência das identidades nacionais é histórica, estando localizada em
um ponto específico do tempo.
Na Europa ocidental, tem-se na Revolução Francesa um marco no sentido
da definição do nacional, que acompanha o fortalecimento dos Estados-nação a partir de

35
fins do século XVIII e no decorrer do XIX. Com a formação da nacionalidade, ganham
importância os discursos em torno do patrimônio nacional.
Pomian (1993) analisa a constituição da ideia de nação e de patrimônio
nacional a partir da queda do Antigo Regime. Segundo o autor, até a Revolução
Francesa, a nação era personificada pela monarquia e pela figura do Rei. “Sem ele [o
Rei] ela [a nação] não é nada. Consequentemente, ela não possui nada. A ideia de um
patrimônio nacional, seja ele cultural ou institucional, era nesta perspectiva
inconcebível” (POMIAN, 1993, p.89)12. A Constituição de 1791, portanto, apresenta
uma nova definição de soberania, que pertence agora à nação, e não poderá ser exercida
por nenhum segmento da população, nem por qualquer indivíduo (incluído aí a pessoa
do Rei). Ainda segundo Pomian (1993), a história da instituição do patrimônio nacional
francês está relacionada à transformação da nação francesa em uma nação de cidadãos,
uma vez cridas as condições ideológicas, jurídicas e materiais para a conservação do
patrimônio convertido em propriedade nacional.
Para Fonseca (2005), a moderna noção de patrimônio é indissociável do
processo de consolidação dos Estados-nações e de construção da identidade nacional
dentro deste contexto, servindo a inúmeras funções simbólicas, tais como: reforçar a
noção de cidadania, na medida em que o Estado atua como guardião e gestor do
interesse público e de bens de propriedade de todos os cidadãos; reforçar a coesão
nacional por meio da identificação de bens representativos da nação, que contribuem
para objetivar e tornar visível a ideia de nação que se constrói; legitimar a história
oficial em torno da nação por meio dos bens materiais que operam nesse sentido
enquanto documentos; e servir à instrução dos cidadãos, devido ao alcance pedagógico
do patrimônio nacional.
A noção de identidade está fortemente atrelada à noção de patrimônio
cultural, através da ideia de que os bens culturais são portadores de valores identitários e
memórias que possibilitam a permanência e a coesão de grupos e coletividades.
Gonçalves (1988) observa que as políticas de patrimônio são fundamentais no contexto
dos Estados nacionais para a construção e comunicação de uma identidade nacional. O
autor compreende o conceito de nação dentro do contexto do moderno individualismo,
no qual:
A nação realiza, no plano coletivo, a moderna concepção do indivíduo como
“Sans lui, elle n’est rien. Par consequente, elle ne possède rien. L’idée d’um patrimoine national, qu’il
soit culturel ou institutionnel, était dans cette perspective inconcevable” [Tradução Nossa].
12
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uma entidade autônoma, definida independentemente de suas relações com o
todo social ou cósmico. (...) a nação é identificada com indivíduos reais,
sendo portadora dos mesmos atributos destes: caráter, personalidade,
autonomia, vontade, memória etc. Do ponto de vista de seus ideólogos, a
nação é pensada como uma unidade objetiva, autônoma, dotada de nítidas
fronteiras territoriais e culturais e de continuidade no tempo (GONÇALVES,
1988, p 266).

Compreendida enquanto um indivíduo coletivo, a nação tem sua identidade
definida por meio da posse de sua cultura e de seu patrimônio cultural, nos termos
ideológicos do “individualismo possessivo” surgido a partir do século XVI e que define
a identidade de um indivíduo ou coletividade a partir da posse de determinados bens
(GONÇALVES, 1988, p.266). Estendendo-se essa ideologia para os quadros da nação,
tem-se uma ideia da cultura e do patrimônio enquanto coisas a serem possuídas, e, por
conseguinte, preservadas, no intuito de caracterizar a própria identidade nacional. O
patrimônio de uma nação está relacionado ao passado ou à história da mesma, de uma
maneira análoga àquela através da qual a identidade de um indivíduo é definida pela
posse de objetos herdados das gerações anteriores. Ainda segundo Gonçalves,
(...) também a identidade da nação pode ser definida por seus monumentos –
aquele conjunto de bens culturais associados ao passado nacional. Estes bens
constituem um tipo especial de propriedade: a eles se atribui a capacidade de
evocar o passado e, desse modo, estabelecer uma ligação entre passado,
presente e futuro. Em outras palavras, eles garantem a continuidade da nação
no tempo (GONÇALVES, 1988, p. 267).

A noção de passado atrelada à construção das identidades nacionais está
inserida no contexto de formação dos Estados Modernos e remete ao final do século
XVIII. Neste contexto, os discursos em torno da construção do nacional passam a
operar no sentido de conferir à nação uma continuidade, dotando o passado de um
sentido capaz de forjar solidariedades e constituir um todo coeso e unitário onde, no
plano do real, existem individualidades e interesses distintos. Trata-se de um projeto
ideológico que busca promover uma ideia de nação acima das diferenças individuais e
regionais, gerando uma memória nacional integradora e harmônica, que oculta as
contradições e conflitos reais.
O processo pelo qual este discurso torna-se parte do real tem a ver com sua
interiorização pelos cidadãos, e faz-se através da criação de um conjunto de
representações e práticas de natureza ritual ou simbólica, que “visam inculcar certos
valores e normas de comportamento através da repetição, o que implica,
automaticamente, uma continuidade em relação ao passado” (HOBSBAWN &
RANGER, 1984, p. 9).
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Em sua obra A Invenção das Tradições, o historiador Eric Hobsbawn (1984)
estuda o processo através do qual, entre a metade do século XVIII e início do XIX, um
vasto conjunto de tradições, incluindo monumentos, cerimônias, festas, mitologias e
heróis é inventado e comunicado aos cidadãos com o objetivo de criar identidades
nacionais. O autor observa que, no contexto de invenção das tradições, tenta-se
estabelecer sempre que possível uma continuidade com o passado histórico, e que “a
maioria das ocasiões em que as pessoas tomam consciência da cidadania como tal
permanecem associadas a símbolos e práticas semi-rituais (...) que em sua maior parte
são historicamente originais e livremente inventadas: bandeiras, imagens, cerimônias e
músicas” (HOBSBAWN & RANGER, 1984, p.21).
Stuart Hall (2011) aponta para as relações existentes entre identidade
cultural e nacional observando que, embora estas identidades não sejam coisas com as
quais se nasce, elas são pensadas como parte da natureza essencial de um indivíduo, que
o define desde o nascimento enquanto membro identificado com a cultura de uma
nação: “Ter uma nação não é um atributo inerente da humanidade, mas aparece, agora,
como tal” (GELLNER, 1983 apud HALL, 2011, p. 48). O autor segue argumentando
que as identidades nacionais são formadas e transformadas no interior da representação,
considerando a nação não como uma entidade política, mas como algo que produz
sentidos, como um sistema de representação cultural, como uma comunidade simbólica
ou “imaginada”, para usar a terminologia de Benedict Anderson (2008).
Dessa forma, no processo de construção da identidade nacional, as
diferenças regionais e étnicas vão sendo colocadas, de forma subordinada, sob o teto
político do Estado-nação. Apesar das diferenças em termos de classe, gênero ou etnia
encontradas entre os membros de uma nação, uma cultura nacional busca unificá-los
numa identidade cultural, para representá-los todos como pertencentes à mesma grande
família nacional. Hall, entretanto, questiona a eficácia desta unificação:
Em vez de pensar as culturas nacionais como unificadas, deveríamos pensálas como constituindo um dispositivo discursivo que representa a diferença
como unidade ou identidade. Elas são atravessadas por profundas divisões e
diferenças internas, sendo unificadas apenas através do exercício de
diferentes formas de poder cultural. Entretanto – como nas fantasias do eu
inteiro de que fala a psicanálise lacaniana – as identidades nacionais
continuam a ser representadas como unificadas (HALL, 2011, p. 62).

Outra característica importante do processo de construção das identidades
nacionais apontado por Hall se refere à ênfase na continuidade, na tradição e na
intemporalidade: “A identidade nacional é representada como primordial – está lá, na
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verdadeira natureza das coisas. (…) Os elementos essenciais do caráter nacional
permanecem imutáveis, apesar de todas as vicissitudes da história. Está lá desde o
nascimento, unificado, contínuo, imutável ao longo de todas as mudanças, eterno.”
(HALL, 2011, pp. 53-54). Para o autor, a identidade nacional diz respeito também ao
futuro, se posicionando num lugar ambíguo entre este e o passado: o discurso da cultura
nacional se equilibra entre o desejo de retornar às glórias passadas e o impulso por
avançar em direção à modernidade.
No contexto das ideologias nacionais as noções de identidade e nação são
apresentadas, portanto, como fundamentadas na natureza, como existentes a priori e
independentemente da ação dos indivíduos, e não como construções ficcionais. A partir
do momento em que o discurso nacionalista procura vincular-se ao passado através das
tradições, monumentos e acontecimentos históricos (em sua maior parte identificados a
feitos militares e personagens ilustres da esfera política), as narrativas e políticas
patrimoniais são assim incorporadas aos discursos identitários em torno da nação, e
dotadas do mesmo caráter objetivo e essencialista verificado nos mesmos.
Dessa forma, pretende-se ressaltar a configuração do patrimônio e dos
museus como construções humanas, orientadas por interesses políticos e ideológicos, e
não como dados da natureza. Museus e patrimônio devem ser, nessa perspectiva,
compreendidos também como símbolos de poder e inseridos em relações de força no
meio social.
Da visão essencialista acerca do patrimônio e da identidade decorre um
discurso identificado por Gonçalves (1996) como “retórica da perda”, caracterizado por
um apelo à preservação patrimonial como se esta encarnasse a preservação da própria
identidade nacional. Nessa perspectiva, o patrimônio é imbuído do poder de tornar
concretas e visíveis categorias como passado, tradição e identidade, por meio dos
monumentos que o compõem. Tal discurso será fartamente utilizado pelas políticas
patrimoniais brasileiras, como se observa no caso do SPHAN. Conforme será discutido
a seguir, o órgão procurou convencer a população da importância da preservação do
patrimônio, sob risco da perda da identidade nacional.

1.4 - Patrimônio no Brasil: a criação do Serviço do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional
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A questão patrimonial no Brasil passa a ser encarada em termos de uma
política oficial e abrangente a partir da criação do Serviço do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (SPHAN), em 1937. O órgão foi, assim, criado no mesmo ano da
instauração do Estado Novo, a partir de um golpe de estado dado pelo presidente
Getúlio Vargas. Num contexto marcado pelo autoritarismo político, o SPHAN contava
com a colaboração e participação de setores importantes da intelectualidade brasileira,
notadamente ligados ao modernismo13, e comprometidos com a construção de uma
identidade nacional.
Neste ponto, é importante relembrar que não se trabalha aqui com uma
definição essencialista de nação enquanto entidade política existente a priori, mas sim
como um sistema de representação cultural, tal como apontado por Stuart Hall (2011),
ou ainda, nos termos de uma “comunidade imaginada” (ANDERSON, 2008). Dessa
forma, a nação adquire existência a partir da construção da identidade nacional, através
da criação de representações que são interiorizadas pelo corpo de cidadãos, fazendo
com que um grupo de indivíduos se sinta membro de uma nação determinada. Neste
processo, o patrimônio atua de forma destacada, ao conferir concretude aos aspectos
simbólicos do imaginário nacional, através dos monumentos.
De acordo com Gisele Venâncio (2008), o processo de construção/invenção
da nação brasileira teve início nas primeiras décadas do século XIX, a partir da criação
do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro em 1838, que buscava “a partir da redação
de narrativas históricas e da guarda de documentos, inventar o Brasil, fundando a
nação” (VENÂNCIO, 2008, p.3). Outra instituição criada no século XIX que, para a
autora, teria também influenciado no processo de construção de uma identidade
Conforme observa Velloso (2010), os termos “moderno”, “modernidade” e “modernismo”, embora
correlatos, não possuem o mesmo significado. O primeiro se refere a uma associação entre tempo e
história, apresentando uma mutabilidade de sentidos e devendo ser compreendido a partir de um quadro
de referências presidido pelas tradições em um determinado momento, que definem em contrapartida a
noção de “antigo”. A categoria de “modernidade”, por sua vez, está associada ao período correspondente
ao final do século XVIII, quando tem início um processo de dissolução dos modos de organização das
sociedades tradicionais face à emergência da sociedade industrial, levando a transformações significativas
no quadro de valores e ideias vigentes a partir de então. Dessa forma, pode ser compreendida como
“expressão artística e intelectual de um processo histórico reconhecido como modernização e produzido
pela transformação capitalista do mundo” (VELLOSO, 2010, p.18). Nesse contexto, tem-se a emergência
do termo “modernismo” como associado aos movimentos artísticos surgidos no século XX, e que
compreende manifestações diversas como o expressionismo, o cubismo, o futurismo, o dadaísmo, o
surrealismo e outras. No Brasil, o modernismo pode ser compreendido como um movimento de ideias que
alcançou a produção intelectual e artística, unindo correntes de pensamento bastante heterogêneas, mas
que tinham em comum o rompimento com os sistemas estéticos da arte tradicional. Tendo como marco
simbólico a realização da Semana de Arte Moderna de 1922, o ideário modernista irá se consolidar
posteriormente, marcando o pensamento dos anos 1930 e 1940 e a busca pela construção de uma
identidade nacional.
13
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nacional seria a Academia Imperial de Belas Artes, organizada pela missão francesa de
1816. A produção artística brasileira está, nesse período, representando a nação através
de referências ao exotismo dos trópicos, encarnado na fauna e na flora brasileiras, e
ainda por meio da pintura histórica, que contribui para “a criação de um imaginário
social no qual o Brasil civilizado aparecesse como resultado, principalmente, da ação
dos colonizadores portugueses” (VENANCIO, 2008, p.5).
Entretanto, a atuação dos modernistas será decisiva no processo de
consolidação de um discurso identitário para a nação, uma vez que estes intelectuais e
suas ideias foram incorporados pelo aparato estatal a partir do Estado Novo e lograram
participar ativamente da construção de uma política de Estado para a área patrimonial,
que tem na criação do SPHAN seu marco fundamental. Para Venâncio (2008, p.16),
ainda que os modernistas não tenham sido os únicos a atuarem no processo de
construção da identidade nacional, eles “foram mais hábeis neste processo e
conseguiram tornar o que seria um projeto de nação possível, na imagem legítima,
autorizada e institucional da arte nacional”.
Para Julião (2008, pp. 65-66), o SPHAN concorreu decisivamente “para a
produção e difusão de uma representação hegemônica do nacional. Nesse processo,
coube ao PHAN conferir, por meio de um patrimônio coletivo, materialidade à nação
redesenhada, valorizando suas tradições, seu passado e justificando seu presente”.
Para Abreu (2007, pp.268-269), a inserção da temática patrimonial na pauta
das elites políticas e intelectuais brasileiras só se dá a partir de inícios do século XX,
pois até então sua preocupação central era com a modernização das cidades,
compreendendo-se que “a posição particular do Brasil enquanto país periférico sedento
de figurar entre as grandes nações do Ocidente impedia a emergência de qualquer
pensamento preservacionista ou restaurador de coisas do passado”.
A autora aponta a figura de Gustavo Barroso, fundador do MHN em 1922,
como uma das primeiras vozes dissonantes no país contra as demolições de prédios
públicos e o descaso dos governantes com relação aos objetos vinculados à História do
Brasil. Dessa forma, uma consciência preservacionista começa a surgir entre os setores
da intelectualidade, consciência esta que estava relacionada ao cultivo das datas
históricas e à veneração dos personagens ilustres da história do Brasil como referências
de uma narrativa nacional.
Se a corrente representada por Gustavo Barroso postulava o culto à tradição,
privilegiando aspectos morais e patrióticos do passado nacional, outra corrente de
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pensamento afeita à causa preservacionista era representada pelos neocoloniais,
liderados por José Mariano Filho, e favoráveis à restauração do passado colonial a partir
da imitação, alimentados por uma visão passadista e nostálgica. Estes dois grupos,
apesar das diferenças de orientação que os separavam, podem ser compreendidos entre
os “tradicionalistas”, em oposição aos “modernistas” (JULIÃO, 2008, p. 70).
Estes últimos, apesar de constituírem um grupo bastante heterogêneo, como
será discutido adiante, opunham-se aos tradicionalistas por compreenderem o
patrimônio não como mera referência ao passado, mas em relação à própria formulação
do futuro da nação. Não desejavam, como os tradicionalistas, voltar ao passado, estando
“convictos da modernidade como ordem universal inexorável” (MONTEIRO, 2012,
p.3). Para Julião (2008, p.67) “não surpreende que a consagração, nesse momento, da
arquitetura modernista nos meios oficiais estivesse coadunada à preservação do
passado. Concorria para isso a convicção de que o novo filiava-se à tradição, a valores
universais historicamente enraizados na sociedade brasileira”.
Exemplo emblemático desta incorporação dos modernistas pelos meios
oficiais, em oposição aos neocoloniais, é a realização do concurso para seleção de
projeto para construção do prédio do Ministério da Educação e Saúde, em 1935.
Embora vencedor, o projeto de Arquimedes Memória, de inspiração neocolonial, não foi
realizado, tendo o Ministro da Educação e Saúde Gustavo Capanema convidado Lúcio
Costa, expoente da arquitetura moderna, para elaborar uma nova proposta (CHUVA,
2003, p.319).14
É importante destacar que a arquitetura moderna partilhava com a corrente
neocolonial o mesmo interesse pelas construções do período colonial brasileiro. No
entanto, enquanto esta última defendia a imitação e a reprodução, os modernos
inspiravam-se na tradição “visando à retomada dos aspectos peculiares à experiência
brasileira, e enriquecendo-a da racionalidade contemporânea, com utilização efetiva das
novas tecnologias” (CHUVA, 2003, p.320). Dessa forma, a autoproclamada arquitetura
moderna via-se como herdeira da “boa tradição”, da racionalidade, equilíbrio e pureza
das formas que, para ela, caracterizavam a arquitetura colonial. A valorização do
período colonial e do Barroco brasileiro será, ademais, incorporada pelo discurso
modernista e pela ação preservacionista do SPHAN, conforme será analisado adiante.

14

Ver também, a esse respeito, CAVALCANTI, Lauro. Modernistas, arquitetura e patrimônio. In:
PANDOLFI, Dulce (Org.). Repensando o Estado Novo. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1999.
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Lúcia Lippi Oliveira (1982) demonstra como o Estado Novo, em sua
complexa trama de “tradição” e “modernização”, exerceu um apelo substancial sobre a
intelectualidade brasileira. A autora analisa o regime estado-novista dentro de um
contexto mais amplo, marcado no plano internacional pela descrença na doutrina liberal
e pelo desgaste das noções de partido, representação e legislativo, a partir dos traumas
causados pela Primeira Guerra. As conquistas do século liberal burguês eram assim
questionadas e os movimentos de caráter nacionalista ganhavam força.
No Brasil dos anos 1930, tais questões se fazem presentes, levando a
intelectualidade a refletir sobre a realidade nacional a partir do contato com ideias que
se refletem no cenário mundial. No dizer de Oliveira (1982, p.8): “O Estado-Novo
ocorreu, portanto, numa onda de transformações por que passava o mundo, o que
reforçava a visão de que a velha democracia liberal estava definitivamente liquidada”.
A construção de um Estado centralizador e de um governo forte estava,
portanto, embasada na crítica à Primeira República e às políticas oligárquicas
tradicionais. Para Helena Bomeny (2001, p.10), os intelectuais brasileiros do início do
século XX “leram a modernização do país considerando fortemente a aposta de
intervenção do Estado na articulação e/ou moderação de forças sociais”. Para a autora, a
discussão sobre a ordem era considerada, naquele momento, mais urgente e necessária
do que uma discussão sobre democracia.
Para Oliveira (1982), a doutrina do Estado Novo é marcada por três grandes
eixos, a saber: elitismo, conservadorismo e autoritarismo. Diz a autora:
O governo do Estado Novo foi centralizador, concentrou no nível federal a
tomada de decisões antes partilhada com os estados, e foi autoritário,
centralizando no Executivo as atribuições anteriormente divididas com o
Legislativo. Sua proposição máxima de que só um governo forte torna
possível a realização da verdadeira democracia envolve múltiplas
interpretações do conceito de democracia. Sua ideologia política recupera
práticas autoritárias que pertencem à tradição brasileira, assim como
incorpora outras, mais modernas, que fazem da propaganda e da educação
instrumentos de adaptação do homem à nova realidade social (OLIVEIRA,
1982, p.10).

Outro aspecto fundamental da política estado-novista, e que irá influenciar
os rumos tomados pela criação de uma política preservacionista no país, está ligado à
questão do nacionalismo. Ainda segundo Oliveira (1982, p.16), “nacionalismo e
autoritarismo são ângulos distintos e complementares do processo de formação do
Estado Nacional”. Dessa forma, a capacidade de ação do governo federal sobre todo o
território nacional, a tentativa de criação de mecanismos de integração nacional através
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da indústria cultural e a ênfase na educação cívica e patriótica se unem na realização do
objeto comum de criar a nacionalidade e formar o cidadão.
Conforme demonstra José Murilo de Carvalho (2008, p.110), a formação do
cidadão passa pela questão dos direitos políticos e sociais. Enquanto os primeiros
estiveram limitados e sujeitos a recuos desde o Golpe de 1930 e durante o Estado Novo,
a questão trabalhista e social foi alvo de investimento durante o período, tendo como
marco a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) em 1943. Entretanto, trata-se de uma
legislação social introduzida num ambiente de baixa participação política e precária
vigência dos direitos civis. Os benefícios sociais não foram distribuídos na forma de
uma conquista democrática, o que acabou por comprometer o desenvolvimento de uma
cidadania ativa.
Dentro deste projeto criador da nacionalidade, a criação do Serviço de
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em 1937, merece destaque. A definição do
patrimônio nacional, através de uma busca pela unidade das origens e uma
ancestralidade comum a toda a nação, deveria servir para “ordenar o caos, encerrar os
conflitos, irmanar o povo e civilizá-lo” (CHUVA, 2003, p.314).
Intelectuais de peso dentro do panorama cultural brasileiro tiveram atuações
decisivas dentro do SPHAN e do projeto de construção da identidade nacional no
período, entre os quais Carlos Drummond de Andrade, Gilberto Freyre, Mário e Oswald
de Andrade e o mineiro Rodrigo Melo Franco de Andrade, ocupante do posto de diretor
do serviço desde sua criação, em 1937, até 1968. Embora comumente agrupados sob o
rótulo de “modernistas”, trata-se na verdade de um grupo bastante heterogêneo, que
apresenta por vezes antagonismos substanciais em relação ao projeto de nação e
patrimônio em disputa.
Tais disputas pela definição de critérios de representação do Brasil gravitam
em torno de noções às vezes antagônicas, tais como: particular e universal, nacional e
regional, unidade e diversidade, popular e erudito, primitivo e civilizado. Pode-se dizer
que, em linhas gerais, o projeto modernista de construção da identidade nacional oscila
entre o universal e o particular, e vice-versa.
No contexto de surgimento do movimento, que teve em seu ápice a Semana
de Arte Moderna de 1922, verifica-se uma preocupação com a renovação estética da
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arte brasileira por meio de um maior diálogo com as vanguardas europeias.15 Numa
segunda fase do movimento, ocorre uma maior preocupação com a afirmação da
nacionalidade através da busca pela definição da brasilidade, pelos elementos do que
seria considerada uma “verdadeira” cultura brasileira.16 Era patente a preocupação com
a inserção do Brasil no “concerto internacional das nações civilizadas” (MORAES,
1983), sendo que, para equiparar o Brasil aos países mais avançados seria preciso
investir na singularidade brasileira e contribuir com tradições próprias, de forma a
“concorrer para a grandeza da humanidade” (ANDRADE, 1988apud CHAGAS, 2006,
p.57).
Mário Chagas (2006, p.57) chama a atenção para um aspecto conservador
presente na preocupação dos modernistas com relação à inserção do Brasil no “concerto
internacional”: “O rumo ou a direção do concerto universal das nações não estava
submetido a questões. Havia uma ordem mundial estabelecida e aceita. O desafio era
inserir o Brasil nessa ordem, e não alterá-la”. Assim, o modernismo brasileiro, ao
contrário de outros modernismos, não busca a negação do passado, mas sim a
continuidade com relação à tradição, havendo a existência de um compromisso
conservador por parte do movimento com a preservação da ordem estabelecida
(MONTEIRO, 2012).
Para alguns intelectuais, a ênfase sobre os valores “autênticos” da cultura
brasileira e sobre a contribuição do Brasil no concerto internacional recaía mais sobre a
unidade e a universalidade; para outros, sobre a diversidade e o nacional. Dentre estes
intelectuais, destaca-se a figura de Mário de Andrade, autor do conhecido anteprojeto
para criação do SPHAN em 1936 e figura de proa do modernismo brasileiro. Pregador
de um “nacionalismo universalista” (CHAGAS, 2006, p.57), Mário de Andrade
apresenta um pensamento complexo e sofisticado, que encontra pontos de aproximação
e de divergência com o de diversos outros intelectuais presentes no modernismo e
atuantes nos quadros do SPHAN. Acredita-se que uma análise destes pontos, em relação
às ideias de alguns dos demais expoentes do pensamento modernista, poderá levar a
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Sobre o campo artístico brasileiro no contexto do modernismo, ver MICELI, Sérgio. Nacional
estrangeiro: história social e cultural do modernismo artístico em São Paulo. São Paulo: Companhia das
Letras, 2003 e AMARAL, Aracy. Artes plásticas na Semana de 22. São Paulo: Perspectiva, 1976.
16
Tal periodização do movimento modernista está embasada no trabalho de MORAES, Eduardo Jardim
de. A constituição da ideia de modernidade no Modernismo brasileiro. Rio de Janeiro: UFRJ, 1983. Para
o autor, a publicação do Manifesto Pau Brasil, de Oswald de Andrade, marcaria a transição para a
segunda fase do movimento, mais preocupada com a determinação da entidade nacional.
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uma melhor compreensão dos critérios de representação da nacionalidade e sua
conformação dentro da política preservacionista instaurada pelo SPHAN.
A relação de Mário de Andrade com o pensamento patrimonial brasileiro
antecede em muito a própria redação do anteprojeto de criação do SPHAN em 1936. Na
década de 1920, quando a Antropologia ainda não havia se institucionalizado como
disciplina no Brasil, o escritor e pesquisador já se interessava por temas de interesse
antropológico e observações de natureza etnográfica. Seja através das viagens
empreendidas pelo Brasil, seja através de sua atuação no Departamento de Cultura de
São Paulo entre 1935 e 193817, Mário de Andrade parece compreender a nacionalidade
sob a chave da diversidade, interessando-se por aspectos da cultura brasileira ligados ao
folclore, às danças e cantos populares, aos “lugares de moradia, hábitos, meios de vida e
formas de trabalho” (LIRA, 2005, p.157). Sua concepção de arte, enquanto “habilidade
com que o engenho humano se utiliza da ciência, das coisas e dos fatos” (ANDRADE,
1981apud FONSECA, 2005, p.99) fundamenta-se num conceito antropológico de
cultura e numa compreensão abrangente da mesma.
Alguns autores apontam para os aspectos etnocêntricos presentes na noção
de folclore, por meio da compreensão das manifestações mais arcaicas da cultura
popular como “sobrevivência de um passado menos evoluído” (MONTEIRO, 2012,
p.11), contrapondo assim o primitivo ao civilizado, a partir das teorias evolucionistas do
século XIX. Tais concepções, presentes na antropologia praticada à época, não
deixariam de exercer alguma influência sobre Mário de Andrade e suas pesquisas
folclóricas (MONTEIRO, 2012).
Entretanto, é importante destacar que o escritor irá se afastar
definitivamente das concepções românticas e colonialistas da civilização brasileira,
marcadas pelo distanciamento em relação à realidade pesquisada e pela indiferença ante
os sofrimentos reais dos indivíduos, conforme demonstra Lira (2005):
Se o Mário da Lopes Chaves é filho dos salões aristocráticos da cidade mais
industrializada do país, o que apanhou da vida do seringueiro e do cantador
nas expedições ao Norte e ao Nordeste não ganhará o selo de curiosidade
folclórica; a sua etnografia encaminhando-se para a arte de vanguarda e a
crítica social (LIRA, 2005, p.168).

17

Sobre as viagens de Mário de Andrade pelas cidades mineiras, norte e nordeste, ver: ANDRADE,
Mário. O turista aprendiz. São Paulo: Secretaria de Cultura, Ciência e Tecnologia, 1976 e LIRA, José
Tavares Correia de. Naufrágio e galanteio: viagens, cultura e cidades em Mário de Andrade e Gilberto
Freyre. Revista Brasileira de Ciências Sociais, v.20, n.57, 2005. Sobre sua atuação no Departamento de
Cultura, ver CHAGAS, Mário. Há uma gota de sangue em cada museu: a ótica museológica de Mário de
Andrade. Chapecó: Argos, 2006.
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Segundo Lira (2005), este é um dos pontos em que Mário de Andrade se
afasta de Gilberto Freyre, outro intelectual ligado ao modernismo e que atuou como
colaborador do SPHAN. Expoente do regionalismo, Freyre estaria “inegavelmente
comprometido com uma herança patriarcal”, suas experiências etnográficas “limitandose ao experimento pedagógico, expressão idiossincrática ou auto expressiva, misticismo
metodológico voltado para outros tempos e outros mundos” (LIRA, 2005, p.168).
Mário de Andrade via o regionalismo também com reservas: apesar do
interesse em comum pelos valores cotidianos e diversos da cultura brasileira, o escritor
temia o aspecto desintegrante da insistência nas diferenças e curiosidades locais, em
detrimento da unidade nacional. Em Mário de Andrade, a diversidade brasileira é
compreendida sempre em relação à unidade, devendo ser reunida ou amalgamada, para
realizar uma nova síntese (CHUVA, 2003, p.317). Para o escritor paulista, “o nacional é
múltiplo, é diverso, é contraditório, é desgeografizado” (CHAGAS, 2006, p.90). A
desgeografização e a busca pela síntese ficam patentes em sua obra Macunaíma, na qual
aspectos culturais e físicos de diferentes regiões do país apresentam-se de forma
amalgamada, por meio de uma “perspectiva etnográfica de integração dos diferentes
brasis” (JULIÃO, 2008, p.110) e pela crença na possibilidade de integrar a diversidade
no todo.
Sua preocupação com a síntese e o enquadramento da cultura nacional
seriam fatores que o levariam a distanciar-se de Oswald de Andrade, o que se
intensificou após a divulgação do Manifesto Antropofágico. Enquanto Oswald
ressaltava os aspectos primitivos e exóticos da brasilidade, para Mário “o caminho era
efetuar uma síntese da multiplicidade, alcançando o patamar cultural necessário à
comunicação com o espírito dos povos” na qual o exótico serve apenas como
“condimento” na formação da brasilidade, não colaborando no presente universal
(JULIÃO, 2008, pp. 105,112). Nas palavras de Mônica Pimenta Velloso (2010):
Mário de Andrade propunha mapear as tradições populares buscando extrair
o que continham de contemporaneidade. Interessava atualizá-las e adequálas, na perspectiva de assegurar um lugar para a expressão da cultura
brasileira. Tal esforço aponta para uma ordem apolínea, voltada para a
organização e sistematização do conhecimento, visando o coletivo
(VELLOSO, 2010, p.101).

À visão intuitiva de Oswald sobre a cultura brasileira se contrapunha a
perspectiva analítica de Mário, o que leva este último a aproximar-se, em alguns
aspectos, do grupo de modernistas mineiros, entre os quais Carlos Drummond de
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Andrade e Rodrigo Melo Franco de Andrade. Este grupo, denominado por Melo Franco
de “quarta corrente”, em oposição a outros modernistas como, por exemplo, os “verdeamarelos” liderados por Plínio Salgado, representavam uma vertente universalista e
cosmopolita do modernismo mineiro (CHUVA, 2003, p.315).
Desta vertente também fazia parte o intelectual e político mineiro Gustavo
Capanema, nomeado Ministro da Educação e Saúde por Getúlio Vargas em 1934, e
permanecendo no posto até o fim do Estado Novo. Capanema reuniu em torno do MES
(Ministério da Educação e Saúde) diversos intelectuais filiados ao modernismo mineiro,
fazendo com que este tivesse plena inserção no SPHAN.
Para Márcia Chuva (2003, p.316), este grupo vinculava-se a uma matriz
iluminista e racionalista de pensamento, buscando, “sem regionalismos, constituir a
fisionomia do Brasil que seria apresentada, no âmbito das relações internacionais que
estabelecia, para garantir um pertencimento ao mundo das nações modernas”.
Para Julião (2008, pp. 110-111), “o modernismo mineiro projeta uma nação
una, versão bem acabada de um esforço da razão, que atenua ou elimina as
contradições, em favor da construção da universalidade”. A razão deveria assegurar que
os elementos em desacordo com o ideal de nação (elementos da cultura popular, afrobrasileira e ameríndia) fossem ofuscados ou mesmo mitigados em favor da constituição
de uma unidade homogênea, o que na prática significava desconhecer a diversidade
como coeficiente da construção do nacional.
Dessa forma, não surpreende o fato de que o grupo mineiro tenha alcançado
hegemonia na esfera do SPHAN e do governo Vargas, ao projetar uma unidade
homogênea da cultura nacional que convinha ao propósito de modernização
centralizadora e autoritária do Estado Novo. Neste ponto, é importante lembrar que,
apesar das aproximações entre Mário de Andrade e o grupo mineiro, visíveis na
perspectiva analítica e universalizante de compreensão do nacional, os dois
pensamentos guardam diferenças sensíveis no que tange à questão da diversidade, vista
por Mário como dimensão inegável no projeto de universalização da cultura brasileira.
Tais divergências ficam patentes nas significativas diferenças entre o
anteprojeto para criação do SPHAN, elaborado por Mário de Andrade em 1936, a
pedido do Ministro da Educação e Saúde Gustavo Capanema, e o Decreto-Lei n°25 de
1937, que efetivamente cria o órgão. O anteprojeto de Mário de Andrade contempla
uma visão plural e antropológica de cultura, e uma noção bastante ampla de patrimônio
que inclui as práticas e saberes da cultura popular e de diferentes matrizes étnicas,
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englobando também o chamado patrimônio intangível. Já o Decreto-Lei n° 25 atém-se
aos critérios de materialidade e excepcionalidade dos bens culturais, restringindo-se ao
patrimônio de pedra e cal e privilegiando o componente lusitano e católico na formação
da nacionalidade, através da menção aos “fatos memoráveis da história do Brasil”
(FONSECA, 2005, p.245).
A substituição do anteprojeto pelo Decreto-Lei n° 25 é atribuída ao
descompasso entre uma concepção tão plural e inclusiva de cultura e patrimônio em
contraposição aos propósitos centralizadores e unificadores da política Estado-novista.
Falcão (1984 apud CHAGAS, 2006, p.115) compreende a proposta marioandradiana
como “historicamente prematura” e “politicamente solitária”, lembrando que somente a
partir da década de 1970 as discussões dentro do campo patrimonial começam a
incorporar a questão do patrimônio intangível e da valorização das culturas populares,
indígenas e afro-brasileiras.
Um aspecto levantado por Fonseca (2005), entretanto, aponta para as
implicações da questão jurídica, a partir de um ponto de vista mais pragmático, na
substituição do anteprojeto pelo Decreto-Lei n° 25, elaborado por Rodrigo Melo Franco
de Andrade. Para a autora, a questão da propriedade apresentava-se como um aspecto
complexo do ponto de vista legal, constituindo o principal entrave à institucionalização
da proteção ao patrimônio nacional. Dessa forma, o decreto elaborado por Rodrigo
Melo Franco de Andrade, possuidor de larga experiência jurídica, apresenta uma
preocupação não “com o aspecto conceitual ou com o organizacional, que já teriam sido
equacionados no anteprojeto, mas com recursos operacionais que fossem não só legais
como também reconhecidos como legítimos” (FONSECA, 2005, p.104). Dessa forma, a
conceituação de patrimônio é propositalmente limitada no Decreto-Lei com o intuito de
viabilizar a proteção legal, sendo necessário referir-se a coisas (bens móveis e imóveis)
e ao instrumento do tombamento, tido como inadequado para proteger manifestações
folclóricas e outros aspectos intangíveis da cultura.
Chagas (2006), no entanto, relativiza a questão da inaplicabilidade do
tombamento ao patrimônio intangível segundo a ótica marioandradiana:
O conceito de tombamento para o poeta modernista é dinâmico e nada tem de
ingênuo. Não congela o bem cultural, ao contrario garante a sua pulsação. Se
no caso dos bens tangíveis o tombamento estabeleceria uma restrição ao
direito de propriedade, no caso dos não tangíveis o tombamento estabeleceria
mecanismos variados para a proteção sem bloquear sua dinâmica. Nesse
caso, o tombamento considera o bem de interesse social, cuida do seu registro
e mantém a referencia cultural (CHAGAS, 2006, p.111).
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Fonseca (2005, p.105-106) coloca a oposição entre o anteprojeto de Mário
de Andrade e o Decreto-Lei n° 25 nos termos de um “falso problema, se considerado do
ponto de vista dos objetivos mais imediatos do SPHAN, quando de sua criação, e do
quadro político e ideológico daquele momento”. A autora lembra que a orientação do
SPHAN no processo de legitimação do patrimônio se insere na tradição europeia de
constituição dos patrimônios a partir das categorias de história e de arte, tendo o Serviço
se apropriado do conceito de monumento histórico expresso na Carta de Atenas de
1931, e estando sua atuação em consonância com os cânones consagrados
internacionalmente.
Julião (2008) corrobora essa posição ao afirmar que o surgimento do
SPHAN se dá num contexto em que a preservação dos bens culturais começa a entrar na
agenda dos organismos internacionais, com a formulação de resoluções e entendimentos
presentes nos documentos patrimoniais a partir de uma perspectiva universalista. Dessa
forma, a institucionalização de uma política de patrimônio seria “moeda de prestígio na
mediação das relações culturais entre os países” (JULIÃO, 2008, p.94) e ingrediente
importante para o ingresso no concerto internacional. Tal perspectiva universalista teria
levado o SPHAN a priorizar os aspectos estéticos e artísticos do patrimônio brasileiro,
que se sobrepõem ao valor histórico:
Tal como ocorrera na Europa, o valor artístico do monumento se sobrepunha
ao valor histórico, o que se dá concomitantemente à “invenção” de estilos
nacionais. Portanto, o PHAN não trilhou outro caminho senão aquele
previsível e comum ao das nações modernas, na legitimação de seus
patrimônios nacionais e na formulação de suas identidades (JULIÃO, 2008,
p.116-117).

A primazia da arte sobre a história no discurso do SPHAN está embasada na
crença de que os monumentos de interesse exclusivamente histórico não possuiriam o
apelo universal que permitisse estabelecer elos de identificação do país com as nações
europeias, constituindo referências restritas à trajetória particular da nação brasileira. A
valorização do Barroco brasileiro pelo SPHAN, que em sua atuação irá proceder ao
tombamento de vários remanescentes deste estilo arquitetônico, além da realização de
diversos estudos sobre arte barroca e colonial publicados na Revista do SPHAN, dá
mostras da importância alcançada pelo valor artístico dentro do discurso da instituição,
a partir de uma perspectiva universalista da cultura.
Na visão do SPHAN, o Barroco estaria enquadrado na história da arte
universal, e, ao mesmo tempo, pelas soluções nativas adotadas no Brasil, encarnava
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também a singularidade nacional, apresentando assim características que convinham ao
ingresso no “concerto internacional das nações civilizadas”. Para Chuva (2003), a
valorização do barroco pelo SPHAN se deu de forma a inserir o Brasil na periodização
da história da arte universal, mas ao mesmo tempo afirmando a singularidade do caráter
nacional:
O Brasil repetia as fases da periodização da Europa civilizada, na qual se
inseria e da qual se diferenciava. (...) Essa cronologia comportava, em não
mais de 250 anos (fins do século XVI e começo do XIX), as fases do
processo civilizatório do mundo europeu ocidental: o clássico grego; o
românico; o gótico; e o renascentista. Todas essas fases estavam reunidas em
uma adjetivação comum a todas elas no Brasil – o barroco -, que colocava as
origens da nação brasileira sincronizadas com a história do mundo
“civilizado”. Aparentemente queimando etapas, essa cronologia sintetizava
experiências e tirava-lhes o sumo essencial de forma a atualizar a nova nação
que, num curto espaço de tempo, alcançava o tempo velho do mundo.
Estavam sendo forjadas uma ancestralidade e uma herança, que permitiriam à
nação prosseguir acompanhando, sincronicamente, a partir de então, a
evolução da “arte universal” (CHUVA, 2003, p. 326).

O Barroco18 foi então legitimado no discurso patrimonial brasileiro
enquanto primeiro momento de uma produção autenticamente nacional, diferenciandose da estética de inspiração neoclássica e eclética que vigorou no século XIX e início do
XX. Associado às origens da nação, o Barroco “redescoberto” pelos modernos passou a
representar valores de ancestralidade e de uma tradição interrompida, que deveria ser
resgatada no intuito assegurar a continuidade da nação brasileira (GONÇALVES,
1996).
Para Rodrigo Melo Franco de Andrade, não havia “meio tão eficaz para
incutir-nos a convicção da unidade e da perenidade da pátria quanto um balanço, ainda
que sumário, dos monumentos herdados de nossos maiores” (ANDRADE, 1987, p.57).
Para ele, a nação não era composta da soma de seu território e sua população, mas das
“realizações subsistentes dos que a ocuparam e legaram às gerações atuais”
(ANDRADE, 1987, p.56). É o acervo da produção material e espiritual dos
18

O Barroco pode ser definido como estilo surgido na Europa do século XVII, firmando-se como arte da
Igreja Romana na Contra Reforma e explorando a necessidade dogmática de estimular a devoção e
fornecer exemplos da história cristã e modelos de comportamento aos fiéis (ARGAN, 2004). No Brasil e
notadamente em Minas o estilo assume feições próprias, distanciando-se do modelo europeu e firmandose sobretudo a partir do século XVIII. Júnior (1998) demonstra como o termo barroco era revestido de um
caráter pejorativo durante o século XIX, a partir de uma estética normativa herdada do neoclassicismo
francês, quadro que só irá se alterar a partir dos estudos do historiador da arte suíço Heinrich Wölfflin no
início do século XX, que promove uma reabilitação da arte barroca. O estilo passa então a assumir um
papel relevante na legitimação das experiências artísticas das vanguardas do século XX, influenciando os
modernistas brasileiros a promover viagens às chamas cidades históricas mineiras com o propósito de
“redescobrir” a arte brasileira. Vem daí a valorização e legitimação da arte colonial e do Barroco mineiro
pelo SPHAN.
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antepassados o que “autentica e afirma a existência do Brasil”: o patrimônio,
compreendido como “o espólio dos bens materiais móveis e imóveis aqui produzido por
nossos antepassados (...), ou vinculados a fatos memoráveis da história do país”, é o
“documento de identidade da nação brasileira”, é o que comprova “nosso direito de
propriedade sobre o território que habitamos” (ANDRADE, 1987, p.56-57). Em outras
palavras, sem o patrimônio, fundado na tradição, a nação não existe.
Gonçalves (1996, p.44) explica que essa “tradição” é vista como um objeto
de conhecimento científico, que precisa ser descrita e explicada em termos científicos e
racionais. O SPHAN se destaca no cenário intelectual brasileiro por buscar avidamente
legitimar o patrimônio construído a partir de bases técnico-científicas, formando um
discurso alicerçado, de forma geral, em documentação histórica e pesquisas realizadas
junto a bibliotecas, arquivos, museus, etc. (SANTOS, 1996, p.78). A expressão
“Academia SPHAN” é assim cunhada por Mariza Velloso Motta Santos (1996), para
quem:
O SPHAN como instituição torna-se verdadeiramente uma “academia”, ou
seja, é a institucionalização de um lugar de fala, que permite a emergência de
uma formação discursiva específica, cuja dinâmica simbólica é dada pela
permanente tematização do significado das categorias de histórico, de
passado, de estético, de nacional, de exemplar, tendo como eixo articulador a
ideia de patrimônio (SANTOS, 1996, p.77).

Santos (1996) lembra que a formação discursiva construída pelo SPHAN é
arbitrária e coercitiva no que se refere às categorias em jogo. Assim, as noções de
passado e de patrimônio presentes na narrativa da instituição só tornam-se hegemônicas
e adquirem eficácia por serem declaradas por sujeitos possuidores de autoridade
reconhecida, num “ato mágico de nomear o mundo real, de dar-lhe substância
simbólica” (SANTOS, 1996, p.78). Dessa forma, a autoridade conquistada pelo SPHAN
se deve, em grande parte, ao caráter científico do discurso assumido pela instituição,
capaz de forjar “uma nuance de sacralidade aos atos exercidos” (SANTOS, 1996, p.79).
Nas palavras de Gonçalves (1996):
Assim o patrimônio é apresentado como um assunto de profissionais. Ele, de
fato, opõe o modelo de trabalho profissional desenvolvido pelo SPHAN ao
que é feito, supostamente sem profissionalismo, antes da criação dessa
instituição. O profissionalismo das instituições europeias de preservação
histórica é usado como exemplo a ser seguido, sobretudo o das instituições
francesas e italianas (GONÇALVES, 1996, p.50).

O SPHAN é composto assim por personagens da intelligentsia brasileira,
representantes de uma elite intelectual que arrogou para si a “causa” do patrimônio
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(GONÇALVES, 1996, p.50) e a missão de educar a população, conduzindo-a ao estágio
de civilização considerado adequado à nação em construção. A população era vista
como encarnação da desinformação e do desconhecimento, e, portanto, como ameaça ao
patrimônio e à identidade nacionais:
A defesa da educação justificava-se, não pela preocupação em ampliar o
acesso ou restituir à população seus referentes de uma memória coletiva;
importava, sobretudo, vencer o desconhecimento e a desinformação para
assegurar, em face dos riscos de perda, a conservação e segurança dos bens
culturais (JULIÃO, 2008, p. 135-136).19

Gonçalves (1996) denomina “retórica da perda” o discurso que associa o
patrimônio à identidade nacional, compreendendo-os como entidades objetivas e
existentes no mundo real. Uma vez associado à identidade nacional, o patrimônio
perdido conduziria à perda da própria identidade. Dessa forma, o discurso do SPHAN
pode ser compreendido em termos de uma “retórica da perda”, ou da crença de que a
destruição do patrimônio, provocada pela indiferença e ignorância da população, levaria
à perda da própria identidade da nação. Caberia, portanto, à elite esclarecida evitar tal
catástrofe.
Oliveira (1982) analisa o papel da geração de intelectuais da década de
1930, disposta a assumir um papel central no processo político, desempenhando a tarefa
da “boa elite” a partir de uma teoria elitista da sociedade. Os adeptos dessa teoria
afirmavam a desigualdade entre os homens e a necessidade de tomada do poder por uma
minoria estratégica, o que “contribuía para aumentar a descrença na doutrina da
sabedoria popular e no critério da maioria para a organização do governo” (OLIVEIRA,
1982, p. 15-16).
Dessa forma, entra em cena a questão da atuação dos intelectuais dentro do
SPHAN e suas relações com a política autoritária do Estado Novo, lembrando, com
Bomeny (2001), que não é possível falar de educação e cultura no Brasil sem mencionar
o Ministério da Educação e Saúde e os intelectuais recrutados para compor a chamada
“constelação Capanema” (BOMENY, 2001, p.5). A autora procura compreender o
19

Fonseca (2005) entende que tanto os intelectuais modernistas quanto os políticos do Estado Novo viam
o povo como a massa desprovida de canais próprios de expressão. Entretanto, a autora aponta para uma
valorização positiva do povo em alguns desses intelectuais, sobretudo em Mário de Andrade, que
reconhece “a criatividade das manifestações populares e a presença viva e dinâmica em nossas raízes
culturais” (FONSECA, 2005, p.121), e para quem a atuação do Estado na área da cultura deveria ter como
finalidade principal a coletivização e democratização do saber: “Mário acreditava que, divulgando as
produções artísticas, tanto as eruditas quanto as populares, criando condições de acesso a essas produções,
se estaria contribuindo para despertar a população para o que costumava ficar reservado para o gozo das
elites – a fruição estética” (FONSECA, 2005, p.102).
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envolvimento destes agentes no aparato estatal, levando em consideração sua crença na
eficiência de um modelo de Estado centralizador e promotor de políticas sociais, em
oposição ao modelo tradicional bastante criticado por suas políticas oligárquicas eivadas
de coronelismo. Os intelectuais brasileiros do pós 1930 teriam, assim, abraçado um
projeto de modernização embasado na intervenção estatal e “costurado com argumentos
de racionalidade, planejamento, combate ao regionalismo, às oligarquias e ao
mandonismo local, em Estado moderno, enfim” (BOMENY, 2001, p.11).
Mais especificamente no que se refere ao patrimônio, Bomeny (2001)
destaca a crença de que só o Estado poderia reunir recursos suficientes para a
implementação de uma política nacional de preservação da memória e do patrimônio
histórico nacional como um dado importante para a cooptação dos intelectuais
brasileiros no âmbito do SPHAN. A autora aponta, entretanto, para uma postura
ambivalente dos mesmos, que altera manifestações oscilantes de enaltecimento e crítica
ao aparato estatal, “indicando a fidelidade parcial de intelectuais com a política”
(BOMENY, 2001, p.16). O casamento entre os homens de espírito e as rotinas do poder
seria então marcado pela ambiguidade e por constantes manifestações de desconforto
ante os entraves da burocracia estatal.
Bomeny (2001) pontua o fato de que, no que se refere à questão cultural e
patrimonial, Capanema buscou colocar-se acima das disputas ideológicas inerentes à
política Estado-novista, cercando-se de uma equipe diversificada e integrada por
intelectuais de matizes ideológicos distintos, como por exemplo Mário de Andrade, cujo
pensamento, conforme discutido acima, contempla uma perspectiva democratizante e
diversificada da cultura brasileira. Tal fato teria levado a área da cultura e do patrimônio
a alcançar uma relativa autonomia dentro do regime autoritário, contrariamente ao que
teria ocorrido na área da educação20, vista como ingrediente essencial para a construção
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Já a partir do golpe de 1930, Getúlio Vargas passa a utilizar a educação como ferramenta essencial ao
projeto de modernização em curso. Nesse sentido, se dá em 1931 a Reforma Francisco Campos, que
“procurou oficializar, em nível nacional, a cultura escolar educativa, disciplinar e moderna, [...] e realizou
uma centralização e homogeneização do ensino secundário inédita em nível nacional, tonificando o
Estado educador” (DALLABRIDA, 2009, p.190). Indicado como primeiro Ministro da Educação e
Saúde, Francisco Campos implementou uma reorganização do ensino secundário e superior a partir de
influências do Movimento Escolanovista que ganhara terreno durante os anos 1920 e estimulava a
utilização de métodos ativos e individualizantes no processo de aprendizagem. Para Bomeny (1994), a
Reforma Francisco Campos se desvia paulatinamente dos intentos liberalizantes da Escola Nova para se
render às aspirações conservadoras dos intelectuais católicos. A autora compreende a Reforma como
inserida no projeto modernizador em curso, que impunha a necessidade de incorporação dos setores
emergentes do país no sistema de dominação das elites no poder: “Da educação espera-se que seja um
elemento homogeneizador, e das escolas, que seja um local de igualdade de oportunidades na formação
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do “homem novo” e do “Estado Novo”, e, portanto, alvo de maior rigidez (BOMENY,
2001, p.22).
Fonseca (2005) parece partilhar deste ponto de vista. A autora acredita na
inevitabilidade de algum grau de compromisso entre os intelectuais do SPHAN e o
regime estado-novista, ressaltando, no entanto, a existência de uma demarcação de
limites e uma relação de reciprocidade: a autonomia relativa de que gozava o SPHAN
tinha como contrapartida o não envolvimento daqueles intelectuais em outras esferas do
governo, como a censura e a propaganda, e a distância dos setores mais radicais da
intelectualidade. O governo via a cooptação de intelectuais de prestígio como forma de
influenciar a opinião pública (restrita às classes mais altas) e ratificar uma imagem de
coesão social em torno do projeto nacional em curso; os intelectuais viam no Estado a
possibilidade de criação de instituições culturais sólidas, que implantassem padrões
cultos de conhecimento e servissem ao “interesse público” (FONSECA, 2005, p.123).
Fonseca (2005) aponta para o caráter eminentemente técnico assumido pelo
SPHAN, que se distancia do apelo popular direcionado para as políticas trabalhistas e
educacionais durante o Estado-Novo. Na opinião da autora, tal postura custou ao
SPHAN, mesmo em períodos democráticos, um distanciamento da própria sociedade,
tendo o órgão se limitado ao estrito cumprimento do que julgava suas funções
(tombamento e restauro dos bens arquitetônicos e divulgação do saber exclusivamente
através dos meios científicos), deixando de lado a tarefa de dialogar com a população e
de sedimentar um patrimônio cultural com raízes sociais fincadas nas memórias dos
diversos setores da sociedade.
Em seus aspectos mais gerais, pode-se dizer que a ação do SPHAN pautouse por uma política de unificação da memória, condizente com o projeto centralizador
do governo Vargas, e que irá privilegiar o componente lusitano na formação da
nacionalidade, em detrimento das raízes de origens africana e indígena presentes na
cultura brasileira. Busca-se a representação de uma nação homogênea, avessa aos
regionalismos e às diversidades. As concepções de arte e cultura irão privilegiar o
erudito em detrimento do popular, buscando assim o reconhecimento do Brasil entre as
nações “civilizadas” e dentro de uma perspectiva universalizante. O acento estético
conferido ao patrimônio se faz ver através da valorização do Barroco brasileiro e do

de cidadãos, na conscientização dos novos súditos do Estado e construtores da ordem nacional”
(BOMENY, 1994, p.129-130).
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expressivo número de tombamentos de remanescentes do período colonial 21. No mais, a
atuação do órgão irá se destacar pela ênfase dada à preservação dos monumentos
arquitetônicos, do chamado patrimônio de pedra e cal, e pela imposição de uma
distância entre a sociedade em geral e o SPHAN, que procurou trabalhar de forma
centralizada e amparada por critérios técnicos e profissionais, sem consulta à população.
Menos propalada é a atuação do SPHAN no que se refere à esfera
museológica, e que irá se refletir na criação do Museu das Missões, inaugurado em
1940 no Rio Grande do Sul, e ainda em diversos museus nas chamadas cidades
históricas de Minas Gerais ao longo das décadas de 1940 e 1950, entre os quais o
Museu do Diamante. As orientações que marcaram os processos de idealização e
formação destes museus, e que guardam aproximações com a política do SPHAN para a
área patrimonial como um todo, são estudadas em maior detalhe no capítulo seguinte.

21

De acordo com Silvana Rubino (1996, p.102), 54% dos bens tombados pelo SPHAN datam do século
XVIII.
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CAPÍTULO 2
MUSEU DO DIAMANTE: UMA NARRATIVA?

Neste capítulo pretendeu-se trabalhar o processo de concepção do Museu do
Diamante inserido no contexto mais abrangente de criação de museus pelo SPHAN. O
órgão procedeu, a partir da década de 1940, à criação de diversos museus no Brasil,
notadamente em cidades mineiras originadas no período colonial. Nesse processo, o
SPHAN procurou estabelecer narrativas museológicas relacionadas à identidade
nacional, referenciada pelo passado colonial, pelo Barroco, e pela herança portuguesa e
católica. O Serviço acaba assim por esboçar um discurso museológico próprio, que irá
se afastar de alguns dos pressupostos fundamentais que marcaram a museologia
praticada até então no país (JULIÃO, 2008).
O interesse, dessa forma, foi investigar quais as orientações que
fundamentaram a prática museológica inaugurada pelo SPHAN, e em que ela se difere
ou se aproxima das anteriores. Procurou-se, nessa perspectiva, relacionar a museologia
praticada pelo Serviço às noções de história e memória que alicerçaram a construção
destes museus.
A partir desse quadro mais amplo é que se buscou refletir sobre o Museu do
Diamante e seu processo de formação, por meio de uma análise documental que
compreende correspondências, legislações, inventário, relatórios institucionais, artigos
de periódicos e demais documentos alusivos à criação da instituição. Conforme salienta
Mário Chagas (2006), o patrimônio cultural envolve sempre seleção e atribuição de
valores, tendo uma dimensão política e ideológica e implicando, portanto, um
determinado recorte da realidade e não a realidade inteira. Assim, “diante da
impossibilidade prática de se preservar e transmitir tudo, o que resultaria em repetição e
impedimento da manifestação do novo, cresce a importância de se compreender os
mecanismos de seleção” (CHAGAS, 2006, p.106).
Nessa perspectiva, é por meio do estudo dos mecanismos de seleção
(envolvendo a formação do acervo do museu, a montagem de exposições, sua forma de
funcionamento e a escolha do imóvel onde está situado) que se pretendeu melhor
compreender a narrativa esboçada pelo Museu do Diamante no período de sua criação.
Procurou-se compreender essa narrativa a partir da museologia praticada pelo SPHAN,
relacionada ao projeto de construção de uma identidade nacional fundamentado em
noções de história, memória e patrimônio caras ao Serviço.
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É a partir destas indagações que se pretendeu esmiuçar a criação do Museu
do Diamante, levando-se em conta os interesses ideológicos e a categorias de história e
memória por trás deste processo. Acredita-se que essas orientações acabaram por dotar
o Museu de uma configuração própria, na qual o acervo, a exposição, a arquitetura do
imóvel, os significados e construções simbólicas presentes convergiram na
comunicação de uma narrativa. Lembrando que essa narrativa, por seu caráter de
construção humana, pode apresentar fissuras, lacunas, desvios, fragilidades, e abrir-se a
interpretações diversas.

2.1 - Patrimônio mineiro, identidade nacional: os museus criados pelo SPHAN em
Minas Gerais

O Decreto-Lei nº 25 de 30 de novembro de 1937, que cria o SPHAN, dispõe
também sobre os museus, em seu artigo 24:
A União manterá para conservação e exposição de obras históricas e
artísticas de sua propriedade, além do Museu Histórico Nacional e do Museu
Nacional de Belas Artes, tantos outros museus nacionais quanto se tronarem
necessários, devendooutrossim providenciar no sentido de favorecer a
instituição de museus estaduais e municipais com finalidades similares
(decreto-lei nº25 de 1937, artigo 24 apud ANDRADE, 1987, p.159).

É interessante observar que, para efeitos do artigo, apenas os museus
históricos e artísticos referem-se ao patrimônio nacional. Por essa razão, conforme
explica Rodrigo Melo Franco de Andrade, é que o artigo não faz referência ao museu
“mais antigo dos que foram instituídos no país – o Museu Nacional –por motivo de se
tratar de órgão dedicado às ciências naturais, antropologia e arqueologia, não de museus
de belas-artes ou museu histórico propriamente” (ANDRADE, 1987, p.162).
O intelectual segue explicando que, à época da promulgação da lei, estava
longe de tornar-se realidade a criação de outros museus pela administração federal além
dos já existentes, uma vez que a maioria das obras de arte e de valor histórico de
propriedade da União já integrava o acervo das instituições mencionadas. As outras,
segundo ele, eram poucas e “ornamentavam discretamente os palácios e residências
oficiais do chefe de Estado e mais alguns poucos órgãos da administração do Rio de
Janeiro, particularmente a sede do Ministério das Relações Exteriores” (ANDRADE,
1987, p.159). Não era, portanto, na opinião do SPHAN e de seu dirigente, justificável a
retirada dessas peças de onde se encontravam para a criação de novos museus (e nem,
ao que parece, para o incremento do acervo das instituições já existentes).
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Entretanto, fora do Rio de Janeiro, havia razões que despertavam a
necessidade de organização de novos museus pelo poder público federal: a primeira
delas se referia à preocupação com o crescimento do comércio de antiguidades no país,
que despojava “progressivamente de seu patrimônio as áreas mais ricas de obras de arte
antiga e de artesanato tradicional” (ANDRADE, 1987, p.159). Urgia, portanto, que “os
espécimes mais expressivos que restassem do acervo regional” fossem retidos nas áreas
prejudicadas, por meio de sua compra pela União, uma vez que “os estados e
municípios afetados não podiam ou não se interessavam em competir com os
mercadores” (ANDRADE, 1987, p.160).
A preocupação com o escoamento de obras de arte antiga do território
nacional parece ter chamado a atenção dos moradores de Diamantina, como leva a crer
o artigo publicado na Voz de Diamantina22, periódico local, em 1945:
Força de Dinheiro. Desgraçadamente Diamantina, como outras terras de
grande passado, não pode fugir das visitas funestas dos arrivistas
endinheirados (...)Procura o coirmão de raça que há muito aí vive. Toma as
informações as mais detalhadas (...) pois há muito ele já devassou,
manhosamente, todas as casas da cidade. Torna-se senhor do que em cada
uma existe de valor, e começa a fuçar, colocando nosso tabaréu apalermado,
embasbacado, pelo fato do “gringo” contar tudo direitinho do que ele de fato
tem em coisas velhas.A vista da raridade apetecida grunhe razões de
menoscabo ao que de mais valia existe, mostrando dinheiro grosso. O
autóctone, vendo o dinheiro por uma Coisa Velha... cai de vertigem! Depois
pálido, com suores profusos que provocam a ação do lenço pela testa e face,
com o coração que parece que lhe vai saltar pela boca, e engolindo saliva em
seco, aparvalhado e medroso, articula, gaguejando um: “é muito pouco”,
entregando por fim os pontos... cai no logro, e sai arrotando, idiotamente,
vantagem.Quase sempre são relíquias que os antepassados, fiados que seu
sucessor também como eles, conservassem, guardavam com todo o carinho!
Uma fortuna respeitável tem saído de Diamantina, sofrendo a cidade esta
ingratidão nefasta. Fortuna que poderia ter sido oferecida a um dos museus
maiores do Rio ou São Paulo, pelo menos na igualdade de ofertas que vêm
nos fazer aqui, senão ganhando muito mais... Assim essas preciosidades não
sairiam do Brasil. Por causa dessa gente apressada por dinheiro, nada ficará
em Diamantina, desmanchando-se, aos poucos, o acervo de maravilhosas
preciosidades guardadas nos recessos dos lares, constituindo muita vez a
história viva de gerações que foram...É preciso que esta geração ponha um
dique, uma barreira de vontade contra esta extorsão feita por esta avalanche
de dinheiro nojento (...) se irradia por todo o Brasil e, principalmente, por
estas terras em que mais se fixaram os traços fisionômicos da brasilidade!
(Voz de Diamantina, 18/02/1945).

22

Periódico diamantinense fundado em 1906 por José Augusto Neves, publicado com tiragens semanais
até 1990. Após paralisação, volta a ser publicado em 2001. O jornal foi criado com o objetivo de trazer
renda para a Recolhimento dos Pobres do Pão de Santo Antônio, que tinha por finalidade manter um
abrigo para pessoas carentes e idosos. De caráter filantrópico, o jornal era financiado por meio de
anúncios e contribuições dos leitores e assinantes, conquistando gradual autonomia e consolidando, a
partir de inícios do século XX, um significativo espaço de interlocução da sociedade diamantinense
(JUNIOR, 2007; MARTINS, 2012; RODRIGUES, 2012). O jornal será analisado de forma mais
aprofundada no Capítulo 3.
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No artigo acima, dois aspectos merecem ser ressaltados: o primeiro deles se
refere à descrição caricatural e pejorativa do habitante local que se deixa enganar pelo
“gringo” endinheirado; a saída de obras de arte e antiguidades do território nacional é
atribuída à ignorância e à ganância do “tabaréu apalermado”. Esses atributos negativos
estão, por sua vez, associados a características raciais dos habitantes locais, os
“coirmãos de raça”, e aos “traços fisionômicos da brasilidade” que teriam se fixado
amplamente em Diamantina. A miscigenação é compreendida como um obstáculo à
civilização e causa do “atraso” brasileiro, numa ótica similar à que orientou as teorias
racialistas de finais do século XIX (ORTIZ, 1985).
O segundo ponto a ser destacado se refere ao destino imaginado como mais
adequado às antiguidades: o autor do texto parece não se importar que tais peças saiam
de Diamantina, desde que permaneçam no território nacional e venham a compor o
acervo dos “museus maiores do Rio ou São Paulo”. É importante destacar que, embora
ainda não estivesse efetivamente criado no ano de publicação do artigo, o Museu do
Diamante já vinha sendo idealizado desde 1941, quando o SPHAN inicia um
levantamento de objetos pertencentes a colecionadores de Diamantina.
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A partir da

análise deste artigo, é possível supor, entretanto, que esse lento processo de idealização
do museu não tenha sido divulgado de forma abrangente entre a população
diamantinense, uma vez que o articulista da Voz de Diamantina, em 1945, não propõe a
guarda dos objetos de arte pelo museu local, e sim por instituições de renome
localizadas em outros estados.
O SPHAN, entretanto, já havia encontrado outra solução para a questão do
comércio de obras de arte e sua saída do país, a partir da criação de museus localizados
nas chamadas “cidades históricas” de Minas. A organização destes museus, segundo
Rodrigo Melo Franco de Andrade, estava subordinada a duas razões, sendo a primeira e
mais significativa delas o crescente despojamento do patrimônio nacional por meio do
comércio internacional de antiguidades. A segunda, “de importância quase equivalente”,
era a utilização de “obras de arquitetura antiga, restauradas a expensas do poder público
federal e incorporadas ao domínio da União, para fins compatíveis com o interesse
histórico ou plástico de semelhantes edificações” (ANDRADE, 1987, p.160). Dessa
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Correspondência de Epaminondas Macedo a Rodrigo Melo Franco de Andrade. 3/11/1941. Carta
n°110. Arquivo Noronha Santos/IPHAN. Série Inventário – Diamantina, MG – Casa do Padre Rolim.
Dossiê Histórico e descrição do bem.
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forma, pretendia-se assegurar, em um mesmo processo, a preservação de bens móveis e
imóveis integrantes do patrimônio nacional.
O interesse plástico de que fala Rodrigo Melo Franco de Andrade está, no
âmbito dos museus criados, fortemente atrelado à arquitetura colonial, legitimada
enquanto “autêntica” representação da identidade e do patrimônio nacionais pelo
discurso modernista. Os museus criados pelo SPHAN naquele período situam-se, assim,
em edificações de origem colonial, entre eles: Museu das Missões, no Rio Grande do
Sul, o primeiro a ser formulado, em 1940, a partir de uma sugestão de Lúcio Costa
(ANDRADE, 1987, p.160); Museu da Inconfidência, em Ouro Preto, criado em 1944;
Museu do Ouro, em Sabará, criado em 1946; Museu do Diamante, em 1954; e Museu
Regional de São João Del Rey, em 1958.
O interesse histórico relacionado às edificações mencionadas por Rodrigo
Melo Franco de Andrade, a partir de uma análise dos imóveis onde se situam os museus
criados, refere-se muitas vezes a eventos e personagens ilustres da história pátria.
Destaca-se, nesse sentido, a celebração da Inconfidência Mineira: o Museu da
Inconfidência está situado na antiga Casa de Câmara e Cadeia de Vila Rica, imóvel que
havia sido doado à União pelo governo mineiro ainda em 1938, e transformado em
Mausoléu dos Inconfidentes, inaugurado em 21 de abril de 1942, cento e cinquenta anos
após a morte de Tiradentes. Dois anos depois, na ocasião da comemoração do segundo
centenário de Tomás Antônio Gonzaga, inaugurava-se o Museu no mesmo prédio
(ANDRADE, 1987, 164-166).
Da mesma forma, o Museu do Diamante também se relaciona à exaltação da
memória daquele episódio, estando situado na casa onde viveu Padre Rolim24. A partir
de uma historiografia que considera a Inconfidência Mineira como símbolo oficial dos
24

José da Silva e Oliveira Rolim, nascido em 1747 no Arraial do Tijuco. Foi amasiado com Quitéria Rita,
filha de Chica da Silva e do contratador João Fernandes, deixando quatro filhos em seu testamento.
Estudou no Seminário de Mariana (tendo como professor o cônego Luís Vieira da Silva, futuro
conjurado), e posteriormente no Seminário Maior de São Paulo, tornando-se padre secular, não
pertencendo a nenhuma ordem religiosa regular. Contrabandista, traficante de escravos e envolvido com
mulheres casadas, o padre teve não raro problemas com as autoridades, beneficiando-se da posição de seu
pai, sargento mór e alto funcionário da Intendência dos Diamantes. Em 1788 vai a Vila Rica, onde
conhece Tiradentes e toma parte na conjuração, retornando ao Tijuco no ano seguinte para organizar a
revolta. Após a denúncia e a ordem de prisão, consegue fugir por vários meses antes de ser capturado.
Condenado como réu eclesiástico, recebeu como sentença a prisão em Lisboa, sendo encarcerado no
Forte de São Julião da Barra e, posteriormente, no claustro do Mosteiro de São Bento da Saúde. Por
interferência do embaixador de Napoleão, o general Jean Lannes, junto ao Regente Dom João VI, teve
sua soltura determinada em 1802. Volta ao Tijuco no ano seguinte, sem possuir bens, que haviam sido
confiscados e leiloados, e morre em 1835. Segundo o historiador Kenneth Maxwell, foi um dos seis
conjurados, juntamente com Tiradentes e Alvarenga Peixoto, considerados como “ativistas”, responsáveis
por colocar a revolução em andamento (ALMEIDA, 2002).
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ideais nacionalistas de autonomia política, Minas Gerais passa a ser compreendida, no
discurso do SPHAN, como “uma espécie de lugar sagrado da identidade nacional”.
Sendo assim, “muitos dos seus monumentos apresentam uma dimensão significativa
não somente do ponto de vista estético como também em virtude de suas associações de
natureza cívica” (GONÇALVES, 1996, p.72).
Dessa forma, pode-se melhor compreender as imbricações entre os
interesses relacionados à escolha dos imóveis sedes de museus em Minas Gerais, tal
como aponta o discurso de Rodrigo Melo Franco de Andrade, além da significativa
importância que o estado assumirá dentro das políticas preservacionistas e do
imaginário do SPHAN.
Rodrigo Melo Franco de Andrade é categórico ao afirmar que “a maior
concentração de monumentos que integram o patrimônio histórico e artístico nacional
está localizada em Minas Gerais” (ANDRADE, 1987, p.73). O dirigente máximo do
SPHAN segue argumentando que, apesar do povoamento do território mineiro só se ter
iniciado séculos depois da chegada dos europeus, “poucas décadas bastaram para que
esta área fosse enriquecida de bens culturais em maior número e com feição mais
expressiva do que as demais regiões do país”25 (ANDRADE, 1987, p.73). A razão para
a construção deste valioso acervo de bens culturais em um curto lapso de tempo,
segundo Rodrigo Melo Franco de Andrade, se deve às condições materiais privilegiadas
que possuía o território mineiro, devido à “espantosa produção de ouro e diamante aqui
ocorrida no século XVIII” (ANDRADE, 1987, p.73-74).
Não por acaso, o patrimônio de Minas Gerais, “o núcleo mais denso do
acervo nacional”, seria formado pelas “construções integrantes das cidades originárias
dos grandes centros de mineração do ouro e dos diamantes – Ouro Preto, Mariana, São
João Del Rei, Tiradentes, Sabará, Serro e Diamantina” (ANDRADE, 1987, p.60). Esse
patrimônio era majoritariamente composto das obras individuais de “artistas mineiros
eminentes”, tais como Aleijadinho e Ataíde, assim como da arquitetura religiosa e civil:
“matrizes preciosas, igrejas em que as ordens terceiras e irmandades se esmeraram por
produzir o que de mais belo estava a seu alcance, construções residenciais apalacetadas
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Chuva (2003) demonstra como a eleição do Barroco a patrimônio nacional estava relacionada à crença
de que, no Brasil, este estilo teria se desenvolvido de forma a abarcar, num curto espaço de tempo, os
diversos estilos arquitetônicos da Europa ocidental. O Barroco mineiro permitiria, segundo essa ótica,
uma equiparação do Brasil aos centros “mais civilizados”, atendendo assim aos propósitos
universalizantes que nortearam o SPHAN.
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ou rústicas, pontes e chafarizes projetados e executados por mestres coloniais da mais
alta categoria” (ANDRADE, 1987, p.60).
Para Julião (2008, p.261-262), a centralidade concedida a Minas Gerais no
discurso do SPHAN não denota o recrudescimento de regionalismos, no contexto do
Estado unificador que caracteriza a Era Vargas26. Minas Gerais e seu patrimônio eram
inseridos nesse discurso a partir de uma perspectiva universalizante que tinha como
centro a categoria de civilização, concebida aqui a partir de padrões europeus e sob o
ponto de vista do ingresso do Brasil no concerto internacional.
Nessa perspectiva, a “civilização do ciclo minerador”, encarnada no
universo material mineiro setecentista, assim como no conjunto de valores morais e
espirituais vigentes, situava Minas numa posição superior, se comparada às demais
experiências históricas do passado brasileiro. A civilização mineira era assim convertida
em “metáfora da nação” e associada à representação da própria identidade
nacional(JULIÃO, 2008, p.220-221).
Gonçalves (1996, p.71) acredita que, apesar dos princípios universalistas
que nortearam o SPHAN na construção de um patrimônio nacional como parte de um
“patrimônio da humanidade”, Minas Gerais desempenha um papel fundamental no
discurso da instituição. Para ele, a ênfase colocada em Minas no processo de civilização
do Brasil e na definição de uma identidade nacional estão associadas a uma “ideologia
da mineiridade”. A “mineiridade”, enquanto “formulação de um conjunto específico de
valores atribuídos a um grupo” (BOMENY, 1994, p.56) seria então uma ideologia
partilhada por diversos intelectuais, que consideravam Minas e o conjunto de valores
morais e religiosos a ela associados como metáfora central para o Brasil.
Em sua palestra de inauguração do Museu da Inconfidência, Rodrigo Melo
Franco de Andrade dá exemplos desta dialética entre o regional e o nacional que
caracteriza o discurso do SPHAN: o dirigente do órgão exalta a necessidade de criação
de museus no interior do país, ampliando assim o acesso aos bens culturais e
possibilitando uma preservação mais efetiva dos mesmos, através de seu conhecimento
pela população residente em localidades do território nacional não restritas ao Rio de
Janeiro, então Distrito Federal. Dessa forma, cumpria evitar a dispersão daquele
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É importante notar que o regionalismo era visto pelo governo Vargas como algo a ser combatido.
Conforme aponta Braga (2008, p.6,7), o golpe de 1930 e o subsequente projeto de modernização do país
irão associar o atraso brasileiro à República Velha e às oligarquias rurais. Nessa perspectiva, as elites
locais, o “particularismo local” e o “privatismo predador” serão vistos como os grandes entraves ao
projeto de Estado Nacional promotor de políticas sociais e culturais.
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patrimônio “para locais muito distantes da sua ocorrência e reunindo-o em condições de
permitir a apuração das suas peculiaridades regionais e dos elementos que tiver em
comum com as obras tradicionais de outras regiões do Brasil” (ANDRADE, 1987,
p.165).
É interessante notar, aqui, que o patrimônio regional desperta interesse não
apenas pelas suas peculiaridades, mas sim em relação ao patrimônio nacional como um
todo. E Rodrigo Melo Franco de Andrade completa o raciocínio: “Efetivamente só pelo
conhecimento seguro do particular se alcançará o conhecimento geral satisfatório do
acervo histórico e artístico da nação. Assim, também, não se poderá cultivar a tradição
nacional sem favorecer o zelo pelas tradições regionais” (ANDRADE, 1987, p.165). O
conhecimento do regional, como se vê, não deve esgotar-se em si mesmo, devendo o
particular operar como via de acesso ao nacional e ao universal.
Para Machado (2005, p.146), a mentalidade de organização e preservação da
história pátria que norteou a ação do SPHAN em geral irá prevalecer como modelo de
formatação da história de diversas localidades, através dos museus municipais. Estes
devem, assim, ser compreendidos a partir do papel político que exercem no discurso de
construção da nação.
A partir desses pressupostos, observa-se orientações gerais que nortearam a
composição dos diversos museus do SPHAN em Minas Gerais e a formação de seus
acervos. De uma forma geral, identificam-se coleções semelhantes em muitos aspectos
entre os quatro museus criados pelo SPHAN entre as décadas de 40 e 50 do século XX,
a saber: Museu da Inconfidência, Museu do Ouro, Museu do Diamante e Museu
Regional de São João Del Rey. O acervo destas instituições é majoritariamente
composto por peças sacras, mobiliário e objetos de uso cotidiano que remetem ao
universo material e espiritual verificado nas Minas dos séculos XVIII e XIX.
Para Julião (2008, p.168), “conferir um sentido universal à civilização
mineira do século XVIII significou, para o PHAN e para seus ideólogos, vislumbrar
perspectivas de preservação de outros aspectos da vida intelectual, artística, moral e
material de Minas que iam muito além do acervo monumental arquitetônico”. Tais
aspectos incluíam vestígios do ambiente urbano, da atividade mineradora, das formas de
trabalho, rituais religiosos, dos modos de comer, vestir, da vida pública e da vida
privada, que estavam de algum modo associados aos acervos daqueles museus.
Observa-se, inclusive, uma prática de intercâmbio de objetos entre os
museus criados, como se depreende de um ofício anexo ao inventário do Museu do
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Diamante: em 1950, por exemplo, foram remetidas ao Museu do Diamante uma cômoda
de jacarandá em estilo de transição Dom José I e Dona Maria I, além de uma mesa de
encostar estilo D. Maria I, procedentes do Museu do Ouro, em Sabará27. O inventário
também indica que um leito de casal estilo D. Maria I foi adquirido do Museu do Ouro
por meio de permuta, e uma Sant’Ana foi remetida do Rio de Janeiro, da Diretoria Geral
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (DPHAN), porém não constam as datas28.
A partir de indícios como este, depreende-se que o interesse do SPHAN não
se dava tanto no sentido de compor acervos que representassem especificamente as
características de cada museu e da localidade em que estava inserido, mas sim de
representar a cultura mineira setecentista e oitocentista como um todo homogêneo, que
estivesse principalmente referenciado pelos hábitos requintados e pelo fausto atribuídos
à sociedade mineradora. Dessa forma, os museus poderiam operar como metáforas da
nação, na medida em que o imaginário modernista considerava a civilização mineradora
como aspecto fundamental da formação nacional em sua relação com a cultura
universal.
Nesse todo homogêneo que compunha os acervos dos museus criados,
verifica-se também o protagonismo de uma herança cultural de matriz branca, católica e
europeia, embora aspectos culturais de origem africana e indígena também pudessem
estar de alguma forma representados29. A busca pela unidade que marcou o espírito
modernista na construção do patrimônio nacional ia de encontro à diversidade cultural e
ao regionalismo. A tentativa de criar um patrimônio nacional por meio de uma síntese
da cultura brasileira, embasada num ideal racionalidade, fez com que as manifestações
da cultura popular fossem submetidas a uma cultura erudita, influenciada pela noção de
civilização nos moldes europeus. Também nas coleções dos museus, foram mitigados os
elementos que poderiam apresentar-se como contrapontos ou obstáculos à narrativa
unitária que se delineava.

27

Inventário do Museu do Diamante/IBRAM. Nº de inventário 0125 e 0185. Ofício nº 95, 3º Distrito da
DPHAN, 03/07/1950, anexo ao Inventário e referente à remessa de acervo.
28Inventário do Museu do Diamante/IBRAM. Nº de inventário 0113 e 0165. Embora as datas não
constem no inventário, a utilização da sigla DPHAN indica que a transação foi feita entre 1946 e 1970.
29
No Museu do Diamante, o negro está representado quase que unicamente por meio de instrumentos de
castigo (gargalheiras, grilhões, entre outros), numa referência à escravidão como única chave de inserção
do elemento afro-brasileiro na narrativa museal. O elemento indígena, também minoritário dentro do
acervo, se faz representar através de artefatos pouco numerosos tais como arcos, flechas e um jarro em
terracota cuja descrição no inventário faz referência à manufatura indígena (nº de inventário 0789). Nesse
caso, a incorporação de tais objetos ao acervo nos remete ao modelo do gabinete de curiosidade,
conforme será discutido adiante.
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Para Sylvio de Vasconcellos (1968, p.155-157), intelectual mineiro de
grande relevo para o pensamento do SPHAN, a cultura mineira se destaca por sua
erudição e capacidade de conciliar contradições, tornando-se uma síntese da nação:
“Tudo condiciona ao iluminismo para, no anfiteatro das montanhas, conciliar
contradições. (...)Somando-se sempre, jamais dividindo, as Minas antecipam o Brasil
em sua contextura. (...) Processa-se nas Minas, como no Brasil depois, a solução dos
contrários, o complexo gerando o simples, a confusão produzindo a ordem.”
A predominância da religião católica na composição das narrativas museais
e, por conseguinte, das narrativas de formação da nacionalidade, pode ser depreendida
por meio da expressiva presença de peças sacras dentro dos acervos. No Museu do
Diamante, o acervo total é de 1677 peças, sendo que 322 delas são objetos que remetem
à religião católica, entre objetos de construção artística, esculturas e pinturas religiosas,
fragmentos de construção, insígnias, objetos de culto, objetos de devoção pessoal, peças
de indumentária e de autopenitencia, representando aproximadamente 20% da coleção
do museu.
Além disso, entre 1946 e 1958 o Museu abrigou cerca de 60 peças
provenientes da Antiga Sé de Diamantina, demolida em 1932. O empréstimo de tais
peças para o Museu do Diamante pode, muito provavelmente, estar relacionado à carta
enviada por Rodrigo Mello Franco de Andrade ao Arcebispo de Diamantina, Dom
Serafim Gomes Jardim, em outubro de 1946, na qual são pedidos doações e
empréstimos de peças sacras de propriedade da Arquidiocese e das Irmandades e
Ordens Terceiras para o novo museu. Na carta, Rodrigo explicita o papel fundamental
da religião católica para a construção da narrativa do museu que estava sendo criado:
Rio de Janeiro, 24 de outubro de 1946. Eminente e Exmo. Amigo senhor
Arcebispo: Estando esta repartição empenhada em organizar e instalar em
Diamantina um museu histórico e artístico digno dessa cidade ilustre, venho
rogar instantemente a V. Excia. o valiosíssimo concurso de sua Arquidiocese
para o fim que esta Diretoria tem em vista alcançar. Tão predominante é a
importância das obras de arte sacra em relação a tudo o que constitui o
patrimônio artístico tradicional do Brasil, que o nosso futuro museu falhará
em seu objetivo se não puder exibir, nas suas salas de maior destaque, um
número suficiente de peças de arte religiosa, correspondentes ao valor
excepcional e à originalidade do acervo artístico dessa gloriosa
Arquidiocese. Em tais circunstâncias, venho apelar para o devotado
sentimento patriótico de V. Excia., no sentido não só de serem doados ao
museu os objetos de interesse artístico ou histórico pertencentes à
Arquidiocese que porventura possam ser cedidos sem inconveniente ou
prejuízo, como também queira consentir que fiquem expostas no aludido
museu as admiráveis obras de arte sacra da venerada Sé de Diamantina,
habitualmente guardadas em local inacessível ao público. Será outrossim
benefício inestimável à causa que servimos a prestigiosa intervenção de V.
Excia. no sentido de aconselhar as Ordens Terceiras e Irmandades da
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Arquidiocese a que permitam igualmente permanecer em exposição no futuro
museu as obras de arte os objetos de valor histórico de sua propriedade e que
não sejam utilizados para o culto. Cumpre-se esclarecer que, na hipótese de
V. Excia. Dignar-se aquiescer à presente solicitação, essa Diretoria
providenciará para o efeito de ficar ressalvado inequivocamente que as peças
mantidas em exposição no museu nas condições alvitradas serão sempre de
plena propriedade desta Arquidiocese ou das Ordens e Irmandades que as
cederem para o fim desejado, podendo a qualquer momento ser retiradas
pelas entidades proprietárias, afim de utilizá-las como e quando lhes for
necessário ou conveniente. (...)30.

A concepção de patrimônio vigente estava de fato comprometida com as
glórias e feitos relativos a uma elite branca e católica, como se depreende dos
monumentos tomados por Rodrigo Melo Franco de Andrade como exemplos maiores do
patrimônio nacional:
Da decisão e da capacidade de nosso povo assegurar a defesa da integridade
nacional, as provas mais convincentes e emocionantes são as fortificações
que, no decorrer dos séculos da formação e do desenvolvimento do Estado
brasileiro, foram edificadas e se conservam nos limites mediterrâneos e
marítimos de nosso território. Do ideal e do fervor religioso, que inspiraram
nossas antigas populações, contribuindo notavelmente para firmar o
sentimento de solidariedade entre os habitantes desse imenso país, as igrejas
levantadas nos sítios mais diversos e distantes, em número prodigioso,
perduram como testemunhos sublimados. As formas de governo e as
instituições políticas e administrativas estabelecidas no Brasil através dos
tempos, ficaram bem definidas e assinaladas para a posteridade nos palácios
reais e imperiais, bem como nas residências de vice-reis e governadores ou
capitães generais, e ainda, nos prédios de intendências e alfândegas e nas
casas de câmara e cadeia das cidades e vilas brasileiras (ANDRADE, 1987,
p.57).

Rodrigo Melo Franco de Andrade cita ainda “as modalidades da produção
econômica que condicionaram os ciclos sucessivos do desenvolvimento nacional” –
entre os quais se destaca a mineração, e o “regime patriarcal, latifundiário e
escravocrata que caracterizou a formação da sociedade em nosso país”, simbolizado nas
antigas casas-grandes e senzalas, nos velhos sobrados, nos aquedutos, fontes e
chafarizes, além dos “nobres edifícios das Misericórdias multicentenárias”. Cita
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Correspondência de Rodrigo Melo Franco de Andrade ao Arcebispo de Diamantina. 24/10/1946. Carta
746. Arquivo Noronha Santos/IPHAN. Série Inventário – Diamantina, MG – Casa do Padre Rolim.
Dossiê Histórico e descrição do bem. [Grifo Nosso]. A devolução das peças para a Arquidiocese
provavelmente estão relacionadas ao projeto de criação do Museu Eclesiástico em Diamantina, iniciado
em 1956. A correspondência entre o então diretor do Museu do Diamante, Monsenhor José Pedro Costa,
com Rodrigo Melo Franco de Andrade denotam desentendimentos entre o SPHAN e a Arquidiocese: José
Pedro Costa parece ter procurado demover o Arcebispo de seu propósito de criação do novo museu, com
o argumento da inconveniência de dois museus em uma cidade “relativamente pequena” como
Diamantina. Entretanto, o Arcebispo insiste na criação do Museu Arquidiocesano “em obediência à
determinação canônica” comprometendo-se a incluir no novo museu apenas “as peças históricas
relacionadas com a diocese de Diamantina”, de período posterior a 1845, deixando o restante no Museu
do Diamante. Correspondência de José Pedro Costa a Rodrigo Melo Franco de Andrade. 9/3/1956. Maço
de correspondências expedidas. Carta nº17/56. Arquivo Documental do Museu do Diamante/IBRAM.

67
também locais que a seu ver constituem o patrimônio brasileiro por sua ligação com a
“memória de fatos e personagens culminantes da história do Brasil”, tais como o templo
erigido no campo das batalhas dos Guararapes, a lápide de Estácio de Sá, a cela de José
de Anchieta, as casas de Gregório de Matos, Castro Alves e Rui Barbosa (ANDRADE,
1987, p.57).
Dessa forma, pode-se depreender que a narrativa escrita pelos museus, suas
coleções e edifícios-sede estejam ligados à visão de Rodrigo Melo Franco de Andrade
sobre o patrimônio de uma forma mais ampla. Privilegia-se a arte oriunda de um regime
patriarcal e escravocrata, a arquitetura oficial e as residências de grandes homens do
passado nacional.
Para Chuva (2003, p.316), Rodrigo Melo Franco de Andrade considerava
fundamental reafirmar a herança portuguesa e europeia, negando ao mesmo tempo uma
possível herança indígena. Para ele, as técnicas construtivas dos indígenas seriam muito
rudimentares e não teriam qualidade suficiente para influenciar a arquitetura nacional e
caracterizar sua fisionomia. Já de acordo com Gonçalves (1996, p.46), o discurso de
Melo Franco de Andrade obedece a um esquema evolucionista, no qual a civilização é
compreendida como resultado de um processo universal de evolução dos estágios mais
primitivos para os mais avançados31. Nesse esquema, as culturas ameríndia e africana
são vistas como situadas em um estágio ultrapassado de evolução cultural, como
remanescentes de um passado em vias de desaparecimento. Para Julião (2008, p. 121122), Rodrigo Melo Franco de Andrade acreditava, assim como parte da elite intelectual
da época, que era preciso escolher entre o Brasil civilizado e a cultura nativa; foram
assim preteridas as contribuições materiais dos povos indígenas como vestígios apenas
circunstanciais e efêmeros da cultura brasileira.
A inclinação para a construção de um patrimônio museológico referenciado
pelo elemento europeu na formação nacional e para a celebração de grandes feitos e
grandes personagens da história marcou a museologia brasileira do início do século XX,
passando pela criação do Museu Histórico Nacional (MHN) em 1922 por Gustavo
Barroso, e estando presente, ainda que de forma mitigada, no ideário do SPHAN.

31

O pensamento de Rodrigo Melo Franco encontra raízes na tradição francesa de origens iluministas, na
qual ganha ênfase a questão da universalidade e da racionalidade. A civilização é concebida, dentro desta
perspectiva, como uma conquista progressiva e cumulativa, cabendo aos povos tornarem-se civilizados
através do uso da razão e partilhar assim de uma cultura universal, conforme demonstra Norbert Elias
(1994).
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Entretanto, a museologia praticada por este último operou algumas rupturas com relação
ao modelo barrosiano. Nas palavras de Machado:
O Serviço de Patrimônio Artístico Nacional – SPAN, posteriormente
SPHAN, criado em 1937, vem reforçar a atitude de organização da nossa
memória num sistema conceitual que refletiria a ideologia vigente, ou seja,
implementaria oficialmente a criação de instituições voltadas à preservação
de bens culturais evocativos da história nacional, diferentemente do plano
elaborado por Gustavo Barroso de culto ao passado exaltando seu cunho
patriótico através dos feitos dos homens ilustres, atribuindo a isso uma
perspectiva de monumentalidade, principalmente, nos museus. (MACHADO,
2005, p.142).

Enquanto Barroso celebrava o Império como elemento fundador da nação,
juntamente com a aristocracia e o exército, os museus do SPHAN davam protagonismo
ao passado colonial, à estética barroca e à sociedade mineradora. A influência
portuguesa continua assumindo um papel preponderante na narrativa dos intérpretes
modernistas do patrimônio, porém agora não mais a partir de uma exaltação dos
aspectos de continuidade com a monarquia brasileira: “contavam, sobretudo (...) os
valores e os atributos culturais que, de origem europeia e reinterpretados por elementos
nativos, tinham o mérito de figurar como emblemas da singularidade nacional e, ao
mesmo tempo, estar em comunicação com o universal” (JULIÃO, 2008, p.195).
Os personagens ilustres e grandes feitos da história são ainda incorporados
ao discurso de Rodrigo Melo Franco de Andrade e aos museus recém-criados, mas não
da mesma forma como se fazia no MHN. São os personagens ilustres que, muitas vezes,
legitimam a criação do museu em determinado imóvel, como é o caso do Museu da
Inconfidência e do Museu do Diamante. Mas é curioso notar que este último, embora
situado no casarão que pertenceu ao Padre Rolim (sendo inclusive a vinculação do
imóvel ao conjurado uma das razões que levaram à escolha do mesmo para sede do
museu), não possua em seu acervo objetos pessoais nem exponha uma narrativa baseada
na trajetória individual do Padre Rolim e na celebração de seus feitos. 32
Dentro dos novos museus, os objetos deixam de ser expostos
exclusivamente por sua ligação a grandes personalidades e feitos notáveis, como era o
caso do MHN sob a direção de Gustavo Barroso. Para Meneses (1994, p.18), essa forma
de exposição do objeto dentro do museu está ligada não aos atributos intrínsecos ao
objeto, mas à “contaminação externa com alguma realidade transcendental – por
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Exceção feita a um leito de solteiro com característica de Estilo Português de meados do século XVIII
que supostamente teria pertencido ao Padre Rolim. O objeto foi aparentemente adquirido em 1945 pelo
valor de 4 mil cruzeiros, e remetido do 3° Distrito da DPHAN em Belo Horizonte. Inventário do Museu
do Diamante/IBRAM. N° de inventário 0133.
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exemplo, a vinculação a ‘fatos memoráveis da história do Brasil’”. Trata-se, assim, de
objetos singulares e auráticos, que não poderiam ser substituídos por cópias ou por
objetos de atributos equivalentes. Sendo excluídos de circulação e tendo seu valor de
uso drenado, estes objetos “trazem para qualquer uso prático eventual a pecha do
sacrilégio” (MENESES, 1994, p.18).
À exibição do objeto enquanto relíquia33 ligada a um grande vulto da
história, se opõe a exposição do mesmo enquanto testemunho das práticas e usos de
uma determinada sociedade. Para Regina Abreu (1996, p.60), nesse caso os objetos
deixam de ser evocativos para serem integrados a uma narrativa. Nesse sentido, o
fundamental não é que o objeto exposto possa evocar determinada personalidade ou
feito do passado, mas que ele possa ser inserido numa narrativa relacionada à vida
intelectual, espiritual, artística e material de uma determinada sociedade. Para Vânia
Oliveira (1996, p.84), essa ótica museal faz com que a relíquia ligada a um grande vulto
da história passe a ser objeto, que pode ser reunido, colecionado e exibido.
Conforme reflete Julião (2008, p.220): “ainda que o significado de relíquia
não tenha sido banido por completo do colecionamento realizado pelo PHAN, tratavase, sobretudo, de dar sentido e materialidade à civilização mineira; ilustrá-la por meio
de objetos”. Os objetos incorporados aos museus do SPHAN poderiam até ter
pertencido a personagens ilustres, mas tal não era a condição essencial para que eles
figurassem nas coleções. Imbuídos da crença da arte como linguagem universal, os
intelectuais do SPHAN buscavam inserir o Brasil no concerto internacional sobretudo
pela via artística. Dessa forma, era fundamental que os objetos adquiridos pelos novos
museus possuíssem atributos estéticos representativos da arte nacional, muito mais do
que constituírem relíquias de grandes vultos ou feitos da história pátria.
A história da arte, a estética e a visualidade seriam, assim, categorias
fundamentais na configuração de uma política de aquisição para tais museus. Como se
sabe, a “academia SPHAN” (SANTOS, 1996) logrou associar o patrimônio a um
método científico de pesquisa sobre a arte nacional. Para Lygia Martins Costa (2002,
p.82-83) existia “a intenção científica latente e o bom gosto na apresentação, que
correspondiam ao espírito de uma geração cultivada, capaz ainda de discernir o que era
ou não importante como qualidade artística ou expressão cultural”. Observa-se assim
33

Para Meneses (1994, p.18-19), o conceito de relíquia aplicado ao museu advém do mesmo significado
do campo religioso, havendo a necessidade de contato do objeto com um transcendente, “para que o
objeto prolongue esse transcendente, seja, entre nós, o que dele ficou”. Assim, funcionam como fetiches,
como “significantes cujo significado lhes é imanente, dispensando demonstração”.
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que o patrimônio museológico recolhido pelo SPHAN fundamenta-se na autoridade
atribuída aos intelectuais ligados ao projeto. O órgão tratou de imprimir um caráter
científico às coleções, assim como fez com o patrimônio edificado.
Segundo Julião (2008), a organização de museus pelo SPHAN fundamentase assim em alguns pilares básicos que caracterizam a museologia praticada pelo órgão,
que se afasta por sua vez daquela praticada até então no país. Conforme discutido
acima, seriam eles: a ênfase no período colonial que vem substituir o Império como
centro do discurso museológico; a representação das Minas como metáfora da nação e
por meio de um todo homogêneo que caracteriza as coleções dos diversos museus; o
declínio do objeto apresentado enquanto relíquia pertencente aos grandes heróis da
pátria; e a preocupação com o valor artístico atribuído aos objetos.
Deste último aspecto, deriva outra característica que teria marcado a ação
museológica do SPHAN, conforme aponta a autora: a adoção de critérios tipológicos
rígidos que definiriam uma política de aquisição praticada pelo órgão, preocupado em
dotar os novos museus de um acervo digno de representar o universo artístico e material
das Minas. Estes critérios estariam baseados na autenticidade e na envergadura artística
dos objetos, fundamentados na autoridade do discurso da história da arte:
À paixão colecionadora pelas coisas antigas, típica de antiquários e
amadores, o PHAN buscou imprimir um caráter científico às coleções dos
museus, assim como o fez no trato de todo o patrimônio. Para assegurar
critérios rigorosos na aquisição de objetos, Rodrigo M. F. de Andrade
demandava a peritos, em geral de belas artes, pareceres que
consubstanciavam suas decisões (JULIÃO, 2008, p.195).

No importante estudo da autora, o único existente que se dedicou a refletir
sobre a ação museológica do SPHAN em Minas Gerais, os quatro museus criados pelo
órgão (Museu da Inconfidência, Museu do Ouro, Museu do Diamante e Museu
Regional de São João Del Rey) são trabalhados de forma horizontal, procurando-se
estabelecer diretrizes gerais que caracterizem uma política museológica abrangente do
Serviço. Não é objetivo de tal estudo apontar as particularidades de cada um dos
museus.
O presente estudo, por sua vez, tem como objeto particular o Museu do
Diamante. Dessa forma, procura-se analisar a atuação do SPHAN especificamente no
que se refere à criação daquele museu. A partir da pesquisa feita, buscou-se inserir o
museu criado na cidade de Diamantina, analisando-se suas particularidades e suas
relações com a localidade em que estava inserido. Tais pesquisas apontam para algumas
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características próprias deste museu e da formação de sua coleção, que podem
apresentar nuances se abordadas em relação ao contexto geral que norteou a ação do
SPHAN na criação de museus.
Ainda que não se apresente como uma exceção dentro do quadro de museus
implementados pelo Serviço, o Museu do Diamante possui peculiaridades que serão
abordadas a seguir. Tais peculiaridades podem apontar para possíveis limitações à
atuação do SPHAN como um todo, no que se refere à adoção de critérios tipológicos
rígidos e fundamentados na autoridade técnica na formação da coleção do Museu.
Estando este localizado no interior mineiro, as dificuldades do SPHAN na gerência do
patrimônio em todo o território nacional, somada os interesses locais, podem ter
contribuído para dotar o museu de características próprias.
Assim, uma análise vertical da documentação relativa à criação deste Museu
pode se mostrar reveladora dos processos sociais mais amplos relativos à atuação do
SPHAN em geral. Segundo Jacques Revel (1998), a diminuição da escala de
observação, a partir da microanálise, pode “dar à experiência dos atores sociais [...] uma
significação e uma importância frente ao jogo das estruturas e à eficácia dos processos
sociais maciços, anônimos, inconscientes, que por muito tempo pareceram ser os únicos
a chamar a atenção dos pesquisadores” (REVEL, 1998, p.10).
Antes de passar ao estudo particular do Museu do Diamante, entretanto, fazse necessário inserir a política museológica do SPHAN dentro do quadro mais amplo do
Estado Novo, período no qual essas políticas começam a se delinear, culminando na
criação dos museus. Para Chagas (2003, p.82), a museologia brasileira é filiada ao
processo de modernização do país que entra em campo a partir da década de 1920 e,
sobretudo, a partir do Golpe de 1930. Nesse contexto, o ideário nacionalista, o
autoritarismo e o patriotismo pregado por Getúlio Vargas e seus principais teóricos faz
com que o domínio cultural, estendido aos museus, seja encarado como ferramenta
política. Conforme explica Oliveira:
(...) se não havia uma política cultural definida como a entendemos hoje,
havia certamente a conscientização do papel político da cultura, de sua força
ideológica no sentido de se constituir no sustentáculo de um sistema de
governo que se baseou no nacionalismo e no populismo (OLIVEIRA, 1996,
p.77).

A partir dos anos 1930, portanto, uma política cultural e educacional passa a
ser assumida como tarefa do governo federal. Tal política pode ser compreendida como
parte de um projeto oficial mais amplo de modernização política, econômica e cultural
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do país. Segundo Gonçalves (1996, p.39), “esse projeto era implementado por uma nova
elite de bases urbanas – em oposição às velhas elites agrárias – que veio a dirigir o país
sob a orientação de uma ideologia nacionalista, autoritária e modernizadora, após a
revolução de trinta”.
O projeto de modernização, industrialização e urbanização do país vem
acompanhado do crescimento de setores sociais emergentes, como as classes médias
urbanas e uma crescente classe trabalhadora, além da implantação de uma política de
massas que irá marcar, sobretudo, o Estado Novo. Para a consolidação do processo de
mudança social, era fundamental formar os novos cidadãos, tarefa que caberia à
inteligentzia da época. Como mostra Virna Ligia Fernandes Braga (2008):
De forma escatológica, o discurso anuncia o aparecimento de um “homem
novo”, fundador de uma nova era. O Estado Novo permite, politicamente,
que o indivíduo deixe de ser um mero “instrumento”, como afirmou Oliveira
Viana; agora, ele é um componente importante do corpus social. Antes
isolado pelo liberalismo, o homem brasileiro passa a se integrar à vida
popular por meio do Estado, “o verdadeiro sujeito da liberdade”. Cada um é
chamado a colaborar para “o bem maior”, cada um é responsável direto pelo
destino da nação (BRAGA, 2008, p.9).

Nessa perspectiva, a formação do cidadão, a educação cívica e o patriotismo
tornam-se ingredientes fundamentais dentro da política de Vargas, algo que deveria ser
reforçado pelas instâncias culturais, incluídos aí o patrimônio e os museus. Para
Machado (2005), o papel educacional dos museus do SPHAN é tão determinante quanto
a ênfase dada à conservação das coleções. Rodrigo Melo Franco de Andrade demonstra
plena consciência da função dos agentes estatais dentro da política cultural nacional na
formação patriótica do cidadão por meio da preservação do patrimônio:
(...) Mas não é tarde demais para retomar essa obra de educação cívica. Ao
contrário. Nunca houve momento tão oportuno para defender-se o acervo de
arte e o patrimônio histórico do Brasil, utilizando-se os meios proporcionados
pela legislação em vigor, que se podem tornar mais eficazes na medida da
facilidade de comunicações e com o reforço de uma propaganda intensa e
permanente, de alcance nacional, organizada na base dos instrumentos
disponíveis da imprensa, da radiodifusão e da crescente rede de televisão. Há
que apelar igualmente para a cooperação decidida dos órgãos de finalidade
educativa. Em particular, impõe-se a todos e a cada um dos agentes do poder
público da União, dos estados e dos municípios ficar compenetrados de que a
Constituição Federal colocou sob sua proteção, e não apenas sob a guarda de
uma repartição especializada, os bens legados pelas gerações extintas e
concedidos pela natureza para enriquecimento cultural e material do Brasil
(ANDRADE, 1987, p.65).

O intelectual reforça o papel da educação como única forma de incutir nos
cidadãos o apego pelo patrimônio nacional, visto como imperativo para a proteção do
mesmo. Rodrigo Melo Franco de Andrade aproveita ainda para afastar-se da corrente
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representada por Gustavo Barroso e outros intelectuais, que pregavam a defesa do
patrimônio através de uma visão romântica, nostálgica e sentimentalista, à qual o
modernista opõe sua verve racionalista:
Em verdade, só há um meio eficaz de assegurar a defesa permanente do
patrimônio de arte e de história do país: é o da educação popular. Ter-se-á de
organizar uma campanha ingente visando a fazer o povo brasileiro
compenetrar-se do valor inestimável dos monumentos que nos ficaram do
passado. Se não se custou muito a persuadir nossos concidadãos de que o
petróleo do país é nosso, incutir-lhes a convicção de que o patrimônio
histórico e artístico do Brasil é também dele ou nosso, será certamente
praticável. Torna-se necessário esclarecer que o empenho de defender o
acervo monumental existente no território pátrio não se inspira em
sentimentalismo efeminado, nem em tendência romântica desatualizada, mas,
ao contrário, em disposição viril e compreensão lúcida do significado do
imenso valor do patrimônio em causa, tanto estimado espiritualmente, quanto
considerado do ponto de vista material (ANDRADE, 1987, p.64).

É interessante notar que a formação cívica e patriótica do cidadão atrelada à
proteção do patrimônio e à sua musealização remonta ao século XVIII e à experiência
francesa pós-revolucionária. Para Myrian Sepúlveda dos Santos (2006, p.17-18), a partir
do século XVIII tem-se uma modificação entre as esferas pública e privada, sendo que
os museus, assim como teatros, círculos literários e outros espaços culturais
“significaram a conquista de um espaço público, onde se exercitava um novo tipo de
poder”.
Conforme observa Brefe (1997), com a Revolução Francesa a noção de
público alcança um caráter mais abrangente, e o museu passa a ser visto como um
centro difusor de conhecimento para os cidadãos. Assim, a sua função pedagógica,
insipiente durante o século XVIII nas exposições das coleções das academias, é então
exacerbada e torna-se primordial durante o século XIX. A autora expõe as relações entre
poder político, museu e a construção da ideia de nacional:
Enquanto depositário de tudo aquilo que, de alguma forma, refere-se à nação,
o museu desponta como uma instituição a criar um consenso social, o que
explica a importância política que ele adquire. O museu torna-se um “negócio
nacional”, pois, enquanto guardião da herança material do passado, passa a
ser visto como monumento nacional, por excelência (BREFE, 1997, p180).

Para Dominique Poulot (2007, p.3), no contexto do museu francês herdeiro
do século das luzes, “o discurso histórico se confunde com um discurso moralizante e
didático34”, traduzível em uma série de monumentos que, por meio de imagens,
distribuem exemplos edificantes e lições de moral. Ainda segundo o autor, “a abertura

34

“Le discours historique se confond avec un discours moralisant et didactique.” [Tradução Nossa].
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do Muséum central, no Louvre, é inovadora por seu chamado à opinião pública e ao
apelo cívico, esboçando um espaço político estreitamente ligado ao ‘espírito público’”
(2001, p.24). 35
No Brasil do início do século XX, com um lapso temporal com relação à
experiência francesa, o patrimônio e o museu serviram como ingredientes fundamentais
a uma pedagogia do nacional. Na ótica do MHN de Gustavo Barroso, o passado era
objeto de culto, sendo abordado como exemplo a ser seguido a partir de grandes vultos
e feitos excepcionais, num discurso de caráter nostálgico que privilegia o Império e as
conquistas militares como essência da história e da nação brasileiras.
Acusado de passadista, sentimental e romântico, esse discurso foi em partes
rejeitado pelo SPHAN. Ligada ao grupo de intelectuais expoentes do modernismo, a
repartição estava interessada em desenhar os contornos de uma nação moderna, alinhada
ao “concerto internacional das nações civilizadas”. Nesse projeto, o passado e a tradição
operavam como documentos de identidade da nação, a partir de um esquema que
propunha estabelecer uma continuação entre este passado – encarnado, sobretudo, no
Barroco brasileiro e no período colonial - o presente e o futuro. Representativo desta
visão é o investimento do Estado na arquitetura moderna, considerada herdeira da “boa
tradição” e das formas coloniais; no tombamento massivo de monumentos relacionados
àquele estilo; e, como não poderia deixar de ser, na musealização do patrimônio
colonial, como observado nos museus criados em Minas Gerais pelo SPHAN.
Em que pesem as diferentes orientações que marcaram a museologia
praticada no país até meados do século XX, mais do que compreendê-las como opostas,
é importante perceber as continuidades entre as diversas correntes. A observação de
Oliveira (1996, p.74) relativa à postura de Gustavo Barroso e ao MHN bem poderia
servir para descrever as orientações do SPHAN na criação de museus, marcadas pela
“homogeneização da visão do país, pela valorização da ‘ação civilizadora’ da
colonização europeia e da supremacia do elemento branco sobre os demais formadores
da sociedade brasileira”.
Segundo Machado (2005, p.143), as atividades desenvolvidas pelo SPHAN
funcionaram como “instrumentos de conformação ideológica do Estado Novo”. Se o
SPHAN gozou de plena inserção nos quadros políticos da Era Vargas, o ditador tornouse também protetor do MHN, dotando o museu de verbas para reformas do prédio,
“L’ouverture du Muséum central, au Louvre, inove par l’appel à l’opinion publique et le dessein
civique, esquissant un espace politique étroitement lié à l’esprit public” [Tradução Nossa].
35
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restaurações de objetos e aquisições de acervo. Ainda segundo Oliveira (1996, p.76),
Gustavo Barroso tinha pleno acesso ao Presidente da República, sendo que este “fazia
alarde de sua generosidade, visitando constantemente o MHN, onde era amplamente
homenageado”.
Pode-se assim, concluir que ambos os modelos de museu estavam em
sintonia com o poder instituído, servindo aos propósitos do Estado unificador. Seja
cultuando heróis e glórias do passado, seja projetando uma identidade nacional
amparada numa visão metonímica e homogênea do mesmo, estes museus celebram a
representação de uma nação unificada e coesa, sublimando os conflitos e contradições
existentes no plano concreto e estando, assim, apartados da sociedade como um todo.
2.2 – O Museu do Diamante: “objetos de valor histórico e artístico relacionados
com a indústria daquela mineração”

A cidade de Diamantina, Minas Gerais, onde foi instalado o Museu do
Diamante, tem suas origens iniciadas na segunda metade do século XVI, a partir de
expedições que atingiram a região nordeste de Minas Gerais. Mas os primeiros
deslocamentos populacionais para a região se deram apenas no século XVIII, após a
descoberta de ouro na Vila do Príncipe. Os primeiros diamantes foram encontrados por
volta de 1720, nos ribeirões próximos ao arraial do Tijuco, mas a comunicação oficial
ao Rei de Portugal é feita apenas em 1729. Na tentativa de controlar a extração e o
comércio dos diamantes, é estabelecida em 1734 a Demarcação Diamantina, um
quadrilátero em torno do arraial do Tijuco que designava sua sede. Em 1739 a
exploração é submetida ao sistema de contratos, que seriam arrematados por um único
interessado (contratador) ou em sociedade. Em 1771, este sistema é extinto e a
exploração passa a ser monopolizada pela Coroa, com a criação da Real Extração dos
Diamantes, assim como de uma legislação específica para a região, o Regimento
Diamantino de 1771.
Durante o século XVIII, o Tijuco ficou reduzido à situação jurídica de
arraial, com o objetivo de que não se instalasse uma Câmara Municipal na localidade.
Somente em 1831 é elevado a vila, sendo a cidade de Diamantina criada em 1838. A
partir de memorialistas, viajantes e a historiadores tais como Joaquim Felício dos
Santos, a memória em torno do Distrito Diamantino ficou ligada ao despotismo, à
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centralização e ao rígido controle administrativo que a Coroa impunha sobre a região.
(FURTADO, 1996).
O processo que culminou na criação do Museu do Diamante teve início em
1941, quando Rodrigo Melo Franco de Andrade inicia um levantamento de objetos
pertencentes a colecionadores de Diamantina. A criação do Museu envolveu a atuação
de diversos outros intelectuais de renome envolvidos com o SPHAN, tais como Sylvio
de Vasconcellos, Lúcio Costa e Burle Marx36. Seguem-se a desapropriação do casarão
onde vivera Padre Rolim e a apresentação de diversos projetos de lei que versam sobre a
criação do museu, até que este é oficialmente criado pela Lei nº 2200 de 12 de abril de
1954, assinada pelo então presidente Getúlio Vargas, e tendo por finalidade:
[...] recolher, classificar, conservar e expor adequadamente elementos
característicos das jazidas, formações e espécimes de diamantes recorrentes
no Brasil, bem como objetos de valor histórico e artístico relacionados com a
indústria daquela mineração em face dos aspectos principais do seu
desenvolvimento, da sua técnica e da sua influencia na economia e no meio
social do antigo Distrito Diamantino e de outras regiões do país 37.

A mesma lei cria também a Biblioteca Antônio Torres, que seria
subordinada à Biblioteca Nacional e instalada no imóvel que fora residência do
Inconfidente Padre Rolim, enquanto que o museu seria alocado na Rua Francisco Sá.
Em parecer solicitado pelo Ministro da Educação e Cultura, Rodrigo Melo Franco de
Andrade objeta que “o acervo de obras de arte antiga e objetos de valor histórico do
Museu do Diamante” já se encontravam há vários anos na casa do Padre Rolim,
havendo assim “inconvenientes graves de se promover a transferência da coleção do
Museu do Diamante para o prédio à Rua Francisco Sá nº50”. Rodrigo Melo Franco
encaminha então ao Ministério o projeto nº 5.010 de 1955, que modifica a lei anterior e
estabelece que o museu seria alocado no “próprio nacional que foi residência do Padre
José de Oliveira Rolim”, e atualizando também os padrões de vencimentos para os
cargos em comissão de Diretor.38
Embora a documentação disponível não aponte quaisquer indicações
referentes à razão da troca das sedes, algumas hipóteses podem ser formuladas nessa
direção. Assim, é possível que o imaginário em torno da Conjuração mineira, caro ao
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Correspondências expedidas nas décadas de 1940 e 1950. Arquivo Documental do Museu do
Diamante/IBRAM.
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Lei nº 2200 de 12 de abril de 1954. Arquivo Noronha Santos/IPHAN. Série Inventário – Diamantina,
MG – Casa do Padre Rolim. Dossiê Histórico e descrição do bem.
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Justificação do Projeto 5.010 de 1955. 11/01/1955. Arquivo Noronha Santos/IPHAN. Série Inventário –
Diamantina, MG – Casa do Padre Rolim. Dossiê Histórico e descrição do bem.
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SPHAN e motivo da criação do Museu da Inconfidência em Ouro Preto, tenha levado o
órgão a optar pela instalação do Museu do Diamante na antiga residência do
“inconfidente” Padre Rolim.
Não obstante a criação oficial do museu ter se dado apenas em 1954,
assegurada por lei federal, tratou-se de um longo processo que envolveu contendas entre
o SPHAN e os parlamentares para aprovação do projeto. Em 1947, após a compra pelo
SPHAN da coleção de objetos pertencentes ao antiquário diamantinense Antônio
Coimbra, com vistas a compor o acervo do futuro museu, o então deputado federal
Juscelino Kubitschek elabora o Projeto de Lei de criação do Museu do Diamante.
A influência de Juscelino Kubitschek na criação do Museu não deve causar
espanto, devido à ligação do político diamantinense com o grupo modernista. Quando
prefeito de Belo Horizonte, entre 1940 e 194539, foi apresentado a Oscar Niemeyer pelo
Ministro da Educação e Saúde Gustavo Capanema. JK convidou o então jovem
arquiteto para a realização do Parque da Pampulha, composto pelo Iate Clube, Cassino,
Casa do Baile e Igreja São Francisco. O investimento de JK na área cultural durante sua
gestão na prefeitura de BH contempla ainda a criação de uma orquestra sinfônica, um
Museu Histórico e o Paço das Artes, além da realização da “semaninha de arte
moderna” em 1944, que contaria com nomes tais como Jorge Amado, Portinari, Lasar
Segall, Di Cavalcanti e Oswald de Andrade, numa alusão à Semana de 1922
(OLIVEIRA, 2005, p.263).
Em 1950, quando da eleição de JK para governador de Minas, os
diamantinenses vislumbraram oportunidades de melhorias na cidade a partir da chegada
de alguém nascido em Diamantina ao governo do estado. Em 1951 a Associação
Comercial e Industrial de Diamantina, após diversas reuniões com o governador,
conseguiu que este se comprometesse com a construção de um Hotel de Turismo na
cidade (SILVEIRA, MEDAGLIA, BULHÕES & SOUZA JUNIOR, 2012, p.9).
Da mesma forma, é provável que Juscelino Kubitschek procurasse
propagandear sua cidade natal. Conforme afirma Raul Lanari (2011, p.12), a
valorização da dimensão histórica da ocupação de determinadas regiões durante os
ciclos econômicos brasileiros e a profusão artística das mesmas (elementos
instrumentalizados pelo SPHAN na composição do patrimônio nacional e presentes na
narrativa do Museu do Diamante) foram incentivadas pelas lideranças locais. Dessa
39

JK foi nomeado prefeito de Belo Horizonte pelo então governador de Minas Benedito Valadares, não
tendo sido eleito democraticamente, no contexto do Estado Novo.
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forma, JK teria apoiado a publicação pelo SPHAN de uma nova edição do livro “Tijuco:
Cidade Diamantina” do diamantinense Aires da Matta Machado, para “ampliar, ainda
mais, a propaganda da sua (...) cidade natal” (MACHADO, 1945, p.1 apud LANARI,
2011, p.13).
A penetração de JK no meio modernista e junto ao SPHAN, suas
inclinações como empreendedor e incentivador das artes e da cultura, somadas ao fato
de ser o mesmo natural de Diamantina, são fatores que explicam a presença do político
como articulador da criação do Museu do Diamante. O Projeto de Lei para criação do
Museu de autoria de Juscelino Kubitschek ocorreu, portanto, durante sua gestão como
deputado federal pelo PSD, iniciada em 1945, ao qual se seguiu um novo projeto em
1949.
Embora o Projeto de nº 138 de 3 de maio de 1947 tenha obtido pareceres
favoráveis das Comissões de Justiça, Educação e Finanças, envolvendo nomes como
Jorge Amado e Carlos Marighella, então deputados federais eleitos para a Assembleia
Constituinte de 1946, a criação do Museu do Diamante ainda não estava assegurada,
sendo que um novo Projeto da Câmara é apresentado em 1949.
O projeto de Lei nº 442 de 1949,assim como o anterior, previa que o Museu
fosse instalado no imóvel da Rua Francisco Sá, e a Biblioteca Antônio Torres na antiga
residência do Padre Rolim. Em parecer referente a este novo projeto, o SPHAN já
recomendava alterações no sentido da troca de imóveis, assim como veio a fazer
novamente em 1954.
Outro ponto que suscitou discordâncias refere-se à subordinação dos dois
equipamentos criados, o Museu do Diamante e a Biblioteca Antônio Torres, a diferentes
órgãos do Governo Federal. A princípio, esta última estaria subordinada à Biblioteca
Nacional, e o museu ao SPHAN, à época DPHAN. O parecer de Rodrigo Melo Franco
de Andrade se mostra contrário a essa configuração:
Apreciação mais demorada do assunto leva-nos a supor que mais conveniente
será vincular um e outro órgão à mesma repartição federal, ou seja, a
DPHAN, que já mantém em Diamantina uma delegacia regional, incumbida
de zelar pelo seu conjunto arquitetônico e urbanístico, ao passo que a
Biblioteca Nacional tem a sua esfera de ação circunscrita ao Distrito
Federal40.

O Projeto de Lei n°442 de 1949 suscitou ainda diversas discussões no
Senado e apresentações de emendas nos anos seguintes. Um dos pontos de discussão
40
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que merece destaque refere-se à vinculação da Biblioteca Antônio Torres à União.
Segundo o senador Ferreira de Souza, natural de Santa Cruz, Rio Grande do Norte, e
integrante da Comissão de Finanças, “se verificarmos a natureza dos dois problemas,
podemos convir, em boa lógica que o Museu do Diamante se justifica como criação
federal, enquanto a Biblioteca Antônio Torres é de caráter local ou regional; quando
muito poderia ser auxiliada pelo Governo Federal” 41.
É curioso observar que em todos os projetos de lei que ensejaram a criação
do Museu do Diamante, incluindo a lei federal de 1954, a justificativa para criação do
mesmo busca estabelecer uma relação entre a mineração desenvolvida na região de
Diamantina e o desenvolvimento econômico e social de todo o país, explicitando a
importância do Distrito Diamantino para a formação da nação. Tais disposições vão ao
encontro da preocupação do SPHAN em projetar nos museus criados uma identidade
nacional referenciada pela experiência colonial mineira. Conforme já foi discutido, o
prestígio conferido a Minas por meio da criação de museus em seu território não deve
ser interpretado como regionalismo, mas sim a partir do ideário elaborado pelo SPHAN
que compreendia Minas como metáfora da civilização nacional.
A justificativa utilizada na mesma legislação para criação da Biblioteca,
entretanto, já carece do apelo nacional de que gozou o Museu do Diamante: “A
Biblioteca Antônio Torres tem por finalidade conservar, zelar e enriquecer o acervo
bibliográfico que pertenceu ao ilustre escritor Antônio Torres e, bem assim promover,
pelos meios ao seu alcance, a propagação da cultura popular na região do interior do
país onde está localizada” 42.
Desta forma pode-se melhor compreender parte das razões que levaram
alguns senadores, entre eles Ferreira de Souza, a questionar a vinculação da Biblioteca
Antônio Torres ao Governo Federal, uma vez que a lei restringe seu alcance à “cultura
popular na região do interior do país”, e por tratar-se homenagem a um personagem
ilustre do passado recente da cidade de Diamantina43.
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Entretanto, parece ter havido ponderações da Comissão de Finanças do
Senado no sentido de que ambas as instituições, Biblioteca e Museu, fossem
subordinadas ao Governo Estadual, a fim de desonerar os cofres nacionais. Rodrigo
Melo Franco de Andrade faz veemente objeção a esta proposta em seu parecer sobre o
Projeto de Lei nº442 de 1949:
Feitas essas ponderações, torna-se explícito que não nos parece acertada a
orientação de entregar ao Governo do Estado de Minas Gerais a
responsabilidade da manutenção do Museu e da Biblioteca, para o que o
Governo Federal contribuiria com uma subvenção anual, como sugere no
parecer nº 160, da Comissão de Finanças, o eminente senador Durval Cruz.
Releva notar, preliminarmente, que um e outro dos estabelecimentos que o
projeto visa a criar já se acham efetivamente em organização, por iniciativa
da própria administração federal, localizados ambos em próprio nacional de
valor histórico e arquitetônico, restaurados a expensas da União pela
DPHAN, a cuja guarda se acham entregues. Trata-se, em suma, de dar
destino útil e adequado a obras valiosas de nossa arquitetura tradicional, cujo
interesse levou o Governo a beneficiá-las com serviços de reparação e
restauração consideráveis, à conta de dotação orçamentária. Uma dessas
construções é a antiga casa do inconfidente Padre Rolim, declarada de
utilidade pública e desapropriada por decreto-lei de 1943; e a outra é o único
exemplar de edificação subsistente no país, provido de balcão fechado, de
treliça ou urupema, denominado muxarabi, e de origem arábica. Constituem,
pois, prédios de valor singular, não se justificando que a União renuncie à
guarda dos mesmos, uma vez que assumiu a responsabilidade de exercer
diretamente a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional. Cabe
aduzir que as peças reservadas para o núcleo inicial do museu, em número já
bastante avultado, foram adquiridas, paulatinamente, por esta repartição, à
conta de verba federal própria, não sendo admissível a transferência sumária
desse acervo, de propriedade da União, para o Estado apenas com o objetivo
de evitar que a administração federal realize gastos com a sua conservação. 44

No trecho acima chama a atenção a insistência de Rodrigo M. F. de Andrade
sobre a atuação centralizada do SPHAN em todo o território nacional. No mesmo
parecer, o intelectual se declara contrário à vinculação da Biblioteca Antônio Torres à
Biblioteca Nacional, que teria sua jurisdição restrita apenas ao Distrito Federal, ao
contrário do SPHAN. Bastante significativo, a esse respeito, é notar que o conjunto das
correspondências documentadas nos processo de criação do Museu do Diamante está
centralizado na pessoa de Rodrigo Melo Franco de Andrade.
Julião (2008) acredita que a administração do patrimônio no Brasil seguiu o
modelo francês, caracterizado pela acentuada centralização e pela formação de uma rede
tentacular espalhada por todo o território nacional:

Companhia de Teatro Leopoldo Fróes; “Pasquinadas Cariocas” e “Prós & Contras”, coletânea de
trabalhos já divulgados pela imprensa (MINISTÉRIO DA CULTURA, s/d).
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Submetida, por conseguinte ao controle cuidadoso do grupo central do
PHAN, a política patrimonial, desde sua origem, disseminou-se pelo país sob
a égide da unidade e coerência de preceitos e procedimentos. Facilitou o
sucesso dessa gestão tutelar o fato de o PHAN não ter encontrado qualquer
outra estrutura, no nível dos Estados, que fizesse concorrência às suas
competências e atribuições, o que possivelmente acabaria por gerar conflitos
e resistências à implementação da política preservacionista em caráter
nacional (JULIÃO, 2008, p.126, 127).

O episódio acima, envolvendo a disputa entre União e Governo do Estado
sobre a tutela do Museu do Diamante e da Biblioteca pode, assim, ser interpretado como
uma tentativa de interferência no monopólio do SPHAN sobre a gestão patrimonial.
Entretanto, é bem provável que não fosse de interesse do governo mineiro
responsabilizar-se pelos encargos das duas instituições, contrariamente ao que sugeria o
parecer do senador Durval Cruz.
O argumento da contenção de gastos federais, ao qual se relaciona o parecer
do senador no sentido de subordinar o Museu e a Biblioteca ao estado de Minas, foi
decisivo para a reprovação do Projeto de Lei de 1949 pela Comissão de Finanças.
Conforme o senador Ismar Góes:
O projeto recebeu pareceres da Comissão de Constituição e Justiça, de
Educação e Cultura e de Finanças. Na primeira, como não poderia deixar de
ser, o parecer reconheceu-lhe a constitucionalidade; na segunda, igualmente,
fi emitido parecer favorável, porque, pelas razões expostas, deveria o projeto
merecer todo apoio. Na Comissão de Finanças, entretanto, onde se examina o
aspecto financeiro propriamente dito, o projeto teve parecer contrário. A
Comissão de Finanças votou, e muito bem, contrariamente ao projeto, pela
sua inoportunidade. Ora, Senhor Presidente, sabemos todos das dificuldades
financeiras que o país atravessa. O projeto, na sua simples aparência, cria
ônus permanente para a Nação, pois uma ou duas novas repartições, com um
diretor e funcionários necessários, manutenção custosa e uma série de
despesas, representam aumento de gastos facilmente compreensível. Dessa
forma, a Comissão de Finanças julgou inoportuna a aprovação do projeto no
presente momento45.

O Senador Ferreira de Souza, por sua vez, aprova o parecer da Comissão de
Finanças:
Realmente, não parece azado o momento para impor ao Poder Público
qualquer nova despesa, com a criação de repartições ou serviços não exigidos
na contingência econômico-financeira que atravessamos. Toda política do
país tem de se dirigir, neste instante, para a maior redução possível dos
gastos, a fim de que possamos, com as sobras, atacar problemas de ordem
econômica profundamente sérios e intimamente ligados ao futuro do país. 46
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O senador propõe que, ao invés da criação da Biblioteca Antônio Torres,
fosse criado apenas o museu e entregue a este a “possibilidade de organização dessa
Biblioteca, assunto da especialidade, como tarefa confiada ao cuidado daquele”47.
Através desta medida, economizar-se-ia com a criação de apenas um cargo em
comissão, o de diretor do museu.
Se a criação do Museu do Diamante mereceu aprovação dos parlamentares,
o mesmo não se pode dizer da Biblioteca Antônio Torres. Ainda na votação do projeto
de lei nº138, de 1947, o deputado Barros Carvalho havia sugerido que se criasse apenas
o museu. Segundo o deputado, a criação do museu teria “alta significação”,
representando “mesmo uma necessidade a instalação de mais um instituto de cultura de
tal gênero em Minas Gerais (Diamantina), nos moldes de outros já existentes – como os
de São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul, Ouro Preto e Sabará em Minas
Gerais” 48.
Quanto à Biblioteca, sugeria que esta fosse subordinada ao poder municipal,
recebendo auxílios do Governo Federal e do Instituto Nacional do Livro. A justificativa,
novamente, é a escassez de verbas: “Visávamos, com isso, não ver aberto um
precedente neste momento, que bem poderia ser pleiteado por outros municípios
brasileiros, quando não há nenhum plano traçado, nem mesmo sugerido, sobre matéria
tão relevante” 49. Após uma “meditação mais serena sobre o assunto”, entretanto, Barros
Carvalho reconsidera a criação da Biblioteca, ao ver que o Projeto nº 138/47 era
endossado “por grande número de deputados, todos nomes de expressão intelectual no
país.”
De qualquer forma, os discursos dos parlamentares demonstram uma
retórica ainda bastante atual na política brasileira, da qual decorre que a cultura não seja
vista como um item de primeira necessidade e, em situações consideradas de crise, deva
ficar em segundo plano. O parecer de Rodrigo M. F. de Andrade procura minimizar as
dificuldades financeiras relacionadas à criação das duas instituições:
Quanto à administração do museu – a experiência adquirida com o
funcionamento do Museu das Missões, em São Miguel, no Rio Grande do
Sul, permito concluir que não há conveniência na criação imediata de cargos
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de direção; aquele estabelecimento funciona regularmente, com proveito para
as suas finalidades culturais, confiado a um simples encarregado, sob as
vistas diretas dessa Diretoria. A existência, já mencionada, de uma delegacia
da DPHAN em Diamantina tornará fácil a administração dos dois novos
serviços, sem despesa considerável. (...) A subordinação do Museu e da
Biblioteca à Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional permitirá
que as duas instituições sejam mantidas pela União à conta de dotações
ordinárias a serem inscritas no orçamento da República, sem despesas
maiores que resultariam da criação de cargos50.

Diante dos obstáculos à criação das instituições, é compreensível que
Rodrigo M. F. de Andrade tenha procurado torná-las menos onerosas para os cofres
nacionais, por meio da não contratação de funcionários. Afonso Arinos, então deputado
federal, diz em seu parecer sobre o Projeto de Lei de criação do Museu do Diamante de
1947 que os museus criados pelo SPHAN eram “serviços baratos, com pessoal muito
reduzido e manutenção modesta”

51

. Juscelino Kubitschek, autor do projeto, atesta que

não haveria problemas em multiplicarem-se os museus pelo país, devido “à despesa
modesta, pode até dizer-se insignificante, acarretada com a sua manutenção” 52.
A partir destas considerações, pode-se entrever que a preocupação maior do
SPHAN com relação aos museus era a de criá-los, dotando-os de um imóvel sede e de
um acervo. A questão posterior de como estes museus iriam operar, necessitando de
profissionais e técnicos encarregados da conservação das obras, do atendimento ao
público e da expografia era secundária. Com relação à expografia, é curiosa a requisição
de armários de aço feita à Divisão de Material do Ministério da Educação e Saúde,
destinados “à exposição de peças de maior valor”. O SPHAN pede assim a cessão para
o Museu do Diamante dos armários ou mostruários “que deixaram de ter utilidade para
a Biblioteca Nacional”. 53
Quanto à questão do público, é preciso esclarecer que, à época, as
discussões da museologia no país eram ainda incipientes, não existindo as
recomendações atuais no sentido de valorização da mediação, da ótica do público e da
função social do museu (BFREFE, 1997, p.196). Além disso, a bibliografia consultada
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atesta que a busca de um diálogo maior com a sociedade não estava entre as prioridades
do SPHAN.
Já a questão da conservação do acervo, se pensada à luz do discurso
técnico/científico assumido pelo órgão, pode causar algum estranhamento. Afinal, não é
de se supor que o funcionário da Delegacia Regional do SPHAN em Diamantina tivesse
uma formação adequada referente à conservação dos objetos do museu. Pelo que indica
a pesquisa, este funcionário se ocupava principalmente dos encargos administrativos e
burocráticos, sendo que para as outras funções (avaliação dos objetos para compra e
formação do acervo, acompanhamento do restauro do imóvel-sede do museu, entre
outros), eram enviados peritos do Rio de Janeiro. Além disso, o único funcionário do
SPHAN disponível em Diamantina teria sérias dificuldades em dar conta de todo o
serviço relativo ao museu, à biblioteca e à repartição (Delegacia Regional do SPHAN)
ao mesmo tempo.
Ao que parece, nenhum cargo técnico superior estava incluído na lista do
quadro funcional do Museu do Diamante nos primeiros anos de sua existência. Segundo
um relatório elaborado pelo SPHAN em 1959, o museu não tinha ainda seu corpo de
funcionários normalmente constituído, funcionando desde sua criação apenas com um
diretor, nomeado pelo governo federal, e alguns auxiliares administrativos, cedidos pelo
governo estadual.

54

Segundo correspondência entre o diretor do Museu, José Pedro

Costa55, e Rodrigo Melo Franco de Andrade, os funcionários cedidos desempenhavam
as funções de segurança, secretária e datilógrafa.56
Em 1969 a situação técnica do Museu parecia ainda não apresentar
melhorias, como se depreende da resposta de Renato Soeiro, arquiteto e diretor do
SPHAN entre 1967 e 1979, ao ofício 1109-8-1525/68 da Associação Comercial de
Minas. Ao que parece, a Associação teria apresentado reclamações e cobranças ao
SPHAN referentes à situação em que se encontrava o Museu do Diamante e também ao
fato do órgão permitir o funcionamento da cadeia pública na mesma edificação que
outrora abrigara o Teatro Santa Izabel, “num flagrante desrespeito às tradições culturais
54
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e artísticas da cidade”. No tocante ao museu, Soeiro responde que a situação observada
no mesmo era idêntica à de quase todos os demais museus pertencentes ao SPHAN,
devido à insuficiência de verbas “não só quanto à melhoria material de suas instalações
e acervo bem como para o atendimento de seus encargos administrativos e técnicos”.
Mas, segundo o diretor, havia esperança: “Entretanto, à vista dos esforços do Governo
para a reformulação dos órgãos de cultura tal situação estará brevemente corrigida”. 57
A precariedade de verbas foi provavelmente uma das razões pela qual
Rodrigo Melo Franco de Andrade era, a princípio, resistente à ideia de criação de
museus:
Isso, não é só pela dificuldade manifesta de tais empreendimentos [a criação
de museus] virem a corresponder de fato a seus objetivos. A necessidade de o
acervo respectivo ser suficientemente valioso. A exigência de uma sede
adequada em sítio acessível e atraente. O montante cada dia maior dos
recursos indispensáveis para a instalação geral do museu, a disposição
conveniente de seus recintos de exposição, de seus serviços auxiliares e seus
depósitos (...). Tudo, em suma, contribui para que não seja aceita desde logo
com alvoroço a sugestão de se fazer mais um museu (ANDRADE, 1987,
p.162).

A questão da “sede adequada” foi em partes resolvida com a desapropriação
do imóvel que pertencera ao Padre Rolim, declarado de utilidade pública, através do
Decreto-Lei 5746 de 13 de agosto de 1943. Em dezembro do mesmo ano, Rodrigo Melo
Franco de Andrade escreve ao Serviço Regional do Domínio da União e ao Delegado
Fiscal do Tesouro Nacional no Estado de Minas Gerais, a fim de solicitar que seja
lavrada a escritura referente à incorporação do imóvel à União. A escritura, no entanto,
só será lavrada no dia 30 de março de 1944, tendo os proprietários Carlos Diniz Pinto e
sua mulher Maria Julia de Souza Pinto recebido da União a quantia de 150 mil cruzeiros
58

.
A casa, confiscada ao Padre Rolim por crime de Inconfidência, vai a leilão e

é arrematada por José Soares Pereira da Silva em 1799 (dez anos após a Conjuração),
pela quantia de um conto, cento e vinte e oito mil cento e cinquenta réis. Não
conseguindo pagar a dívida à Real Fazenda, Pereira da Silva vende o imóvel pela
mesma quantia que fora arrematado a Ana Clara Freyre em 1809.
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Em relatório institucional da década de 1950, o prédio é descrito como uma
antiga residência do século XVIII, com dois andares voltados para a rua, sendo “o andar
nobre com ladeada à esquerda e à direita por 2 e 4 janelas respectivamente, e servido
por terraço e escada externa de um só lance, paralela à fachada. Ao fundo, parque
cortado pelo Rio Tijuco, com uma jazida diamantífera ao natural”. 59
Em dezembro de 1943, antes mesmo da assinatura da escritura de compra e
venda da casa, o SPHAN já preparava orçamentos relacionados às reformas do imóvel.
É interessante notar que, nessa documentação, este é designado apenas como “Casa que
pertenceu ao Inconfidente Padre Rolim”60. A decisão de instalar o museu no local
parece ter surgido depois, sendo que inicialmente ele funcionaria na “casa do muxarabi”
na Rua da Quitanda (Francisco Sá), que veio a abrigar a Biblioteca Antônio Torres,
conforme já mencionado.
Apesar do orçamento efetuado em 1943, tudo indica que as obras tiveram
início de fato alguns anos mais tarde: o projeto para as instalações elétricas da casa data
de 194561, e em novembro de 1946 verifica-se a correspondência entre Rodrigo Melo
Franco de Andrade, Sylvio de Vasconcellos e o funcionário do SPHAN em Diamantina,
João Brandão Costa, relativos às providências para a chegada do arquiteto Georges
Simoni a Diamantina, a fim de “planejar e iniciar a arrumação do nosso museu, a ser
instalado na casa da Rua da Quitanda e, bem assim, de opinar também sobre a
instalação da biblioteca e outros serviços na Casa do Padre Rolim”

62

. Em 28 de

dezembro de 1946 Rodrigo Melo Franco escreve a Assis Horta, fotógrafo e funcionário
do SPHAN em Diamantina, pedindo que providenciasse a remoção de uma escada
segundo sugestão de Simoni.63 Em janeiro de 1947, Renato Soeiro, então diretor da
Divisão de Conservação e Restauração do SPHAN, escreve a João Brandão Costa
solicitando que fossem tomadas providências no sentido de atender a sugestões de
59
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Georges Simoni relativas à transferência de uma escada na casa da Rua da Quitanda, e
também pedindo a estimativa orçamentária da execução do serviço 64.
Ao que tudo indica as reformas já estavam concluídas em julho de 1947: no
parecer de Jorge Amado, então deputado federal, sobre o Projeto de Lei de criação do
Museu do Diamante elaborado por JK no mesmo ano, consta que o museu seria
instalado “num próprio nacional já restaurado em suas feições coloniais pelo Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional” 65. Foi, assim, oportuna a apresentação do projeto de lei
por Juscelino Kubitschek, uma vez que o imóvel acabava de ser restaurado e, no ano de
1947, havia sido comprado o maior núcleo constituinte do acervo do museu. Em sua
justificativa anexa ao projeto, JK esclarece que:
O museu que se visa instituir aproveitará o acervo já notável de obras de arte
tradicional reunidas pela Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional num edifício colonial dos mais genuínos e característicos
subsistentes entre nós, há pouco restaurado pela referida repartição. A
Biblioteca será constituída com o rico acervo bibliográfico que pertenceu ao
ilustre escritor brasileiro Antônio Torres, adquirido ultimamente pela
Prefeitura de Diamantina, a qual o cederá à União para o fim desejado.
Consequentemente, os dois órgãos já se acham em grande parte constituídos,
sem despesa para os cofres federais, e ocuparão próprios nacionais que foram
cuidadosamente reparados e restaurados, assim como adaptados para abrigálos. Esses imóveis são edificações de excepcional valor arquitetônico e
histórico, aos quais só pode haver conveniência em dar destinação adequada
e condigna. A pequena despesa prevista com a instalação dos
estabelecimentos consistirá em provê-los do modesto equipamento reclamado
pelos respectivos serviços 66.

A fala de JK vai, assim, ao encontro dos propósitos de Rodrigo Melo Franco
de Andrade: há um só tempo, estabelece a instalação do Museu (e da Biblioteca) como
“destinação adequada e condigna” aos imóveis de excepcional valor; e chama a atenção
para a despesa modesta associada ao empreendimento.
O deputado corrobora a visão do SPHAN, ainda, no que concerne à ênfase
dada ao interesse nacional e à importância da mineração do diamante para todo o país; e
também quanto ao papel pedagógico e cívico atribuído ao museu. Sobre o primeiro
aspecto, JK esclarece que a escolha da cidade de Diamantina para a sede dos novos
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órgãos não foi “inspirada por sentimento de bairrismo, nem mesmo representa um preito
de veneração, que seria justificável, às gloriosas tradições de cultura e de civismo
daquela cidade mineira”

67

. A escolha da cidade se teria imposto, portanto, devido à

existência no local de “acervos preciosos de obras de arte ou de interesse histórico”.
Juscelino Kubitschek enfatiza em sua fala que o Museu do Diamante não se insere numa
tradição regionalista, o que poderia ser compreendido como obstáculo a uma política de
criação e consolidação de uma identidade nacional unificada.
Ao contrário, Diamantina é representada no discurso de JK, assim como no
de outros deputados que deram seu parecer relativo ao Projeto de Lei, como locus de
civilidade, avanço cultural e de suma importância na formação da nação brasileira. Para
Afonso Arinos:
Diamantina, não somente pelas suas gloriosas tradições histórico-culturais,
centro que foi de uma das maiores civilizações coloniais do Brasil e núcleo
mundialmente famoso no século XVIII, mas também como berço de
lutadores democráticos como o inconfidente Padre Rolim (...), Diamantina,
terra pioneira da imprensa, do requinte das ideias, da fidalguia de vida, teatro
de lutas bravias pela liberdade do povo e cenário de belas igrejas, belos
sobrados, belas ruas com pontes e chafarizes, é um centro intelectual e
cultural de excepcional interesse brasileiro. 68

O deputado Alfredo Sá parece compartilhar de visão semelhante sobre a
cidade, que “foi centro de mineração do diamante no passado e de uma opulenta
civilização ao tempo de contratadores famosos (...)”

69

. A fala dos deputados parece

situar Diamantina na mesma tradição inaugurada pelo SPHAN de representar Minas
como local privilegiado da construção da civilização nacional.
Afonso Arinos incentiva a multiplicação pelo interior do país “destes
importantes centros de cultura regional”, a fim de contribuir para “a elevação da cultura
e a manutenção das tradições nacionais entre as populações do interior”

70

. Em seu

discurso, assim como no de Rodrigo Melo Franco de Andrade, o regional é visto como
via de acesso ao nacional, e o museu compreendido como um pólo de educação da
população para os valores da pátria.
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Juscelino Kubitschek chama a atenção para “o interesse público e
conveniência nacional em que as atividades culturais extraescolares exercidas pela
União não fiquem circunscritas às grandes cidades do litoral ou apenas à ilustração de
suas populações”, chamando a atenção para os núcleos urbanos do interior do país. Para
o deputado:
A obra educativa de museus e bibliotecas públicas, inteligentemente
localizadas no território nacional, será tanto mais proveitosa quanto a ação
desses estabelecimentos tem maior extensão que o ensino intra-escolar. Para
a formação moral, cívica e cultural dos nossos patrícios do interior a
influencia de tais institutos contribuirá com benefícios relevantíssimos e
talvez insupríveis. Urge, portanto, que o Congresso Nacional atenda as
necessidades do espírito e da sensibilidade do povo do interior do país,
propiciando-lhe meios de ilustrar-se, de estimular a sua curiosidade
intelectual e o seu patriotismo, de elevar as suas ideias e sentimentos, ao
mesmo tempo em que se lhe oferece diversão atraente e gratuita, onde os
meios de distração e recreio são onerosos e insuficientes.71

Conforme já sublinhado, os museus eram vistos pelo SPHAN como
instrumentos valiosos na formação do cidadão, servindo ao estímulo do sentimento
patriótico, a partir de uma tradição museológica surgida na França pós-revolucionária.
Chagas (2006, p.34-35) associa esse modelo ao de “museu nacional”, caracterizado pela
colaboração com o projeto de construção ritual e simbólica da nação; pela organização
de discursos com base em modelos museológicos estrangeiros; e pela tentativa de “dar
corpo a um sonho de civilização bem-sucedida”.
No Brasil, esse modelo de museu não foi inaugurado pelo SPHAN: ainda
que o serviço tenha dado uma nova roupagem a essa educação cívica, voltada agora
para o protagonismo do período colonial no discurso de formação da nação, o papel
pedagógico do museu já era vislumbrado por Gustavo Barroso no seu intuito de formar
o cidadão através dos exemplos morais dos grandes homens do passado. Para Machado
(2005), a história produzida em museus tais como o MHN “visava a garantir a
homogeneidade de pensamento no interior da nação, no sentido de congregar em torno
de um referencial comum – neste caso, o passado – grupos sociais altamente
diversificados culturalmente” (MACHADO, 2005, p.140). Enquanto o “passado”
escolhido por Gustavo Barroso se relacionava ao Império, o SPHAN irá deslocá-lo para
o período colonial.
Tanto no caso do MHN quanto dos museus do SPHAN observa-se a
tentativa de conciliar educação cívica, patriotismo e a construção da identidade nacional
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amparada em uma imagem de sociedade homogênea e sem conflitos. O apelo
nacionalista é fundamental nesse tipo de museu, mas se dá em consonância com padrões
civilizatórios ligados aos países europeus e com a aspiração à universalidade. Conforme
Ulpiano Bezerra de Meneses (1994, p.15), o desenvolvimento dos museus históricos
está associado ao surgimento das nacionalidades e, ao mesmo tempo, à história
universal. Não haveria aí contradição alguma, uma vez que “a História Nacional
representaria a culminação do desenvolvimento da civilização”, ligada à universalidade.
Se o SPHAN rompeu em alguns aspectos com a museologia praticada até
então no país, o discurso relacionado à civilização e à construção da nação (encarnada
agora nos elementos da experiência mineradora e colonial reinterpretados à luz de
valores considerados universais) era central na criação destes museus, como se
depreende da fala de JK:
Não será preciso encarecer a importância da mineração do diamante na
história econômica, social e mesmo política do nosso país para justificar a
criação do Museu do Diamante, nem parece necessário aduzir longas razões
com o objetivo de mostrar a conveniência de localizá-lo na cidade onde foi
outrora a sede da administração do Distrito Diamantino. Entretanto pode
acrescentar-se que a instituição e a organização inteligente de museus
técnicos especializados e suas iniciativas cada dia se recomenda mais às
nações civilizadas, entre as suas iniciativas de finalidade cultural. 72

A questão dos museus técnicos especializados permeia a visão de Mário de
Andrade acerca do que deveria, para o escritor, caracterizar a ação museológica no país:
Aproveitei a ocasião para lembrar a criação dum desses museus técnicos que
já estão se espalhando regularmente no mundo verdadeiramente em
progresso cultural. Chama-se hoje mais ou menos universalmente assim os
museus que expõem os progressos de construção e execução das grandes
indústrias, e as partes de que são feitas, as máquinas inventadas pelo homem.
São museus de caráter essencialmente pedagógico. Os modelos mais
perfeitos geralmente citados são o Museu Técnico de Munich e o Museu de
Ciência e Indústria de Chicago. (ANDRADE, 1980, p.97, apud. CHAGAS,
2006, p. 87-88)

No trecho citado se observa, assim como na fala de JK, a menção aos
museus criados nas nações civilizadas, ou “verdadeiramente em progresso cultural”
(exemplo que deveria ser seguido pelo Brasil), ao lado da preocupação com o papel
educativo das instituições museais. Mário de Andrade continua, descrevendo como
poderiam ser estes museus técnicos no Brasil, através do exemplo de uma imaginária
“Sala do Café”, onde estariam representados diversos elementos relacionados à

Justificação referente ao Projeto de Lei n°138 A – 1947. Arquivo Noronha Santos/IPHAN. Série
Inventário – Diamantina, MG – Casa do Padre Rolim. Dossiê Histórico e descrição do bem.
72

91
economia cafeeira: a planta do café em flor e em grão, a lavagem, a secagem, os
aparelhos de beneficiamento com a respectiva explicação de seu funcionamento, os
processos de torrefação e manufatura da bebida, até a xícara de café: “Tudo que a gente
criou sobre o café, de científico, de técnico, de industrial, reunido numa só sala. E o
mesmo sobre o algodão, açúcar, laranja, extração do ouro, do ferro, da carnaúba, da
borracha; o boi e suas indústrias, a lã, o avião, a locomotiva, a imprensa, etc, etc.”
(ANDRADE, 1980, p.97. apud CHAGAS, 2006, p. 89).
Jorge Amado, em seu parecer sobre o projeto de JK de criação do Museu do
Diamante, faz menção semelhante aos “museus especializados”, conclamando o
governo a organizá-los por todo o país: “onde, por exemplo, o nosso Museu do Café ou
o nosso Museu de Africanologia? (...) Onde o Museu do cacau, o Museu da borracha?”
73

.
Chagas (2006, p.89) interpreta a criação do Museu do Ouro, em Sabará-MG,

por iniciativa do SPHAN em 1945, como “uma tentativa de materialização
museográfica do projeto museológico marioandradiano”. Machado (2005, p. 144)
compreende a aposta de Mário de Andrade nos modernos museus técnicos, com ênfase
nos ciclos econômicos do Brasil, como um contraponto aos museus históricos nacionais,
na medida em que fugiriam à apresentação celebrativa de grandes vultos e feitos. A
autora lembra ainda que, para Mário de Andrade, tratava-se de museus de cidade, cuja
seleção e composição do acervo deveriam estar de acordo com a identidade local. A
narrativa museológica deveria surgir do diálogo com a população e o acervo deveria
“expressar o valor identitário que representasse a comunidade local e a valorização que
a mesma atribuísse a ele” (MACHADO, 2005, p.144).
A partir dessas considerações, pode-se perguntar até que ponto o Museu do
Diamante poderia ser interpretado como uma “tentativa de materialização museográfica
do projeto museológico marioandradiano” (assim como o Museu do Ouro, na visão de
Chagas (2006, p.89)). Machado (2005, p.145) acredita que para Rodrigo Melo Franco
de Andrade, “o valor dos bens culturais a serem expostos em museus deveria,
sobretudo, obedecer aos critérios de seleção, autenticação e restauração propostas no
âmbito do SPHAN”, sendo que o Estado assumiria o papel de “intérprete e guardião dos
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valores culturais da nação”. Um museu assim concebido afasta-se, portanto, do modelo
horizontal de consulta à população local almejado por Mário de Andrade:
Enquanto o primeiro [Mário de Andrade] previa que os museus deveriam
expressar o valor identitário que representassem a comunidade local, o
segundo [Rodrigo M. F. de Andrade] advertia para o caráter nacional dessas
instituições. Para Rodrigo Melo Franco de Andrade os museus deveriam ser
destinados a uma classe social informada. Não ao povo. Deveriam ser
destinados a uma elite cultural, que dispensa ajuda, podendo até contribuir
para o melhor conhecimento da arte no país (MACHADO, 2005, p.145).

Dificilmente poder-se-ia, assim, encaixar o Museu do Diamante na categoria
de museu técnico tal qual defendida por Mário de Andrade. Se a comunidade local foi
consultada no tocante à aquisição do acervo, como será discutido adiante, isso ocorreu a
partir dos critérios de seleção previamente definidos pelo SPHAN, e não ao encontro
dos anseios e representações identitárias da mesma. Ao mesmo tempo, não se observa
uma narrativa construída no sentido de representar ou celebrar uma identidade local,
sendo que o regional é sempre evocado em sua relação com o nacional e como
componente fundamental na construção daquele. Quanto aos elementos representativos
da economia do diamante, que poderiam também caracterizar um museu técnico, o
relatório institucional feito pelo SPHAN em 1959 sobre o Museu do Diamante é
taxativo:
Conta ainda com elementos insuficientes para representar os aspectos
principais da mineração do diamante: afora os remanescentes de uma jazida,
no próprio terreno do museu, acham-se expostos umas poucas formações
diamantíferas, além de peças de finalidade industrial, tais como mesa com
tampo de mármore com crivos para classificação de diamantes e pontos e
balanças de precisão com os respectivos pesos. 74

A formação do acervo do museu também consistiu em um processo lento
iniciado em 1941. Naquele ano, Epaminondas Macedo, representante do SPHAN em
Minas, remete a Rodrigo Melo Franco de Andrade, a pedido do mesmo, uma relação de
objetos pertencentes a famílias de Diamantina que poderiam interessar ao Serviço. Entre
os objetos mencionados, estão aqueles pertencentes a uma senhora de nome “Nica
Ferreira, do conhecimento do Sr. Aires da Mata Machado Filho”

75

: um oratório com

santos, cômoda, armário, canapé, trabalhos em papel dourado e duas canastras de couro
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com as datas em rebites de latão e as iniciais de seu dono. Todas as peças estavam à
venda por quatro contos de réis. A mesma carta menciona também um armário de sala
de jantar, em madeira de lei, com “várias peças de louça muito antiga”, e um relógio em
funcionamento, de propriedade do Sr. José Avelino. Havia também peças de
propriedade do Hospital de Diamantina, tendo pertencido ao Barão de Paraúna: louças,
prataria e um jarrão com as iniciais do mesmo.
Outras peças pertencentes ao Barão de Paraúna76 parecem também ter
ingressado no museu: uma mesa em madeira e três jarrões de Sèvres (um dos quais
possivelmente é aquele mencionado por Epaminondas Macedo em 1941), que foram
adquiridos em agosto de 1944.77 É curioso que na mesma data (agosto de 1944), o
funcionário do SPHAN Assis Horta escreve a Rodrigo de Melo Franco de Andrade
alertando que duas “peças antigas que pertenceram ao Barão de Paraúna” haviam sido
vendidas “para fora” (possivelmente para o exterior), por oito mil cruzeiros, mas que ele
havia conseguido “prendê-las” em Diamantina, caso interessassem para o “futuro museu
daqui”, conseguindo “preferência preço a preço para o Patrimônio”. Rodrigo M.F. de
Andrade recusa, no entanto, a aquisição das peças, devido à falta de verbas da repartição
78

.
O museu adquiriu ainda outras peças relacionadas a nomes ilustres do

passado local, como aquelas pertencentes a Antônio Torres. Em 1943, Vicente Torres,
pai do escritor, escreve a Paulo Mourão, pesquisador e funcionário do SPHAN,
oferecendo para compra objetos que pertenceram a seu filho, e também: 18 armas de
fogo antigas; arcos e flechas dos índios; “quadros da nossa terra” feitos por Laport,
Estanislau de Miranda e Victor de Paula; medalhas de ouro da Revolução de 1842; um
oratório antigo com pintura e dourado a ouro, com diversas imagens de madeira e
76
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algumas coroas de prata e ouro; objetos de mineralogia; machados dos índios; “um
belíssimo crucificado de metal muito antigo”; e “mais o que for aparecendo”. A quantia
oferecida por todas as peças era de cinco contos, sendo que Vicente Torres desejava que
ficassem em Diamantina e continuaria “ajudando como me for possível a criação do
nosso museu”. 79
É possível, entretanto, que a compra dos objetos do Sr. Vicente Torres não
tenha se dado naquele momento: em relatório institucional de 1959, o SPHAN
menciona como a maior doação ao Museu do Diamante aquela feita pela família de
Vicente Torres em 1956 80. Entre os objetos pessoais do escritor Antônio Torres, consta
um conjunto de óculos de grau com armação de tartaruga, óculos de sol, estojo em
pelica, cartola e bengala com entalhe do século XIX. 81
No livro Passeio a Diamantina, publicado em 1960, Lúcia Machado de
Almeida (1974, p.101-106) menciona objetos do Museu que estariam supostamente
relacionados a homens ilustres: além da “bengala de cana da índia que pertenceu ao
escritor Antônio Torres” e de um antigo relógio pertencente à mesma família, a escritora
fala também de “confessionários onde o primeiro Bispo de Diamantina, Dom João
Antônio dos Santos, ouvia e perdoava os pecados cometidos pelos moradores do
Tijuco”, além de “um poste esculpido retirado das vizinhanças da casa de Chica da
Silva” e um retrato a óleo de Egídio Leme, que seria neto de Fernão Dias Pais.82
Sobre este aspecto, é importante esclarecer que, mesmo havendo a presença
no Museu do Diamante de objetos pertencentes a homens ilustres, como Antônio Torres
e o Barão de Paraúna, isto se faz de maneira diferente do que era feito no Museu
Histórico Nacional, onde tais objetos eram expostos enquanto relíquias, apenas por sua
ligação a seus proprietários.
Interessante, nesse sentido, é a objeção feita por Rodrigo Melo Franco de
Andrade à homenagem que a família de Vicente Torres pretendia fazer ao mesmo,
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doando seus objetos para o Museu sob a condição de que seu nome fosse dado à sala
onde tais objetos ficassem expostos. Rodrigo M. F. de Andrade esclarece que não havia
inconveniente em denominar “Vicente Torres” determinado recinto do Museu, desde
que não houvesse o compromisso em expor todas as peças doadas, nem mesmo de
expô-las reunidas na mesma sala, devido à probabilidade de alguns objetos não
possuírem “os requisitos necessários para serem exibidos permanentemente no museu”.
83

Para o SPHAN, objetos pertencentes a figuras de renome poderiam ainda
incorporar as coleções dos museus, desde que fossem, além de objetos históricos,
também objetos artísticos. Escrevendo no jornal O Paiz, na década de 1920, dizia José
Mariano Filho:
Casos há, e não raros, em que o interesse artístico apparece, por assim dizer
doublé do interesse histórico. Seria o caso de se citar a cama do patriarcha
José Bonifacio, uma das maiores maravilhas da talha executada no Brasil em
fins do século XVII. Mas não é justo argumentar com as excepções. O
tamborete tosco de Antônio Conselheiro, o lapis azul do monarcha Pedro /I,
especie de guilhotina que invalidava em um simples traço a vida dos homens
públicos; o catre de Diogo Feijó, tudo isso nada representa sob o ponto de
vista artístico. São peças de Museu Histórico, simples subsídios anedoticos,
ou documentos curiosos ao sabor do paladar publico (FILHO, 1922, p.162
apud MENESES, 1994, p.18).

Além da Coleção Vicente Torres, o Museu do Diamante recebeu ainda
diversas doações mais pontuais, tais como o pano de boca do antigo Teatro Santa Isabel,
com pintura de inspiração neoclássica executada em 1841 e atribuída a Estanislau
Antônio de Miranda. Em 1952, o Padre Gaspar Cordeiro do Couto fez doações de
vários objetos do século XIX: um leito de campanha; um crucifixo pertencente a Amélia
Felício dos Santos (filha de Antônio Felício dos Santos); uma jarra em porcelana com a
inscrição “Dona Francisca”, que consta ter pertencido à Fazenda do Sobrado, no distrito
de Mercês, em Diamantina; uma campainha de mesa em bronze; uma medalha
comemorativa em bronze do Papa Pio IX; um galheteiro com uma bandeja e dois
galhetos em estanho de fabricação europeia, e uma lapiseira de prata.
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famílias e indivíduos de Diamantina fizeram doações de objetos avulsos para o museu,
como por exemplo Ana de Alcântara, que doou diversas construções pictóricas, um
crucifixo com resplendor, um São Domingos Gusmão, dois baús de viagem do século

83

Correspondência de Rodrigo Mello Franco de Andrade ao Monsenhor José Pedro. 15/09/1955. Carta
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XIX sendo um com as iniciais D.G.A., e um oratório português do século XVIII estilo
Dom José I. 85
Entre os benfeitores do Museu do Diamante, muitos eram funcionários ou
colaboradores do próprio SPHAN, como João Brandão Costa, doador de um piano
vertical com entalhe em marfim fabricado na Inglaterra no século XIX, que consta ter
pertencido ao maestro diamantinense João Baptista de Macedo, o “Pururuca”; assim
como um tamborete para piano do mesmo período. O funcionário também vendeu
objetos para o Museu (3 cadeiras de palhinha do século XIX), prática que parece ter
sido usual entre outros funcionários e colaboradores da repartição: o Monsenhor José
Pedro Costa, diretor do Museu do Diamante desde sua criação até 1957, vendeu um
medalhão de prata e pedras semipreciosas do século XIX, e um relicário de ouro do
século XVIII. Paulo Mourão, também funcionário do SPHAN, vendeu ao Museu um
castiçal de prata português, uma salva de prata e um licoreiro de cristal, todos do século
XIX.86
A documentação pesquisada atesta que, para além da coleção Coimbra,
principal núcleo do acervo adquirido pelo SPHAN e que será discutido a seguir, o
Museu contou com a colaboração de um grande número de pessoas na formação de sua
coleção, através de doações ou venda de objetos. Por se tratarem de peças em sua maior
parte feitas de materiais nobres, associadas a hábitos requintados e a heranças de
famílias de posses, é provável que a maioria dos colaboradores fossem oriundos de
famílias diamantinenses abastadas. Dessa forma, encontram-se recibos assinados em
1943 por particulares referentes à compra pelo SPHAN de uma garrafa de cristal por
cento e cinquenta cruzeiros, um castiçal e uma salva de prata por mil e trezentos
cruzeiros, objetos destinados ao futuro museu. 87
Abreu (1996, p.54-57) compreende as doações na esfera do museu enquanto
trocas rituais e simbólicas, por meio das quais “alguns grupos sociais estariam
materializando a troca de objetos pouco palpáveis, como prestígio, honra, legitimidade”.
Meneses (1994, p.22) acredita que a doação introduz, com frequência, os objetos como
suporte da autoimagem dos doadores. Pode-se pensar que as doações e vendas de
objetos para o museu, além do ganho financeiro, no caso desta última, representassem
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também estratégias das elites locais de aferir prestígio e consolidar o status das famílias
tradicionais. Ainda segundo Abreu, “a relação entre museu e doador seria de confiança
recíproca, e, com a conservação dos objetos, procurar-se-ia assegurar a conservação
daquilo que eles estariam simbolizando” (ABREU, 1996, p.53). Dessa forma, o acervo
do Museu do Diamante, composto de objetos referentes ao cotidiano refinado das elites
regionais, estaria representando o fausto ligado às famílias mineiras abastadas, numa
afirmação simbólica do poder desta elite.
Chagas (2006, p.19-21) compreende o museu enquanto arena de luta,
distante da ideia de espaço neutro e apolítico, sendo, há um só tempo, lugar de memória
e de poder: “a constituição dos museus celebrativos da memória do poder decorre da
vontade política de indivíduos e grupos, e representa os interesses de determinados
segmentos sociais”. O segmento social representado no Museu do Diamante é,
claramente, uma elite local e regional. Em seu inventário, assim como nas
correspondências de Rodrigo Melo Franco de Andrade relativas à aquisição de objetos,
proliferam as referências a pessoas e famílias ilustres da cidade, como os Mata
Machado, os Felício dos Santos, entre outros. Se, no discurso do SPHAN, os objetos
não mais se apresentavam enquanto relíquias ligadas a grandes homens do passado,
como era o caso do Museu Histórico Nacional à época de Gustavo Barroso, a relação
dos objetos com famílias tradicionais da cidade não pode ser negada, até por serem elas
as detentoras dos objetos considerados passíveis de figurar no acervo do Museu.
Em vez de relíquias sagradas, os objetos passam a compor uma narrativa
que celebra a civilização e o fausto verificados nas Minas. Mobiliário nobre; piano e
caixas de música indicando as formas de lazer e sociabilidade de uma camada social
abastada; liteiras e cadeirinhas de arruar que representam o espaço público como
cenário de classificações sociais; os hábitos requintados à mesa, representados por
objetos diversos tais como faianças inglesas e holandesas, porcelana de Limoges,
prataria, talheres de peixe, licoreiras, molheiras; peças luxuosas de vestuário como
cartolas, chapeleiras, alfinetes de gravata, abotoadeiras de sapato, calçadeiras, relógios
de bolso e abotoaduras feitos em ouro, diamante e madrepérola; os ricos oratórios e
imagens sacras que indicam as formas de devoção próprias das famílias católicas
tradicionais; em suma:
ambientes nobres, com interiores guarnecidos por utensílios e objetos de
conforto, sinalizando a existência, no mundo privado, de hábitos requintados,
dignos de uma civilização. O fausto era sugerido pelo acervo exposto nos
museus. Uma imagem que a historiografia irá contestar, ao evidenciar um
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cotidiano próximo da precariedade e desprovido de comodidades,
compartilhado pela maioria absoluta da população (JULIÃO, 2008, p. 229).

Ou, ainda, como coloca Meneses (1994):
[...] a visita à maioria dos museus históricos justificaria levantar-se a hipótese
de que, aí, a matéria prima com que se faz a história são móveis de classe,
objetos de luxo (louça brasonada, p.ex.), pertences pessoais (armas,
indumentária, moedas, quinquilharia), sem esquecer, é claro, símbolos de
poder. (...) Torna-se evidente, destas considerações, que o objeto histórico é
de ordem ideológica e não cognitiva (MENESES, 1994, p.20).

Outra característica dos museus do SPHAN se refere ao discurso
fundamentado na autoridade do saber científico e da história da arte (JULIÃO, 2008).
Tais preocupações podem ser vislumbradas na correspondência entre Rodrigo M. F. de
Andrade e os funcionários e colaboradores do SPHAN no que tange à seleção de peças
para compor o acervo do Museu do Diamante. Os objetos incorporados ao museu
deveriam, a princípio, possuir atributos estéticos e valor artístico indubitável,
merecendo descrições atentas relativas às características físicas, ao material utilizado e
ao estado de conservação.
Estas características podem ser explicitadas na carta de Epaminondas
Macedo a Rodrigo Melo Franco de 1941 e mencionada acima. Do oratório pertencente à
Sra. Nica Ferreira, passível de ser adquirido para o futuro museu, Epaminondas Macedo
diz que suas peças são de grande importância, estando os santos em ótimo estado de
conservação, tendo boa proporção e roupagens douradas em cores várias: “Posso dizer
que não conheço entre todos os que tenho visto, peça comparável a estes. O oratório por
si só também é uma peça de real valor. As suas portas são pintadas e bem assim o
interior com motivos religiosos e mais flores”. A cômoda seria também “uma peça
magnífica, toda em jacarandá e com uma frente bastante rica pela presença de espelhos
de fechadura em osso”. O armário também seria peça maciça de jacarandá,
necessitando, porém, de “enérgico tratamento de raspagem e polimento”, enquanto que
o canapé precisaria também de novo assento. Dos trabalhos de papel dourado, diz-se
que é “coisa muito curiosa, parecendo tratar-se de um trabalho português”. 88
Desta preocupação com o valor artístico e a autenticidade dos objetos,
decorria a utilização de critérios rigorosos para aquisição das peças do museu, como fica
patente na carta que Rodrigo M. F. de Andrade escreveu a João Brandão Costa em
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Correspondência de Epaminondas Macedo a Rodrigo Melo Franco de Andrade. 03/11/1941. Carta
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1943, ao tomar conhecimento da missiva de Vicente Torres ao funcionário do SPHAN
Paulo Mourão, “a propósito da coleção de objetos antigos que aquele nosso venerando
patrício concorda em vender para o futuro museu de Diamantina”.

89

Rodrigo Melo

Franco pediu a João Brandão Costa que fizesse “uma relação minuciosamente
especificada dos objetos” de Vicente Torres e adverte: “o que nos interessará, no
entanto, não será certamente tudo o que o Sr. Vicente Torres ali menciona”. Rodrigo M.
F. de Andrade esclarece que, dada a “natureza especial do museu”, o Serviço deveria
fazer a devida seleção dos objetos.
Outro exemplo da utilização de critérios embasados no valor histórico e
artístico, em detrimento da relação do objeto com alguma figura ilustre do passado
local, é a carta de Rodrigo Melo Franco de Andrade ao Monsenhor José Pedro Costa
sobre a sugestão deste de que o Museu adquirisse objetos pertencentes ao então falecido
senador Olímpio Mourão: o diretor do SPHAN responde que, devido à escassez de
verbas, era preciso “aplicá-las apenas na compra de obras de arte antiga e objetos de
valor histórico”, e que temia que os móveis do senador ficassem “mal ambientados no
recinto da casa do Inconfidente Padre Rolim, a qual apenas se ajustam exemplares de
nosso mobiliário tradicional do século XVIII e princípios do XIX”. 90
A seleção criteriosa dos objetos a serem incorporados pelo acervo estava
sujeita à avaliação de peritos, como demonstram fotografias de joias oferecidas à venda
pelo proprietário José Ferreira Neves, em cujo verso consta que foram examinadas pelo
diretor do Museu do Diamante e pelo perito. 91
Julião (2008, p. 144,195) indica que a atuação do SPHAN foi marcada pela
formação uma rede de pesquisas que envolvia os funcionários lotados nos escritórios e
distritos regionais, e pesquisadores colaboradores responsáveis por levantamentos
documentais em arquivos públicos e privados, principalmente eclesiásticos e cartoriais.
Além disso, Rodrigo M. F. de Andrade demandava a peritos, em geral de belas-artes,
pareceres que consubstanciavam suas decisões relativas à aquisição de objetos.
Exemplo do funcionamento desta rede de pesquisas no caso do Museu do Diamante é a
já mencionada carta de Epaminondas Macedo a Rodrigo Melo Franco datada de 1941,
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onde se diz que um armário de sala de jantar contendo várias peças de louça, de
propriedade do Sr. José Avelino, morador de Diamantina, era “do conhecimento do Sr.
Luiz Jardim”
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. Luiz Jardim, escritor pernambucano nascido em 1901 na cidade de

Garanhuns, ganhador do Prêmio Humberto de Campos em 1938, era também
funcionário do SPHAN (BARBOSA, 2009).
Se o ideal de construir uma rigorosa política de aquisição fundamentada no
valor artístico das peças perpassou o discurso de Rodrigo Melo Franco de Andrade, o
SPHAN pode ter encontrado barreiras para implementar esse padrão rigoroso nos
museus localizados em cidades do interior e bastante afastadas da capital, como é o caso
de Diamantina. Um exemplo das dificuldades do Serviço nesse sentido pode ser
encontrado nas negociações para a compra dos objetos pertencentes a Antônio Silva
Coimbra, antiquário residente na cidade e cuja coleção acabou por constituir o maior
núcleo do acervo do Museu do Diamante. Em maio de 1947 Rodrigo M. F. de Andrade
escreve a Antônio Coimbra, informando que:
A relação de objetos pertencentes ao museu de sua propriedade foi
examinada com a devida atenção pelos peritos da confiança desta diretoria.
Entretanto, por não ter cada peça sido fotografada separadamente e também
pela circunstância da respectiva relação não ser suficientemente elucidativa,
tornou-se impossível avaliar a coleção com segurança aproximada. 93

Em seguida, Rodrigo M. F. de Andrade pede a Coimbra que comunique a
quantia pela qual concordaria em vender sua coleção para o museu que estava sendo
organizado. É interessante notar que o SPHAN estava disposto a adquirir a coleção de
objetos pertencentes ao antiquário com base apenas em uma avaliação do conjunto, sem
a análise de cada objeto em separado, e confiando na relação enviada pelo proprietário
sem avaliá-la in loco. Ao que parece, Antônio Coimbra pretendia vender suas
antiguidades ao SPHAN porque iria se mudar de Diamantina, por motivos de doença. 94
Achando-se impossibilitado de discriminar, separadamente, o preço de cada peça “por
motivo de moléstia”, Coimbra pede a Rodrigo M. F. de Andrade que envie “um técnico
a fim de examinar com maior exatidão” os objetos a ele pertencentes. Rodrigo Melo

92

Correspondência de Epaminondas Macedo a Rodrigo Melo Franco de Andrade. 03/11/1941. Ct. 110.
Arquivo Noronha Santos/IPHAN. Série Inventário – Diamantina, MG – Casa do Padre Rolim. Dossiê
Histórico e descrição do bem.
93
Correspondência de Rodrigo Melo Franco de Andrade a Antônio da Silva Coimbra. 20/05/1947. C.222.
Arquivo Noronha Santos/IPHAN. Série Inventário – Diamantina, MG – Casa do Padre Rolim. Dossiê
Histórico e descrição do bem.
94
Correspondência de Antônio da Silva Coimbra a Rodrigo Melo Franco de Andrade. 12/05/1947.
Nº650/47. Arquivo Noronha Santos/IPHAN. Série Inventário – Diamantina, MG – Casa do Padre Rolim.
Dossiê Histórico e descrição do bem.

101
Franco de Andrade responde que, havendo impossibilidade de enviar um perito da
repartição até Diamantina, o antiquário comunicasse “pelo menos”

95

a importância

pedida pela totalidade da coleção.
Coimbra pede a quantia de cento e cinquenta mil cruzeiros, obtendo de
Rodrigo M. F. de Andrade a resposta de que o valor excedia em muito as possibilidades
financeiras da repartição, assim como a avaliação feita pelo perito a partir da relação
enviada anteriormente por Coimbra do conjunto de objetos. Seguem-se algumas
negociações de preço, e Coimbra acaba concordando em vender sua coleção por
cinquenta mil cruzeiros, uma vez que seu maior desejo era que ela ficasse em
Diamantina. 96
Em julho de 1947 Rodrigo Melo Franco pede a João Brandão Costa,
funcionário do SPHAN lotado em Diamantina, que conferisse “com o devido cuidado a
relação manuscrita inclusa com os objetos respectivos” antes da compra.
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seguinte, autoriza-o a efetuar o pagamento a Coimbra, desde que fossem conferidos os
objetos e feitas as retificações necessárias, excluindo “objetos de menor importância e
sem valor histórico ou artístico”. 98
O funcionário atesta ter conferido e transferido as peças ao imóvel destinado
ao museu, sendo que a relação conferiu com os objetos “à exceção de um paliteiro de
cristal constante na mesma e que ali figurava por engano quando devia ser cornucópia
de cristal, realmente recolhida juntamente a outros objetos”. O mesmo engano
aconteceu em relação a “dois quadros do pintor diamantinense Laport constantes na
mencionada relação já que ali devia figurar apenas um quadro de autoria de Laport e
mais outro de autoria desconhecida”. João Brandão Costa avisa ainda que verificaram-
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se “pequenas discrepâncias, ainda mais devido ao fato de terem entrado outros objetos
extra relação”. 99
A relação de objetos pertencentes a Coimbra é bastante heterogênea,
contendo: 2 realejos franceses; 2 máquinas de escrever; 2 máquinas de costurar; 1
oratório pequeno com 6 santinhos de pedra; 1 cama com solidéu, 1 cama sofá; 1 balança
antiga de pratos; 5 espelhos; 65 caçambas de níquel; 9 travessas de louça azul; 18
pratos; 10 espingardas, 8 espadas diversas, 4 revólveres; 1 revólver bordado a ouro e
prata, que teria sido do General Couto de Magalhães; louças diversas; 2 flechas de índio
com 4 setas; moedas e notas variadas no valor de 3 mil cruzeiros; “ferragens de prender
negros” (troncos, peia, calcetas, colares com correntes de ferro); 2 oratórios de madeira
pequenos; 2 crucifixos de madeira; 1 bacia de metal amarelo; cachimbos de barro; 1
balança de prato pequena; curiosidades em plantas, cristais, pedras, raízes, cachimbos,
enxadas; 1 candeeiro de azeite com bicos; 5 palmatórias de madeira; “e outras
curiosidades, conforme fotos”. 100

Figura 1: Coleção Antônio Coimbra. Março 1947. Arquivo Noronha Santos/IPHAN. Série Inventário –
Diamantina, MG – Casa do Padre Rolim.
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Figura 2: Coleção Antônio Coimbra. Março 1947. Arquivo Noronha Santos/IPHAN. Série Inventário –
Diamantina, MG – Casa do Padre Rolim.

Figura 3: Coleção Antônio Coimbra. Março 1947. Arquivo Noronha Santos/IPHAN. Série Inventário –
Diamantina, MG – Casa do Padre Rolim.
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Figura 4: Coleção Antônio Coimbra. Março 1947. Arquivo Noronha Santos/IPHAN. Série Inventário –
Diamantina, MG – Casa do Padre Rolim.

Figura 5: Coleção Antônio Coimbra. Março 1947. Arquivo Noronha Santos/IPHAN. Série Inventário –
Diamantina, MG – Casa do Padre Rolim.
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A disparidade e a natureza de tais objetos remetem aos antigos gabinetes de
curiosidades, caracterizados por reunir objetos híbridos em aparente desordem, entre
artefatos produzidos pelo homem e espécimes coletados da natureza, promovendo assim
uma cultura do exótico e aspirando à totalidade e classificação do conhecimento
(PEREIRA, 2006).101
Em que pesem as recomendações de Rodrigo Melo Franco de Andrade a
João Brandão Costa, no sentido de excluir os objetos “de menor importância e sem
valor histórico ou artístico”
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, o fato é que muitos destes elementos foram

incorporados ao acervo do Museu do Diamante. Uma explicação para isto pode estar
relacionada à escassez de verbas do Serviço e às dificuldades para envio de peritos a
Diamantina, tal como mencionado por Rodrigo Melo Franco. Pode-se acrescentar,
ainda, o excesso de trabalho concentrado pela repartição, envolvida na gestão do
patrimônio em todo o território nacional, o que certamente impedia uma dedicação
exclusiva aos assuntos referentes ao Museu do Diamante. Como se sabe, a criação de
museus configurou uma atividade secundária do Serviço, que se ocupava
majoritariamente da questão dos tombamentos, da conservação de monumentos
arquitetônicos e da pesquisa em história da arte divulgada na Revista do SPHAN.
O acervo do Museu do Diamante constitui um conjunto bastante
heterogêneo de objetos, e se divide em 16 classes: acessório de armaria, arma,
equipamento de defesa, munição e acessório, construção artística, escultura, pintura,
objetos pecuniários, fragmento de construção, acessório de interiores, condicionador de
temperatura, equipamento de serviços domésticos, objeto de iluminação, peça de
mobiliário, utensílio de cozinha/mesa, equipamento de artes e espetáculo, equipamento
de artistas/artesãos, equipamento de fiação/tecelagem, equipamento de mineração,
equipamento de pecuária, equipamento de uso geral, instrumento musical, insígnias,
objeto comemorativa, objeto de culto, objeto funerário, equipamento de comunicação
escrita, acessório de transporte terrestre, transporte terrestre, acessório de indumentária,
artigo de tabagismo, artigo de toalete, artigo de viagem/campanha, objeto de adorno,
objeto de auxílio/conforto pessoais, objeto de devoção pessoal, peça de indumentária,
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Ver figuras 1 a 5.
Telegrama de Rodrigo Melo Franco de Andrade a João Brandão Costa. 14/08/1947. Nº333. Arquivo
Noronha Santos/IPHAN. Série Inventário – Diamantina, MG – Casa do Padre Rolim. Dossiê Histórico e
descrição do bem.
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instrumento de autopenitencia, instrumento de castigo, instrumento de precisão,
amostras/fragmentos.
No inventário do Museu, a seção “Amostras e fragmentos” reúne o número
expressivo de 267 itens, entre os quais se encontram objetos como: pata de veado, pé de
ema, chifre de boi, crânio de capivara, vértebra de mastodonte, couro de jacaré curtido,
couro de cobra sucuri, casca de ovo de ema, concha de caramujo e arcada de piranha,
sem contar um grande número de espécimes geológicos. 103
Além desses objetos característicos das coleções de história natural e dos
gabinetes de curiosidades, o Museu do Diamante também possui diversas peças
similares às coleções encontradas em museus históricos como o MHN: armas, moedas,
insígnias e medalhas comemorativas emitidas pelo Instituto Histórico e Geográfico
Brasileiro (IHGB) relativas a diversos eventos do passado nacional: assinatura da Lei
Áurea, Revolução Farroupilha, centenário da Independência, entre outras. Percebe-se
assim que objetos relacionados aos feitos militares e ao Império estão ainda presentes,
seja nas numerosas peças de numismática, ou em objetos singulares tais como: um jeton
com as armas do Império; carimbos com a efígie de Dom Pedro II “Protetor das Artes e
da Indústria”; fivelas de cinto com as armas do Império e a sigla de D. Pedro II sob a
Coroa Imperial; sabres e bainhas com a mesma sigla; medalhões pingente com o retrato
do Conde e da Condessa D’Eu; carteira de dinheiro com os retratos de Dom Pedro II e
de Dona Teresa Cristina; quepe com as armas imperiais; barrete de uso da Marinha do
Brasil. Muitos desses objetos, assim como as amostras naturais, foram adquiridas por
meio da Coleção Coimbra. 104
Assim, podemos ver que a narrativa tecida pelo Museu do Diamante ainda
guarda muitos resquícios da museologia praticada até então no Brasil, e que, no campo
da disciplina histórica, era verificada principalmente no MHN e no ideário de Gustavo
Barroso.
Entretanto, a forma de exibir estes objetos sofreu mudanças significativas a
partir dos museus criados pelo SPHAN. Julião (2008) chama a atenção para a
importância da visualidade nos museus do SPHAN, algo que não deve causar surpresa
devido à preocupação do Serviço com a arte e a estética. Dessa forma, estes museus
operam, para a autora, uma “estetização do passado: a história reposta pela via da arte,
manifestação concebida como universal, capaz de vencer as barreiras do tempo, assim
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Inventário do Museu do Diamante/IBRAM.
Inventário do Museu do Diamante/IBRAM.
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como as fronteiras geográficas, para eternizar exemplos de beleza e de virtude”
(JULIÃO, 2008, p. 256).
Segundo a autora, as exposições nos museus do SPHAN procuram realçar
os objetos para a fruição de sua visualidade, com a utilização de espaços vazios, e ao
mesmo tempo compor arranjos próximos à simulação de ambientes (JULIÃO, 2008,
p.253).
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No Museu do Diamante, à época de sua criação, pode-se perceber que os

objetos são agrupados de forma a compor ambientes próximos ao que se imaginava que
fossem os aposentos de uma casa mineira de elite durante os séculos XVIII e XIX, tais
como o quarto de dormir e a sala de visitas (ver figuras 6 a 12). Nestes cômodos são
expostas peças de mobiliário, tais como cama, criados, mesa, cômodas, cadeiras,
associadas a objetos de devoção, ornamento e uso pessoais, como oratório, crucifixo,
imagem sacra, bacia com gomil para toalete, quadros, entre outros.

Figura 6: Museu do Diamante, Diamantina, MG. Foto tirada em 12/05/1958. Fotógrafo:
Assis
Horta. N°692. Arquivo Noronha Santos/IPHAN. Série Inventário – Diamantina, MG – Casa do Padre
Rolim.

Indicativa deste propósito é a utilização do termo “ambientação” pelo próprio Rodrigo Melo Franco de
Andrade, em correspondência com o diretor do Museu do Diamante José Pedro Costa. 23/07/1954.Carta
nº 24/54. Maço de correspondências expedidas. Arquivo Documental do Museu do Diamante/IBRAM.
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Figura 7: Museu do Diamante, Diamantina, MG. Foto tirada em 12/05/1958. Fotógrafo: Assis Horta.
N°665. Arquivo Noronha Santos/IPHAN. Série Inventário – Diamantina, MG – Casa do Padre Rolim.

Figura 8: Museu do Diamante, Diamantina, MG. Foto tirada em 12/05/1958. Fotógrafo: Assis Horta.
N°48671. Arquivo Noronha Santos/IPHAN. Série Inventário – Diamantina, MG – Casa do Padre Rolim.
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Figura 9: Museu do Diamante, Diamantina, MG. Foto tirada em 12/05/1958. Fotógrafo: Assis Horta.
N°4669. Arquivo Noronha Santos/IPHAN. Série Inventário – Diamantina, MG – Casa do Padre Rolim.

Figura 10: Museu do Diamante, Diamantina, MG. Foto tirada em 12/05/1958. Fotógrafo: Assis Horta.
N°48670. Arquivo Noronha Santos/IPHAN. Série Inventário – Diamantina, MG – Casa do Padre Rolim.
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Figura 11: Museu do Diamante, Diamantina, MG. 1950. N°37318. Arquivo Noronha Santos/IPHAN.
Série Inventário – Diamantina, MG – Casa do Padre Rolim.

Figura 12: Museu do Diamante, Diamantina, MG. 1950. N°37312. Arquivo Noronha Santos/IPHAN.
Série Inventário – Diamantina, MG – Casa do Padre Rolim
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Entretanto, é pouco provável que a composição destes ambientes estivesse
embasada em uma rigorosa pesquisa histórica. É preciso salientar que, embora o
SPHAN contasse com a colaboração de historiadores, os avanços da historiografia dos
anos de 1930 e 1940 tiveram pouca repercussão na formulação dos museus, sendo que
“a escrita museal acabava se rendendo aos paradigmas da história da arte, aos ditames
de uma visualidade capaz de seduzir corações e mentes” (JULIÃO, 2008, p.257). O
passado era assim evocado em uma narrativa hesitante entre a história e a poesia:
Em favor do belo, do uno e do indiviso, a verdade histórica, tão propalada
pelo PHAN, acabou por ceder espaço à imaginação criativa. E talvez não
pudesse ser diferente, considerando o grande fascínio que o museu exerce
sobre as musas. Na busca da universalidade, prevaleceu o princípio
aristotélico da superioridade da poesia sobre a história (JULIÃO, 2008,
p.256).

Meneses (1994, p.27) acredita que a estetização do objeto pode ser uma
forma sutil de fetichização dentro do museu. O autor acredita que o caminho sensorial
para a apreensão histórica pode ser incompatível com a via da cognição e da construção
do conhecimento, uma vez que a alteridade é eliminada e “se anulam as distâncias, num
processo de banalização e pseudo familarização, que transforma o passado na mesma
substância que o presente, apenas com diferenças, pois se trata de um presente anterior.
(...) Mais grave que tudo, a teatralização reforça a ilusão de que conhecimento e
observação (percepção sensorial) se recobrem” (MENESES, 1994, p.35).
O modo de exibição dos objetos nos museus do SPHAN e no Museu do
Diamante se aproxima do modelo do period room, que segundo Meneses (1994) foi
inaugurado no Musée de Cluny, em Paris, no início do século XIX. Neste caso, foi
montada a Chambre de François Ier, que dispunha sincronicamente “num mesmo
espaço referido ao início do século XVI e ao monarca francês, camas com dosséis,
armários mesas, tapetes e alfaias, armas e objetos de luxo pessoais” (MENESES, 1994,
p.15). Dominique Poulot (2007, p.3) acredita que na reconstituição do quarto de
François I, “as antiguidades contribuem para criar diferentes contextos ou meios que
evocam usos e práticas, restituindo assim um modo de vida”.
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Abreu (1996, p. 59),

define a realização de “ambientações” nos museus por meio da utilização de recursos
cenográficos e da tentativa de reconstituir maneiras de viver em períodos prefixados,
tomando-se critérios classificatórios, tais como período de fabricação e estilo, para a
escolha dos objetos.
“Les antiquités contribuent à recréer différents contextes ou milieux, qui évoquent des usages et des
pratiques, et restituent un cadre de vie” [Tradução Nossa.]
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Meneses (1994) aponta, entretanto, as limitações desse modelo expositivo
que se limita à mera reprodução do contexto enquanto aparência visual e recorte
empírico, compreendido como mero agrupamento de objetos tais como se encontravam
na “vida real” e por meio de uma síntese estética (MENESES, 1994, p.30). Tal modelo
de exposição é associado a um “realismo ingênuo” e ao “trompe-l’oeil museográfico”.
Finalmente, e mais importante que tudo, a reprodução de contextos que são
pura aparência inverte o papel da exposição na produção de conhecimento:
ao invés de partir destas relações aparentes para romper a unidade superficial
daquilo que é apenas empiricamente verificável, sensorialmente apreensível,
a fim de encontrar linhas de unidade mais profunda e substancial (embora
não sensorialmente perceptíveis, mas visualizáveis na exposição), ao invés
deste esforço crítico e criativo, a exposição termina aí, reforçando aquilo que
a ação imediata dos sentidos já havia fornecido, mascarando as articulações
invisíveis, porém determinantes (MENESES, 1994, p.32).

Em meio à composição de ambientes verificada nos museus do SPHAN,
sobressaem os elementos referentes ao cotidiano e às obras de arte das Minas
setecentistas, utilizados como referência a uma identidade nacional. Nesse tipo de
museu, segundo Poulot (2007, p.3), busca-se a representação de “um ser coletivo, de
uma identidade mantida através dos tempos, como que suspensa ou ao abrigo das
vicissitudes da história, sob a forma de um presente perpetuamente reescrito”. 107
Esse modo de exposição, em que os objetos são mobilizados para afirmação
e reforço de identidades, é denominado por Meneses (1994, p.28) de “objeto
metonímico”, em que determinados elementos caracterizam uma identidade total. Para
Julião (2008, p.253), diferentemente dos museus históricos tradicionais, que buscam
veicular uma visão global do passado, os museus do SPHAN “apresentam uma imagem
fragmentária, na qual aspectos ou perspectivas da sociedade do passado fixam um
repertório de imagens tomadas como o todo, metonímias do abstrato ou do invisível”.
A crítica a esse modelo de exibição advém da crença de que, com a
metonímia, o objeto perde seu valor documental e transforma-se em um ícone cultural.
Dessa forma, a identidade (no caso, a identidade nacional referenciada pelo passado
minerador colonial) é transformada numa quintessência, perdendo-se sua dimensão de
processo e construção. O autor reflete ainda que o emprego do “típico” (arte típica do
barroco mineiro, etc), constitui uma simplificação que “mascara a complexidade, o

“(...) um être collectif, d’une identité maintenue à travers les âges, comme en suspens ou à l’écart des
vicissitudes plus communes de l’histoire, sur le mode d’un présent perpétuellement réécrit” [Tradução
Nossa].
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conflito, as mudanças e funciona como mecanismo de diferenciação e exclusão”
(MENESES, 1994, p.28).
Lúcia Machado de Almeida (1974), ao descrever uma visita ao Museu do
Diamante em meados da década de 1960, afirma que havia “logo à entrada, do lado
direito, sala com mesas, arcazes e diversos oratórios”, além de confessionários, balança
de pesar diamantes e caixa de pesos (quilates), imagens de santos, ex-votos, cilício,
missais romanos e a bengala do jornalista Antônio Torres. A visita continua passando
pela sala contígua onde estariam expostos uma cama e um relógio, até a sala seguinte,
onde haveria um mostruário contendo moedas de cobre, carimbos do Império e “vales
que circulavam como dinheiro (burrusquês) por volta de 1808”. A autora descreve o
recinto como um “quarto romântico”, onde haveria caixas de música, uma caixa de
couro com tachões para guardar cartolas, e “botinhas de cetim cor de mel, com fivela de
prata (...) que teriam calçado delicados e finos pés femininos”, sendo que o ambiente
sugeria “valsas e rodopios (...) cavalheiros com brilhante no dedo, damas de espartilho,
reverências e minuetos”. Atravessando-se a “saleta com antigos aparelhos de
iluminação”, chegava-se a um quarto que a autora descreve como “triste” e “sinistro”,
com “instrumentos para torturar escravos” que ali se achavam em “mudo e doloroso
protesto”: argolas e correntes de ferro, troncos, chicotes, palmatórias, “bacalhaus” e
“tenazes para marcar negros fugidos”, além de um “enorme caldeirão onde se cozinhava
a comida grosseira dos escravos” e figuras do andor de Nossa Senhora das Mercês, que
estariam trazendo “esperança, alento e proteção” aos cativos. Mais adiante havia uma
sala com fragmentos de santos de roca, à qual se seguia uma sala com armas e uma
varanda onde se via uma cartela barroca. Além do pátio interno e do quintal, a sala
restante descrita pela autora exibia uma mesa com tampo de mármore e objetos ligados
à mineração (crivos, balanças, etc.), além de mobiliário antigo, imagens de santos, uma
roda de fiar e um armário contendo louças e porcelanas (ALMEIDA, 1974, p.101-105).
A partir destas colocações, pode-se observar que a exposição presente no
Museu do Diamante nos primeiros anos de seu funcionamento revela uma expografia
incoerente, na qual objetos bastante díspares são expostos lado a lado, estando ausente
uma preocupação com a contextualização da exposição, com a realização de um
percurso expositivo e com a escrita de uma narrativa museográfica inteligível.108
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Na presente data, a exposição do Museu apresenta diversos pontos em comum com aquela verificada
nas décadas de 1950 e 1960. Após a criação do IBRAM em 2009, foram contratados servidores, entre eles
historiador e museóloga, que realizaram uma reforma expográfica na qual procuraram estabelecer uma
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2.3 – O Museu entre a história e a memória

A partir das considerações acima, pode-se compreender que o Museu do
Diamante, por estar sediado na casa onde viveu Padre Rolim e por parte considerável de
seu acervo, se aproxima da “vinculação a fatos memoráveis da historia do Brasil”
mencionada no Decreto-Lei nº 25 de 1937, que cria o SPHAN. Nessa perspectiva,
insere-se numa tradição historiográfica que procura celebrar a nação através de grandes
feitos e personagens ilustres.
Por outro lado, conforme apontam os estudos de Julião (2008, p.136), os
museus do SPHAN construíram narrativas mais próximas de um apelo estético,
sensorial e artístico, do que propriamente do discurso histórico e da historiografia da
época, marcada por nomes como Sérgio Buarque de Holanda e Caio Prado Júnior.
Portanto, apesar da proximidade com estes intelectuais, o SPHAN permaneceu
indiferente ou mesmo refratário às ideias de muitos deles.
Dessa forma, faz-se necessária uma discussão sobre a definição de “museu
histórico”, para que se possa melhor situar (ou não) o Museu do Diamante nessa
categoria. Poulot (2007) observa que os museus de história não são apenas aqueles que
expõem coleções históricas, caso em que qualquer museu poderia a rigor ser
considerado histórico. Para o autor, museus históricos seriam a priori aqueles que se
nutrem da história enquanto investigação profissional e acadêmica, construindo
representações museográficas a partir da historiografia. Entretanto, Poulot chama a
atenção para a diversidade dos museus de história com relação a seus objetivos e
obrigações para com a ciência histórica, e para o fato de que os assim chamados museus
históricos raramente são construídos por iniciativa de historiadores, mas provêm de
decisões políticas a partir das necessidades e interesses de um determinado grupo em
uma determinada época.
Num ponto de vista em alguns aspectos semelhante ao de Poulot, Meneses
(1994) afirma que, rigorosamente, todos os museus são históricos, pois jamais podem
escapar ao imperativo de operar com a dimensão temporal. Apesar disso, a tendência
contemporânea tem sido a de classificar os museus a partir do objeto e sua natureza,
que, em última instância, determinaria a natureza do museu. Assim, o conceito vigente é
narrativa coerente. Entretanto, após a visita ao Museu do Diamante realizada em 2014 pelo então
presidente do IBRAM Ângelo Oswaldo de Araújo, curiosamente foram dadas orientações para que a
exposição permanente voltasse a incorporar o maior número de objetos acumulados e sem relação uns
com os outros, num modelo expográfico semelhante ao gabinete de curiosidades.
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o de que “museu histórico seria aquele que opera ‘objetos históricos’” (MENESES,
1994, p.16).
Entretanto, o autor se mostra crítico a esse método de definição dos museus
históricos, que ao deixar de lado os campos do conhecimento e os problemas humanos,
acaba levando à reificação do objeto, considerado isolada ou agrupadamente. Além
disso, Meneses acredita que recortar categorias de objetos é insuficiente para se
estabelecer a tipologia de um museu, dadas as articulações de museus diferentes em
torno de objetos comuns. Há, sobre esse aspecto, as dificuldades de se definir, também,
o “objeto histórico”, uma vez que a relação entre museu histórico e museu de arte (e
entre “objeto histórico” e obra de arte, por conseguinte) mostra-se ambígua. Tais
considerações se aplicam com propriedade ao caso do Museu do Diamante, onde as
fronteiras entre arte e história são difíceis de delimitar, e onde os objetos são em geral
musealizados devido ao seu valor histórico e artístico, não havendo muita clareza entre
a separação de ambos.
Brefe (1997, p.187) atribui igualmente grande complexidade ao problema da
definição do museu histórico. Entretanto, uma definição grosso modo poderia ser a de
“lugares onde se reúnem objetos que põem em evidencia questões históricas, mais do
que estéticas”, mas que não se definem em relação ao ofício do historiador ou à
disciplina histórica e seu discurso, nem pela especificidade de suas coleções que, em
geral, são múltiplas e heterogêneas. Entre os objetos normalmente encontrados nesta
categoria de museu, a autora aponta para as pinturas históricas, bustos de personagens
importantes, coleções de arqueologia e etnologia locais, autógrafos, documentos
históricos, armas, louças, vestimenta, mobiliário de época, etc.
Sob esta perspectiva, poder-se-ia enquadrar o Museu do Diamante na
categoria de museu histórico, devido à natureza da maior parte dos objetos encontrados
no acervo, e também pelo fato do museu tratar de questões históricas, notadamente a
mineração do diamante e o período colonial nas Minas, embora sem recorrer
necessariamente ao discurso da historiografia.
A autora também propõe uma definição baseada nos temas e assuntos
privilegiados pelas instituições, que podem se relacionar à história factual, biográfica ou
local, estabelecendo assim uma tipologia de museus que operem com um mínimo de
abordagem histórica. Nesta tipologia se enquadram os museus consagrados a um evento
ou período histórico; os museus voltados à exaltação da memória de um grande
personagem; museus de história local (cidade, vilarejo ou região); e aqueles
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representativos da história de um grupo, instituição ou comunidade social (BREFE,
1997).
Ainda que não possa se encaixar rigorosamente na categoria de museu de
história local, dada a sua relação fundamental com a questão da identidade nacional, o
Museu do Diamante parece ter alguns pontos em comum com esse tipo de instituição,
que é assim definida: “São ‘conservatórios polifônicos’, onde a arqueologia, a
geografia, a geologia, a arte, as lembranças de homens célebres, a história militar ou
industrial e, algumas vezes, as tradições populares, encontram-se todos reunidos”
(BREFE, 1997, p.188). Esse tipo de museu é ainda comparável ao gabinete de
curiosidades, contendo objetos que operam como documentos históricos sem apresentar,
no entanto, uma narrativa histórica. Museus híbridos, portanto, assim como o Museu do
Diamante e os demais museus criados em Minas Gerais pelo SPHAN, que, “tendo como
horizonte o universo da cultura material das elites, transitam entre a história, as belas
artes e a etnografia” (JULIÃO, 2008, p.252).
O Museu do Diamante pode ainda aproximar-se do modelo de museu
temático, voltado para a representação da história de um grupo social (no caso, as elites
coloniais mineiras), ou ainda dos museus de períodos históricos (representando o
período colonial nas Minas). Brefe (1997) acredita que nesses tipos de museu,
normalmente os objetos são valorizados em detrimento da explicação histórica que
poderia ser desencadeada a partir deles, a abordagem crítica do passado sendo
suplantada pelo aspecto comemorativo. “São conservatórios de objetos, mas raramente
sugerem uma problemática histórica ou visão crítica, e, portanto, museu confunde-se
com relicário. (...) Funcionam, igualmente, como templos profanos de culto da
memória” (BREFE, 1997, p.188).
Os autores estudados (BREFE, 1997, MENESES, 1994), chamam a atenção
para o fato de que a função primordial do museu histórico é a de abordar o objeto
enquanto documento capaz de se desdobrar em interpretações possíveis sobre o passado,
sendo que a análise crítica deve se sobrepor ao caráter comemorativo dentro destas
instituições. Nesse sentido, é de suma importância “a passagem do objeto simbólico,
identitário, legitimador, ao objeto histórico” (BREFE, 1997, p.192). Meneses (1994)
propõe a passagem do Theatrum Memoriae109 ao Laboratório da História:
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A expressão insere-se na linhagem dos termos Theatrum Mundi, Theatrum Naturae e Theatrum
Sapientiae, utilizados para designar as coleções da Renascença e remetendo às artes da memória da
Antiguidade e Idade Média, que propunham a articulação de imagens a lugares e espaços para auxiliar na
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Se o Teatro da Memória é um espaço de espetáculo que evoca, celebra e
encultura, o Laboratório da História é o espaço de trabalho sobre a memória,
em que ela é tratada, não como um objetivo, mas como objeto de
conhecimento. (...) explorar, não sínteses históricas sensoriais, mas a
transformação dos objetos em documentos históricos. Em vez de teatro,
laboratório, com tudo aquilo de criador que essa ideia contém (MENESES,
1994, p.41).

A partir destas considerações, podemos perceber o Museu do Diamante
como inserido na categoria de museu histórico tradicional, uma vez que sua narrativa
não se abre à exploração dos objetos enquanto documentos históricos. Fazendo uso da
exposição como uma “síntese histórica sensorial”, para usar a expressão de Meneses
(1994, p.41), se aproxima muito mais da categoria de Teatro da Memória do que
Laboratório da História.
Joly & Gerverau (1996, p.29. apud BREFE, 1997, p.188) insistem que é
preciso “separar os lugares de lembrança e os monumentos simbólicos, indispensáveis à
memória coletiva, dos lugares de história”. 110 A frase demonstra uma percepção de que,
nos chamados museus históricos, memória e história estariam se confundindo. Faz-se
importante, assim, um exercício de delimitação entre as duas.
As relações entre memória e história apresentam diversas problematizações,
tendo os autores que se dedicaram ao estudo das mesmas frequentemente apontado
oposições entre os dois conceitos. Pierre Nora (1993), em seu conhecido estudo acerca
dos lugares de memória, aponta para a separação entre memória e história no mundo
contemporâneo, onde os fenômenos da mundialização, massificação e midiatização
teriam acelerado uma ruptura com o passado e provocado o surgimento de uma
memória esfacelada. Para o autor, memória e história estão longe de serem sinônimos:
A memória é a vida, sempre carregada por grupos vivos, e nesse sentido, ela
está sempre em permanente evolução, aberta à dialética da lembrança e do
esquecimento, inconsciente de suas deformações sucessivas, vulnerável a
todos os usos e manipulações (…).A memória é um fenômeno sempre atual,
um elo vivido no eterno presente (...) (NORA, 1993, p. 9).

A história, ao contrário, é apontada como “reconstrução sempre
problemática e incompleta do que não existe mais” (NORA, 1993, p.9), concebida
como operação intelectual que demanda análise e discurso crítico, e que opera no
sentido de desconstruir a memória, desconfiando da mesma e dessacralizando-a: “Esse
arrancar da memória sob o impulso conquistador e erradicador da história tem como que
rememoração. A visão do museu como Teatro da Memória está associada à ideia de que a matriz
sensorial facilita a rememoração (MENESES, 1994, p.9).
110
“séparer les lieux du souvenir et les monumentos symboliques indispensables à la mémoire collective
des lieux d’histoire”. [Tradução Nossa].
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um efeito de revelação: a ruptura de um elo de identidade muito antigo, no fim daquilo
que vivíamos como uma evidência: a adequação da história e da memória” (NORA,
1993, p.8).
Essa adequação remete ao contexto de afirmação das identidades nacionais,
verificado num cenário de formação dos Estados- nação, onde história e memória
podiam ser entendidas como sinônimos. Para Nora, “a nação-memória terá sido a última
encarnação da história-memória” (NORA, 1993, p. 12). Neste contexto, o Estado busca
evocar a memória dos feitos do passado para legitimar fronteiras simbólicas da nação e
forjar identidades nacionais, que são institucionalizadas através de uma história oficial
que busca confundir-se com a memória de um passado glorioso. Surgem então as
políticas de patrimônio e a criação de museus históricos e nacionais, comprometidos
com a educação cívica do cidadão para os valores da pátria, e ancoradas numa versão da
história/memória oficial.
A ruptura realizada na modernidade entre história e memória teria, por sua
vez, feito surgir a necessidade dos lugares de memória: “Há locais de memória porque
não há mais meios de memória. (…) Se habitássemos ainda nossa memória, não
teríamos necessidade de lhe consagrar lugares. Não haveria lugares porque não haveria
memória transportada pela história” (NORA, 1993, p.8).
É possível, a partir destas colocações, estabelecer então paralelos com o
conceito de “Memória coletiva” formulada por Maurice Halbwachs (1990). Em sua
análise, o autor defende a existência de uma memória coletiva, sendo que as memórias
individuais não poderiam ser consideradas independentes daquela, uma vez que, para
evocar suas memórias, os indivíduos são obrigados a recorrer a pontos de referência que
se encontram fora deles e são fixados pela coletividade: exemplo disso seria a própria
linguagem, que o indivíduo é impelido a tomar emprestada do meio social para assim
formular suas lembranças.
Para Halbwachs (1990), memória e história também não se confundem:
Enquanto a memória coletiva está apoiada na lembrança viva, nas vivências e tradições
de grupos, a história compila e fixa fatos em divisões simplificadas e alheias às
memórias de indivíduos e coletividades, reivindicando para si um caráter objetivo e
imparcial próprio do discurso científico. Enquanto a memória coletiva pressupõe
continuidades, permitindo aos grupos criar um sentido de permanência e identidade, a
história estabelece rupturas apoiadas em uma sucessão cronológica de acontecimentos e
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datas. Assim, “a história começa somente no ponto onde acaba a tradição, momento em
que se apaga ou se decompõe a memória social.” (HALBWACHS, 1990, p. 80).
A esse respeito, Le Goff (2013) demonstra como o surgimento da escrita
está ligado a uma profunda transformação da memória coletiva, quando esta assume a
forma de inscrição no mármore e na pedra, que servem como suporte de uma sobrecarga
de memória. “Não é, pois, por pura coincidência o fato de a escrita anotar o que não se
fabrica nem se vive cotidianamente. (…) A inovação diz respeito ao vértice do sistema e
engloba seletivamente os atos financeiros e religiosos, as genealogias, o calendário, tudo
o que nas novas estruturas das cidades não é fixável na memória de modo
completo”(LEROI-GOURHAN, 1964, p.67-68. apud LE GOFF, 2013, p.396). Surge
assim o documento, que fornece ao homem um processo de marcação e registro
característico da história, recortando assim os fatos que devem ultrapassar as gerações
imediatamente seguintes, lembrando que “todo documento tem em si um caráter de
monumento e não existe memória coletiva bruta” (LE GOFF, 2013, p.396).
Neste aspecto, a escrita está relacionada a uma passagem da memória à
história. Guilherme Pereira das Neves (1996) reflete sobre como a escrita está associada
ao surgimento de um pensamento crítico, ao viabilizar a comparação do presente com o
passado. O autor aponta também para um papel conservador da memória, “na medida
que a memória, mesmo coletiva, tende a adaptar as suas lembranças à realidade vivida,
como a reatualização de um mundo sempre presente” (NEVES, 1996, p.97). A história
teria assim o papel de interpretar a memória, que passaria a ser estudada como objeto da
história, produtora de conhecimento crítico.
Diversos autores (SARLO, 2005; JELIN, 2002; MENESES, 1993)
defendem, nessa perspectiva, que a memória deva ser tratada enquanto objeto da
história, uma vez que o passado se mostra sempre conflituoso e a memória é sempre
seletiva, desconfiando de reconstituições que não coloquem em seu centro os direitos de
lembrança:
Paralela a estas questões é a da memória que, pelas mesmas motivações
sociais (e políticas) já se propôs como equivalente à História. Hoje, pareceme aceito que a História não deva ser o duplo científico da memória, o
historiador não possa abandonar sua função crítica e a memória precise ser
tratada como objeto da História (MENESES, 1993, p. 217).

Com base nestas reflexões, podemos então voltar à questão do museu e suas
relações com a história e a memória. Os chamados museus históricos estão, muitas
vezes, sintonizados com a celebração de personagens e feitos do passado e com “a
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nação-memória, que terá sido a última encarnação da história-memória” (NORA, 1993,
p.12). Assim, o conceito de “museu-memória” proposto por Myrian Sepúlveda dos
Santos (2006) para descrever o MHN na gestão de Gustavo Barroso, estaria mais
próximo desta memória da nação do que dos “lugares de memória” tal como definidos
por Nora (1993).
No “museu-memória”, a história é tratada de forma semelhante àquela dos
antigos antiquários, que demonstravam o desejo de resguardar do tempo tudo o que
fosse original e autêntico. Ao mesmo tempo, tem-se uma visão romântica do passado e
um forte sentimento comemorativo dos feitos nacionais. Não há uma distinção clara
entre passado e presente, o que se reflete numa temporalidade descontínua e pontual:
O que se observa no MHN das primeiras décadas é a criação de uma
experiência que procura os elos entre o presente e o passado. Além dos
objetos, o próprio discurso verbal que os acompanhava era também
carismático, fragmentado e descontínuo. A história que se contava no MHN,
apesar de conhecer uma linha tênue do tempo, era uma história de heróis e
bandidos – uma história nacionalista que exaltava fatos e procurava na
cumplicidade e na paixão um sentimento patriótico. Aí repousava sua tarefa
educativa (SANTOS, 2006, p.21).

Tal definição do “museu-memória” se aproxima, portanto, do passado
denominado por Nora (1993) de “nação-memória”, em que história (compreendida
como história da nação) e memória caminhavam juntas.
A autora opõe ao conceito de “museu-memória” o de “museu-narrativa”.
Neste segundo tipo de museu, o objeto está subordinado à narrativa histórica, havendo
uma clara distinção entre presente e passado. Este é representado por meio de uma
crítica neutra e/ou ideológica:
O “sentimento nostálgico” capaz de reviver a tradição, de permitir uma
identificação entre o ontem e o hoje, inexiste quando se prioriza a razão e se
expulsa o irracional dos objetos. Estes, como símbolos, são utilizados para
construir uma metáfora do que foi o passado segundo a lógica de seu tempo.
A história não é utilizada para rememorar fragmentos do passado; ela é auto
compreensão da humanidade (SANTOS, 2006, p.22).

Nos museus-narrativa a história é, portanto, ferramenta de compreensão do
passado, inserida numa concepção de tempo linear e progressiva. A ênfase não recai
tanto nos acontecimentos políticos, mas nos ciclos econômicos, sendo que o museu se
propõe a fazer uma síntese da história da nação (SANTOS, 2006, p.22).
A memória está, neste caso, subordinada à interpretação da história, sendo
utilizada como objeto de conhecimento. Além disso, o “museu-narrativa” se aproxima
do conceito de “lugar de memória” de Nora (1993), onde a ruptura entre presente e
passado faz surgir uma memória esfacelada, subordinada à narrativa histórica.
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Abreu (1996, p.60) propõe um esquema semelhante, no qual o museumemória seria aquele em que há tentativa de articulação da instituição com a memória
coletiva (compreendida aqui como memória nacional). A tendência atual, no entanto,
seria a de transformar esses “museus-memória” em “lugares de memória”, nos termos
de Nora (1993), em que ganha ênfase uma narrativa histórica que passa a integrar os
objetos. Nesse caso, a história é apresentada a partir de uma linha evolutiva, tornando
patente a distância entre presente e passado. A autora, entretanto, faz um alerta: “até que
ponto a dilatação da percepção moderna da história vem acarretando a perda da
memória coletiva?” (ABREU, 1996, p.60).
Neste ponto, seria interessante retomar o conceito de memória coletiva. Se
em Abreu (1996) ele foi utilizado como sinônimo da memória nacional, Halbwachs
(1990) acredita que a memória coletiva não se limita aos quadros da nação:
Se, por memória histórica, entendemos a sequencia dos acontecimentos dos
quais a história nacional conserva a lembrança, não é ela, não são seus os
quadros que representam o essencial daquilo que chamamos memória
coletiva. Mas, entre o indivíduo e a nação, há muitos outros grupos, mais
restritos do que esse que, também eles, têm sua memória, e cujas
transformações atuam muito mais diretamente sobre a vida e o pensamento
de seus membros (HALBWACHS, 1990, p.77).

Assim, tem-se à frente um desafio que é o de tentar compreender o Museu
do Diamante a partir dos conceitos de “museu-memória”, “museu-narrativa” e “lugar de
memória”. Para esse fim, torna-se necessário problematizar o conceito de “memória
coletiva” tendo em vista a sua complexidade, uma vez que tal conceito pode se referir à
memória nacional unificadora, mas não deve limitar-se a ela.
Santos (2006) esclarece que os conceitos por ela elaborados não são
necessariamente excludentes, podendo coexistir numa mesma instituição durante um
mesmo período. Dessa forma, poder-se-ia identificar no Museu do Diamante
características tanto do “museu memória” quanto do “museu narrativa”: do primeiro,
ressalta-se a preocupação com a autenticidade e a originalidade dos objetos, assim como
a ausência de uma narrativa histórica interpretativa dos mesmos. Pode-se também dizer
que, ainda que os objetos se referissem ao passado, havia uma noção subjacente de
continuidade entre este e o presente, na medida em que o discurso modernista procurava
retomar uma tradição supostamente interrompida da “boa tradição” e da “civilização”
encarnadas na cultura material e no universo espiritual do passado colonial, identificado
ao “Barroco mineiro”. Além disso, há no Museu do Diamante, assim como nos outros
museus do SPHAN, uma evocação celebrativa dos “fatos memoráveis da história do
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Brasil” 111, que ademais permeia toda a ótica patrimonial do órgão. Conforme discutido,
a função pedagógica do Museu estava relacionada à formação dos cidadãos para os
valores pátrios e à criação de uma identidade nacional.
Não obstante, características do “museu-narrativa” também estão presentes
no Museu do Diamante. Estas se relacionam à racionalidade empregada pelo SPHAN na
composição do museu e na aquisição dos objetos, utilizados como símbolos de
construção de “uma metáfora do que foi o passado segundo a lógica de seu tempo”
(SANTOS, 2006, p.22). Tal racionalidade está ligada à matriz iluminista que caracteriza
o pensamento dos intelectuais ligados ao SPHAN, interessados em construir uma
síntese da história da nação. Nessa síntese, o interesse não recai tanto sobre os
acontecimentos políticos, mas na valorização de um ciclo econômico ligado à
mineração do ouro e do diamante, no caso do museu aqui estudado.
Retoma-se aqui a complexa tarefa de situar o Museu do Diamante entre a
história e a memória. Por um lado, ele está comprometido com a história oficial e com a
construção de uma identidade nacional por meio da celebração dos feitos do passado. O
conceito de memória aqui presente está relacionado à memória da nação. Porém,
conforme Halbwachs (1990), a memória coletiva possui um caráter complexo que não
se restringe aos quadros nacionais. Dessa forma, procurar-se-á compreender o Museu a
partir de uma memória coletiva mais diversificada, por meio de uma análise do
imaginário verificado na cidade de Diamantina à época de sua criação, da recepção do
museu pela sociedade diamantinense e de uma possível articulação entre os interesses
locais e os propósitos do SPHAN, tarefa que será empreendida no próximo capítulo.

111

Decreto Lei nº25 de 30 de novembro de 1937. Disponível em:
http://portal.iphan.gov.br/uploads/legislacao/Decreto_25_de_30_11_1937.pdf. Aceso em: 10 Mar. 2016.
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CAPÍTULO 3
O MUSEU NA CIDADE

No capítulo que se segue, pretendeu-se estudar o Museu do Diamante em
suas relações com a cidade de Diamantina-MG, onde foi instalado. Sabe-se que a
criação do Museu do Diamante se insere no projeto mais amplo de criação de uma
identidade nacional por meio do patrimônio, a partir dos interesses do grupo de
intelectuais ligados ao SPHAN.
Entretanto, conforme Brefe (1997, p.193), “uma história museal bem
balizada deve, necessariamente, englobar um estudo da recepção da instituição, ou seja,
do público dos museus”. Segundo Poulot (1994, p.24 apud Brefe, 1997, p.193), é na
distância entre os lugares e meios de produção do museu e sua recepção pelo público
que se constroem as ideologias do objeto, assim como as relações entre estes e a
memória. Dessa forma, desaconselha-se um estudo do museu que se reduza à
antropologia do objeto.
A partir dessas reflexões é que se procurou compreender o Museu do
Diamante inserido no contexto mais amplo relativo à cidade onde está situado, e a
recepção da população diamantinense diante da nova instituição que era criada nas
décadas de 1940 e 1950. Nessa perspectiva, considerou-se uma documentação referente
à imprensa local no período de criação do Museu, além de estudos de público feitos
pelo SPHAN na mesma época. Procurou-se perceber possíveis manifestações dos
interesses locais em relação ao projeto centralizador e nacionalista levado a cabo pelo
Serviço.
Além disso, pretendeu-se analisar os resultados da pesquisa empreendida no
periódico Voz de Diamantina, entre os anos de 1944 e 1954, período de idealização e
criação do Museu do Diamante. Partiu-se do princípio que as ideias expressas na
imprensa local poderiam contribuir para a identificação de um imaginário, indicando as
representações feitas pela população (ou parte dela) acerca de algumas questões
importantes para se compreender melhor as relações entre a cidade de Diamantina e o
Museu do Diamante, e a recepção deste pelos moradores.
Dentro da pesquisa, as questões que se mostraram mais relevantes para a
compreensão desta relação museu/cidade puderam ser reunidas em torno de dois eixos
principais: em primeiro lugar, as representações da população relativas à história de
Diamantina e da nação, procurando-se compreender como o imaginário local entende a
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diversidade de elementos étnicos e culturais na composição da cidade e sua inserção
nacional, o que levaria a uma melhor compreensão das pretensões locais acerca de sua
representatividade no espaço do Museu.
Interessou-se, também, pelas representações ligadas à questão patrimonial
em Diamantina: as relações entre o SPHAN e a população local, a apropriação dos
moradores acerca do patrimônio protegido e possíveis críticas à atuação do Serviço, ora
derivadas de conflitos entre o direito de propriedade e as limitações impostas pelo
tombamento, ora no sentido de cobrança de uma atuação mais efetiva do órgão no que
tange à salvaguarda de certos bens culturais e do conjunto urbano como um todo.
Com base nestas questões, pretendeu-se melhor situar o Museu do Diamante
no contexto local, investigando-se como a relação entre a população e o patrimônio
poderia ter afetado sua recepção pela cidade de Diamantina. Além disso, procurou-se
compreender como as orientações ideológicas que nortearam o SPHAN no processo de
criação do Museu estão inseridas dentro do imaginário local, e quais são as
aproximações e distanciamentos entre a visão institucional e os anseios da população
diamantinense.
3.1 – Um Museu para Diamantina?
Na fala de Rodrigo Melo Franco de Andrade relativa à criação de museus no
interior do estado de Minas Gerais, encontra-se a importância dada pelo intelectual à
proteção do patrimônio por meio da ampliação do acesso aos bens culturais à população
espalhada pelo território nacional, e não restrita à capital federal (à época, a cidade do
Rio de janeiro, onde se encontravam o Museu Histórico Nacional e o Museu Nacional
de Belas Artes, as mais importantes instituições museológicas do país naquele
período).112
No mesmo sentido podem ser interpretadas as falas de JK referentes à
criação do Museu do Diamante: o então deputado federal insiste na importância de se
instalar museus e outras instituições culturais no interior do país, para proporcionar a
estas populações meios de instrução, diversão e civismo. 113Nesse sentido, a justificativa
de Juscelino Kubitschek anexa ao P.L. 138 de 1947, que propõe a criação do Museu do
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ANDRADE, 1987, p.165. Palestra de Rodrigo Melo Franco de Andrade na inauguração do Museu da
Inconfidência.
113 Justificativa de Juscelino Kubitscheck anexa ao Projeto de Lei n°138-A de 1947. Série Inventário –
Diamantina, MG – Casa do Padre Rolim. Dossiê Histórico e descrição do bem.
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Diamante, parece compreender a instalação do Museu como forma de atender aos
interesses locais e compensar a população pelas restrições advindas da proteção ao
patrimônio na cidade de Diamantina, que teve seu conjunto arquitetônico tombado em
1938. Assim, JK defende a criação do Museu e da Biblioteca Antônio Torres pela União
como uma contrapartida à população de Diamantina:
(...) se há de fato interesse nacional relevante em que tal conjunto seja
preservado, ainda que com prejuízo da liberdade da população no tocante aos
respectivos bens, será de justiça estrita que a União favoreça a mesma
população com a prestação de serviços culturais de ordem a compensar o
mais possível as restrições aos seus direitos individuais impostas em
benefício da coletividade brasileira. 114

Se houve uma preocupação de JK e mesmo de Rodrigo Melo Franco de
Andrade em contemplar os interesses locais com a criação do Museu em Diamantina, a
população da cidade não parece ter recebido o Museu com grande alvoroço. Na
documentação pesquisada115 foram encontradas apenas três menções ao Museu do
Diamante, todas no ano de sua inauguração, 1954. Em uma destas menções, a ênfase é
dada mais à Biblioteca Antônio Torres, criada pela mesma lei federal, do que ao Museu
propriamente:
BIBLIOTECA ANTONIO TORRES. O Exmo. Sr. Governador do Estado,
quando deputado ao congresso nacional, apresentou à Câmara a criação dessa
Biblioteca e do Museu do Diamante, havendo justificado, amplamente, a sua
proposta. Diamantina, como seu próprio nome indica, é a Meca dos
diamantes, sendo a única cidade do Brasil onde a sua extração se faz por
processos mecânicos. Quanto à Biblioteca “Antônio Torres”, é uma
homenagem à memória do ilustre diamantinense, cujo nome ficou para as
gerações como um dos maiores escritores de nossa terra: Antônio Torres,
escritor e diplomata, figura de alto relevo cintilante nas letras pátrias, falecido
em Hamburgo (Alemanha). (Voz de Diamantina, 18 de agosto de 1954). 116

Justificativa de Juscelino Kubitscheck anexa ao Projeto de Lei n°138-A de 1947. Série Inventário –
Diamantina, MG – Casa do Padre Rolim. Dossiê Histórico e descrição do bem.
115
Exemplares dos jornais locais entre 1941 e 1954 disponíveis nos arquivos da Biblioteca Antônio
Torres/IPHAN, Diamantina-MG.
116
Curioso, nesse sentido, é o substitutivo proposto pelo deputado Alfredo Sá ao PL n°138 de 1947: “E
como no seio da Comissão de educação e Cultura tenham surgido palavras de reserva e objeções ao nome
dado à Biblioteca, para patrono da qual poderia ter sido lembrado nome de mais projeção e de mais
autoridade, um daqueles da antiga Arcádia Diamantinense, pedi vista do projeto e do parecer para
aceitando-os integralmente em seu mérito, seus motivos e seus fundamentos, lembrar e propor que lhe
seja dado o nome de Biblioteca Senador Joaquim Felício, com a finalidade de adquirir, conservar, zelar e
enriquecer o acervo bibliográfico desses brasileiros ilustres e de outros (...)”. O deputado cita a obra
“Memórias do Distrito Diamantino”, do “historiador e também romancista e jurisconsulto notável”, autor
de “Acaiaca” e de um prospecto do Código Civil Brasileiro, Joaquim Felício dos Santos. Esquecia-se,
porém, que o acervo disponível para criação da Biblioteca em Diamantina era de propriedade do falecido
escritor Antônio Torres. Voto do deputado Alfredo Sá referente ao Projeto de Lei n°138 A – 1947.
Arquivo Noronha Santos/IPHAN. Série Inventário – Diamantina, MG – Casa do Padre Rolim. Dossiê
Histórico e descrição do bem.
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Nas duas outras menções encontradas, a ênfase é dada à nomeação do
Monsenhor José Pedro Costa como Diretor do Museu do Diamante:
NOMEADO DIRETOR DO MUSEU DO DIAMANTE. O Sr. Presidente da
República assinou decreto nomeando, em comissão, diretor do Museu de
Diamantina da Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o
Revmo. Mons. José Pedro Costa, nosso ilustrado colega da “Estrela
Polar”.Pela escolha e merecimento do ato, apresentamo-lhe sinceros parabéns
(Voz de Diamantina, 4 de julho de 1954).

Ou ainda:
DIRETOR DO MUSEU DO DIAMANTE. No Rio de Janeiro, perante o
Ilmo. Sr. Ministro da Educação, tomou posse do cargo de diretor do Museu
do Diamante desta cidade, Revmo. Sr. Mons. José Pedro Costa, nosso ilustre
colega da “A Estrela Polar”. A “Voz de Diamantina” rejubila-se pelo ato
meritório do Sr. Governador do Estado (Voz de Diamantina, 18 de julho de
1954).

Na imprensa diamantinense o Monsenhor José Pedro Costa é uma figura
bastante citada, descrito como “fulgurante jornalista” (o Padre era colaborador d’A
Estrela Polar, periódico local de propriedade da Arquidiocese), “cultor das letras” e
“insigne orador” (Voz de Diamantina, 8 de agosto de 1954), “sacerdote mais culto do
clero diamantinense e possuidor de uma inteligência lúcida e produtiva”, “espírito
destemido e clarividente, inimigo dos tolos preconceitos e muito à altura dos tempos
modernos” (Voz de Diamantina, 28 de janeiro de 1945).
José Pedro Costa fora também reitor e professor do Colégio Diamantinense
e da Escola Técnica Comercial, considerado um “sacerdote erudito e exemplar”, e “uma
das mentalidades do nosso clero e de destaque na imprensa e na tribuna sagrada” (Voz
de Diamantina, 13 de janeiro de 1946), além de possuidor de “inteligência brilhante,
temperamento aguerrido, juventude exuberante, radiosa simpatia, soberba ilustração”
(Voz de Diamantina, 28 de janeiro de 1945). Em 1945, aceitou o convite da UDN
(União Democrática Nacional) para candidatar-se a deputado federal, obtendo 1675
votos na 46ª junta eleitoral de Diamantina, mas parece não ter vencido a eleição.
O padre era considerado um espírito moderno, afastado das posições mais
conservadoras da Igreja Católica, sendo que “ao falar, há tempos, aos ginasianos, fez
arregalar os olhos a muitos tartufos e filisteus formalistas, quando tratou da educação
sexual”, tocando em temas que, “conquanto corriqueiros para os estudiosos de todos os
tempos, não deixam de causar arrepios naquelas piedosas almas” (Voz de Diamantina,
28 de janeiro de 1945). O mesmo artigo cita um discurso do padre José Pedro Costa
realizado naquele ano na cidade do Serro-MG, em que “diante das moças diplomadas
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para o magistério primário, defende a elevação do nível intelectual das mulheres.” E
continua: “Até hoje desconhecemos o efeito produzido. Certo é que, advogar a plena
emancipação cultural feminina, é ir de encontro ao reacionarismo, é chocar-se com
odeias arraigadas desde que o mundo é mundo, às quais é bem penoso abjurar”.
Em artigo de 24 de fevereiro de 1946, sobre os “intelectuais de
Diamantina”, um dos articulistas da Voz assim descreve o padre José Pedro Costa:
Elemento de ligação entre o catolicismo e os livres pensadores, dos quais se
aproxima sem esconjuros, sem cruzes ou quaisquer amuletos e armaduras que
lhe blindem a alma e ouvidos contra possíveis heresias e despautérios. (...)
Inteligência de escol, combativa e impetuosa. (...) Confiante em si e na
valorização do dogma, abeira-se das chamas do pecado, sem risco de
queimar-se. Revestiu o espírito com o amianto da fé esclarecida; traz o corpo
fechado. Por isso mesmo sabe gozar de todos os divertimentos sadios que o
mundo apresenta, desde o cinemazinho até o esporte e a conversação
animada e realista. Sua virtude não se resguarda no manto do tartufismo. É o
que é, melhor que poderíamos presumir, sem falsa aparência, sem redourar-se
com um postiço alo de santidade. Pertence ao século como paladino do
progresso, traz o espírito arejado e aguerrido (...)(Voz de Diamantina, 24 de
fevereiro de 1946).

A erudição do Monsenhor e sua influência parecem ter sido razões pelas
quais foi indicado pelo SPHAN como diretor do Museu do Diamante. É importante
destacar que sua nomeação para o cargo de Diretor do Museu revela indícios da ligação
entre a Igreja católica e a política local, assim como a influência religiosa nos assuntos
de Estado.
Rodrigo Melo Franco de Andrade havia afirmado em 1949 que a criação do
Museu não acarretaria gastos para o erário público, uma vez que, a partir da experiência
de funcionamento do Museu das Missões, não haveria “conveniência na criação
imediata de cargos de direção”117, sendo que o Museu do Diamante, assim como a
Biblioteca Antônio Torres, funcionariam sob a supervisão de um encarregado lotado na
delegacia regional do SPHAN (à época DPHAN) em Diamantina.
Entretanto cinco anos depois, quando da efetiva criação do Museu em 1954,
ocorre a nomeação do Monsenhor José Pedro Costa para diretor do Museu do
Diamante. É possível que o fato esteja ligado a um interesse do SPHAN em firmar um
acordo com a Igreja, tendo-a como aliada, uma vez que a visão de patrimônio
predominante estava fortemente alicerçada na herança católica. Não por acaso, Rodrigo
Melo Franco de Andrade havia escrito ao Arcebispo de Diamantina em 1946 a fim de

Parecer referente ao Projeto de Lei nº442 de 1949. Arquivo Noronha Santos/IPHAN. Série Inventário –
Diamantina, MG – Casa do Padre Rolim. Dossiê Histórico e descrição do bem.
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obter peças sacras para serem expostas no Museu do Diamante118. Ao mesmo tempo, é
lícito indagar se a nomeação do Monsenhor também não teria se dado no sentido de
atender a pressões da Igreja católica.
Fato é que dois anos depois, em 1956, começa a se delinear um conflito
entre o SPHAN e a Arquidiocese, episódio no qual o Monsenhor José Pedro Costa atua
como peça indispensável, participando das negociações com a Igreja: na ocasião, a
Arquidiocese pretendia criar o Museu Eclesiástico de Diamantina, tendo pedido que as
peças sacras emprestadas ao Museu do Diamante fossem devolvidas. O Monsenhor
intercede junto ao Arcebispo procurando evitar a criação de um museu concorrente em
Diamantina e, não obtendo sucesso, consegue que o mesmo se comprometa a deixar as
peças anteriores a 1845 no Museu do Diamante119.
Durante sua gestão, José Pedro Costa dedicou-se a diversas demandas
relativas ao funcionamento do Museu, tanto de ordem administrativa quanto técnica,
incluindo aquisição de acervo, apreciação de ofertas de doações de objetos por
particulares locais, gestão de pessoal, reparos, verbas, etc. 120
Entre as atividades desempenhadas por ele, chama a atenção o interesse pelo
universo temático do Museu, que diz respeito à exploração diamante. Nesse sentido, o
Padre procurou adquirir exemplares e réplicas do diamante para incrementar o acervo da
instituição121. Além disso, dedicou-se à pesquisa sobre o tema, que resultaram em
monografias sobre diversos aspectos da indústria diamantífera. 122
O Padre José Pedro Costa mostra-se, assim, interessado pela história local,
tendo realizado também uma monografia a respeito da obra “As Minas do Brasil e sua
legislação”, de João Pandiá Calógeras123, e publicado um artigo n’A Voz de Diamantina
118

Correspondência de Rodrigo Melo Franco de Andrade ao Arcebispo de Diamantina. 24/10/1946. Carta
746. Arquivo Noronha Santos/IPHAN. Série Inventário – Diamantina, MG – Casa do Padre Rolim.
Dossiê Histórico e descrição do bem.
119
Correspondência de José Pedro Costa a Rodrigo Melo Franco de Andrade. 9/3/1956. Maço de
correspondências expedidas. Carta nº17/56. Arquivo Documental do Museu do Diamante/IBRAM.
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Correspondências de José Pedro Costa e Rodrigo Melo Franco de Andrade. Documentação
administrativa do Museu do Diamante/IBRAM, Diamantina-MG.
121 Em 1954, José Pedro Costa solicita verba de 50 mil cruzeiros para o desempenho das atividades do
Museu no exercício do ano seguinte, incluindo a aquisição de “alguns exemplares de diamantes”. Notas
de empenho avulsas. Maço de correspondências de 1954. Arquivo Documental do Museu do
Diamante/IBRAM. Em 1956, encomenda a um comerciante de Salvador um estojo com réplicas de
diamante. Correspondência de José Pedro Costa a Otto Billian, representante da Empresa Bahiana de
Minerais, ruaCamerino, nº 1, 4º andar – São Salvador –Bahia. 14/08/1956. Carta nº 49/56.Arquivo
Documental do Museu do Diamante/IBRAM.
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Correspondência de José Pedro Costa a Rodrigo Melo Franco de Andrade. 1955. Carta n°27/1955, s/d.
Arquivo Documental do Museu do Diamante/IBRAM.
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Correspondência de José Pedro Costa a Rodrigo Melo Franco de Andrade. 1955. Carta n°27/1955, s/d.
Arquivo Documental do Museu do Diamante/IBRAM.
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em que apresenta sua crítica sobre o livro “Arraial do Tijuco – cidade de Diamantina”,
de Aires da Mata Machado Filho (Voz de Diamantina, 29 de julho de 1945). Se o Padre
defende a incorporação do livro ao patrimônio intelectual e afetivo de Diamantina, tece
também algumas críticas curiosas que se dirigem a instituições nacionais tais como a
Imprensa Nacional e o Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. À primeira
atribui o “estigma da família” responsável pelo aspecto desagradável do livro, que dá a
impressão de um “relatório ministerial”. Quanto ao SPHAN, diz o Monsenhor:
O livro não é propriamente uma história de Diamantina. Logo se vê que o
trabalho foi de encomenda e que o Serviço do Patrimônio queria era uma
espécie de Guia de Diamantina, uma compilação de informações concisas e
práticas para quem precisasse conhecer a cidade em pouco tempo, numa
visita mais ou menos no estilo das que fazem os turistas americanos (Voz de
Diamantina, 29 de julho de 1945).

Apesar da leve ironia utilizada pelo monsenhor ao se referir ao SPHAN, é
possível que sua visão sobre o passado e o patrimônio de Diamantina estivesse bastante
sintonizada com a de Rodrigo Melo Franco de Andrade, pelo que se depreende do artigo
citado. Assim como o diretor do SPHAN, o padre procurava associar história local e
nacional, louvando a atitude de Aires da Mata Machado, autor do livro, em relatar “o
que se passa aqui em diversos momentos da história nacional: Inconfidência Mineira,
governo de D. João VI, Independência do Brasil, Revolução de 42, Guerra do Paraguai,
Abolição da escravidão e Proclamação da República” [Grifo nosso].
Além disso, o monsenhor parece compartilhar da visão dos modernistas de
que o passado e o patrimônio são ingredientes indispensáveis para uma modernização
conduzida a partir de sólidas bases morais e rumo a um futuro glorioso: “E Diamantina,
velha cidade de linhas arquitetônicas inconfundíveis, habitada por um povo jovem de
linhas morais ainda mais inconfundíveis, terá o seu porvir cada vez mais batido de luz
esplendorosa uma vez que o passado é uma espécie de archote colocado, é entrada do
porvir para dissipar partes das trevas que o envolvem (...)” (Voz de Diamantina, 29 de
julho de 1945).
Se as menções ao Monsenhor José Pedro Costa proliferam na imprensa
diamantinense dos anos 1940 e 1950, o mesmo não se pode dizer do Museu do
Diamante. Este parece ter interessado aos articulistas dos jornais locais apenas na
medida em que se relacionava a uma figura ilustre da cidade de Diamantina (Monsenhor
José Pedro Costa), e à criação da Biblioteca Antônio Torres, que por sua vez também
prestava homenagem ao falecido escritor diamantinense e, conforme analisado no
capítulo anterior, possuía um apelo local muito mais presente que o Museu.
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Nesse sentido, é interessante perceber que o Museu do Diamante se torna
mais marcante na imprensa local pela sua ausência: diversos artigos foram publicados
na Voz, na década de 1950, relacionando as instituições e obras constantes em
Diamantina que atestariam o progresso e o avanço cultural da cidade, mas o Museu não
consta em nenhum deles. Nesses artigos, são mencionados o Arcebispado, o 3° Batalhão
de Infantaria do Colégio Diamantinense, o Seminário Arquiepiscopal, a Escola Normal
Oficial, o Colégio N. S. das Dores, o Tiro de Guerra, a Diretoria Regional dos Correios
e Telégrafos, agências de diversos bancos, telefone urbano e interurbano, dos cinemas, 5
fabricas, 2 hospitais, “asilos de infância e velhice desamparada”, e vários hotéis, entre
os quais o Magnífico Hotel de Turismo realizado pelo “arquiteto internacionalmente
conhecido” Oscar Niemeyer, responsável também pela Praça de Esportes de Diamantina
(Voz de Diamantina, 21 de novembro de 1954). No exemplar da Voz do dia 28 do
mesmo mês, o articulista Xisto Reis menciona novas construções, calçamentos, novos
traçados de ruas, os benefícios da Praça de Esportes, o campo do Tijuco, a rede de
telefonia, a Escola de Odontologia, Fábrica de Tortas, Hotel para turistas e até mesmo
“a construção do modelar Grupo Escolar Professora Júlia Kubitschek” como provas do
desenvolvimento material de Diamantina e de melhoramentos que deixariam os
diamantinenses “entusiasmados e envaidecidos” (Voz de Diamantina, 28 de novembro
de 1954). Novamente, o Museu não é citado. 124
Enquanto o Museu do Diamante mereceu raras e sucintas menções na
imprensa local, a Biblioteca Antônio Torres aparece de forma bastante detalhada:
Prefeitura Municipal de Diamantina (...) EDUCAÇÃO CULTURALadquiriu a Prefeitura, por Cr$ 8.000,00, a biblioteca que pertenceu a Antonio
Torres, - intelectual, escritor e diplomata diamantinense, - com 1.200
volumes de obras selecionadas de autores nacionais e estrangeiros. A
imprensa de diferentes centros adiantados do Paiz noticiou a transação, tendo
sido estimado em Cr$ 50.000,00 o valor da biblioteca Antonio Torres. Foi
feita a inscrição da Biblioteca Municipal no Instituto do Livro e do Jornal,
com o que recebeu a doação de 54 obras de valor. Adquiriram-se, ainda,
numerosas coleções, como por exemplo: Enciclopédia Internacional, II
Mundo Pitoresco, Tesouro da Juventude, etc, Livros didáticos, 1.200 (Voz de
Diamantina, 31 de dezembro de 1944).

Da mesma forma, a imprensa cobra em 1946 a instalação da Biblioteca
Municipal em local adequado:
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Sobre este aspecto, é importante notar que o Grupo Escolar Júlia Kubitschek também foi fundado em
1954, mesmo ano da inauguração do Museu. Enquanto o primeiro é exaltado diversas vezes nas páginas
dos jornais, o Museu do Diamante mereceu pouquíssimas menções.
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Biblioteca Municipal. Em todos os centros adiantados, há uma biblioteca
pública, que deve estar paralelamente ao seu desenvolvimento intelectual.
Diamantina tem a sua biblioteca, que é antiquíssima e possui até obras de
valor, como os livros do saudoso conterrâneo Antônio Torres, adquiridos pela
Municipalidade. Mas, o que acontece? De há muito essa biblioteca foi
instalada no interior do prédio da Prefeitura, de modo que ninguém, em
nossos dias, sabe que a possuímos. Urge que a Prefeitura instale num
compartimento, de portas para a rua, de modo que todos os transeuntes vejam
e saibam que Diamantina possui também biblioteca municipal, que aliás, é
antiquíssima (Voz de Diamantina, 10 de março de 1946).

Dessa forma, o Projeto de Lei n° 138 de 1947, de autoria de JK, parecer ter
unido a criação do Museu e da Biblioteca num mesmo instrumento jurídico, atendendo,
em partes, à opinião manifestada no artigo de jornal acima transcrito, no qual as
autoridades são cobradas no sentido de transferir de local a Biblioteca Municipal de
Diamantina. Dessa forma, a mesma veio a ser posteriormente instalada no “próprio
nacional” à Rua Francisco Sá, doado à União em 1942125, e passada à jurisdição do
SPHAN.
Embora o Museu do Diamante tenha sido, ao que parece, pouco valorizado
pela população diamantinense, estudos de público feitos nas décadas iniciais de
funcionamento do mesmo apontam para uma certa frequência de visitantes: 224 em
1955, 350 em 1956, 264 em 1957, 350 em 1958, e 303 visitantes até maio de 1959. O
mesmo relatório computa a média mensal de visitantes do período: 218 em janeiro, 182
em fevereiro, 199 em março, 424 em abril, 361 em maio, 229 em junho, 489 em julho,
235 em agosto, 515 em setembro, 166 em outubro, 257 em novembro e 325 em
dezembro. O relatório destaca em ordem decrescente os meses de setembro, janeiro,
abril, maio e dezembro com média superior a 300 visitantes, e março, fevereiro e
outubro com média inferior a 200. 126
Entretanto, o Museu parece ter recebido visitantes mesmo em data anterior a
sua inauguração. Em memorando de 27 de junho de 1950, o funcionário local do
SPHAN Assis Horta relata a Rodrigo Melo Franco de Andrade que “o museu tem sido
bastante visitado, já tendo estado aqui entre outras pessoas as seguintes: nosso
Arcebispo, o Bispo Auxiliar de Assis, o Prof. Pedro Calmon, Maurício Jupert, etc.”127

125 Escritura de doação à União do imóvel à Rua Francisco Sá. 9/04/1942. Arquivo Noronha
Santos/IPHAN. Série Inventário – Diamantina, MG – Casa do Padre Rolim. Dossiê Histórico e descrição
do bem.
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Relatório do Ministério da Educação e Saúde. Museu do Diamante. 1959. Arquivo Noronha
Santos/IPHAN. Série Inventário – Diamantina, MG – Casa do Padre Rolim. Dossiê Histórico e descrição
do bem.
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Memorando s/n. 27/06/1950. Arquivo Documental do Museu do Diamante/IBRAM.
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A menção aos “visitantes ilustres” pode indicar um interesse de parte da
população diamantinense em vincular o Museu de Diamante a personalidades de
renome. Da mesma forma, as famílias tradicionais da cidade, proprietárias de um acervo
de obras de arte e mobiliário antigo passível de ser incorporado pelo Museu, procuraram
dotá-lo de uma narrativa ligada à memória das figuras ilustres da região, por meio de
doações e venda de objetos à instituição. Emblemática, nesse sentido, é a doação da
Coleção Vicente Torres, mencionada no capítulo anterior e condicionada à nomeação de
uma das salas do Museu com o nome do antigo proprietário da coleção.
Outro indicativo da tentativa de apropriação do Museu pelos interesses
locais pode ser depreendido das cartas enviadas a Rodrigo Melo Franco de Andrade
com pedidos de ocupação de postos de diversas naturezas no novo museu, como aquela
enviada por Otto J. Paulino, em que este se oferece como candidato ao saber das duas
vagas para diretor do Museu e da Biblioteca:
Tendo sido informado pelo Dr. João Brandão Costa, encarregado dos
Serviços do Patrimônio aqui em Diamantina, de que existem duas vagas para
o serviço do Patrimônio aqui (sic), a saber, as vagas para diretores do Museu
e da Biblioteca, resolvi apresentar-me para V. Excia., como candidato a uma
delas, preferindo, entretanto, trabalhar na Biblioteca, pelas condições que
passo a expor. Sou um estudante curioso da história literária de Diamantina,
não só do ponto de vista da literatura já célebre de um Felicio dos Santos,
Abilio Barreto, etc., como também, e mais em particular da literatura feita
pelo povo, das lendas, dos tesouros, dos tempos do diamante e do ouro. Sem
falsa modéstia, posso dizer que conheço bastante bem nossa história, desde
os primevos da fundação do Arraial do Tejuco até os nosso dias, tendo até
iniciado uma obra sobre as lendas mais belas de Diamantina. Conheço e
escreve corretamente inglês, francês, português e espanhol; tenho bons
conhecimentos de contabilidade e boas relações em Diamantina. Informações
sobre minha pessoa podem ser pedidas a qualquer pessoa daqui, inclusive o
Dr. João Costa. Caso já existam candidatos para o lugar de diretor da
Biblioteca, aceitaria com prazer outro cargo que condissesse com minha
situação e me rendesse o suficiente para a manutenção de minha família.
Certo que estou de que V. Excia. é cavalheiro de vistas avançadas, tenho
esperança de receber uma resposta o mais cedo possível, podendo ficar V.
Excia. certo, de que saberei cumprir fielmente a missão que me for
confiada.128

Em resposta à carta, Rodrigo Melo Franco esclarece que “tanto a Biblioteca
quanto o Museu de Diamantina se encontram ainda em fase de organização, tornandose, pois, prematura qualquer iniciativa no sentido da nomeação dos Diretores daqueles
estabelecimentos”. O diretor do SPHAN acrescenta que o provimento dos cargos de
diretoria dos mesmos “será feito por nomeação do Senhor Presidente da República, não
128

Correspondência de Otto J. Paulino a Rodrigo Melo Franco de Andrade. 07/10/1947. N°1584/47.
Arquivo Noronha Santos/IPHAN. Série Inventário – Diamantina, MG – Casa do Padre Rolim. Dossiê
Histórico e descrição do bem. Embora deixando clara sua preferência para o posto de diretor da
Biblioteca, o postulante parece não descartar a possibilidade de trabalhar no Museu.
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sendo de minha alçada nomear os respectivos titulares. Quanto a outros cargos a serem
porventura criados para futuros Museu e Biblioteca, o respectivo provimento dependerá
de concurso de provas ou de títulos” 129.
Ainda no sentido de procurar aliar a criação do Museu aos interesses locais,
tem-se uma carta enviada a Rodrigo Melo Franco de Andrade em 1948, para “pedir-lhe
um lugar de zelador do museu do Patrimônio”. O remetente completa que “o
pretendente é homem pobre, honesto, pai de numerosa família e um verdadeiro artista
que nunca teve escola. Se for possível, peço amparar-lhe a pretensão, que é muito
justa”130.
Dessa forma, podemos concluir que tanto os pedidos de emprego, quanto as
negociações para doações e vendas de objetos podem ser interpretadas como tentativas
empreendidas pelos moradores no sentido de articular os interesses locais com os
propósitos do SPHAN na esfera nacional relativos à criação do Museu. Estas ações
estão inseridas na compreensão, por parte da população diamantinense, de que o Museu
poderia proporcionar vantagens financeiras aos moradores, por meio da compra de
objetos para o acervo e da remuneração dos funcionários da instituição criada. Além
disso, eram vislumbradas possibilidades menos concretas, no sentido de se buscar
formas de prestígio e inserção social através do Museu, fosse por meio das doações de
objetos de família ou da incorporação de certos indivíduos aos quadros da instituição.
Algumas pessoas alcançaram de fato as benesses possibilitadas pelo Museu,
como o antiquário Antônio Coimbra, que consegue desfazer-se de sua coleção para
mudar-se de Diamantina atendendo a recomendações médicas; ou ainda a família de
Vicente Torres, que consegue homenagear o patriarca e consolidar sua memória, por
meio da doação de seus pertences ao Museu. 131 Outras, no entanto, têm suas pretensões
tolhidas, como o postulante ao cargo de Diretor Otto Paulino, ou ainda os herdeiros do

129Apesar da declaração de Rodrigo Melo Franco de Andrade, não foram encontrados documentos que
indicassem que o Monsenhor José Pedro Costa tivesse realizado concurso para ocupar o cargo de diretor
do Museu. Correspondência de Rodrigo Melo Franco de Andrade a Otto J. Paulino. 01/11/1947. Carta
628. Arquivo Noronha Santos/IPHAN. Série Inventário – Diamantina, MG – Casa do Padre Rolim.
Dossiê Histórico e descrição do bem.
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Correspondência de Soter Couto [?] a Rodrigo Melo Franco de Andrade. 1948. N°85/48. Arquivo
Noronha Santos/IPHAN. Série Inventário – Diamantina, MG – Casa do Padre Rolim. Dossiê Histórico e
descrição do bem.
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Apesar das ressalvas levantadas por Rodrigo Melo Franco de Andrade, que não queria comprometer-se
a expor todos os objetos doados pela família e recusava-se a expor todos na mesma sala.Correspondência
de Rodrigo Mello Franco de Andrade ao Monsenhor José Pedro. 15/09/1955. Carta n°31/55. Maço de
Correspondências expedidas. Arquivo Documental do Museu do Diamante/IBRAM.
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senador Olímpio Mourão, cujos objetos foram considerados aquém do valor histórico e
artístico necessário à aquisição de objetos pelo Museu, conforme discutido no capítulo
anterior.
Entretanto, para uma análise mais conclusiva sobre a articulação dos
interesses locais e os propósitos nacionalistas que nortearam o SPHAN na criação no
Museu, faz-se necessário um estudo que busca identificar um imaginário verificado em
Diamantina nas décadas de 1940 e 1950, a partir das representações feitas pela
população acerca da cidade, como será discutido a seguir.

3.2– O Museu na cidade: imaginário diamantinense nas décadas de 1940-1950

Compreendendo-se o museu como lugar de memória (NORA, 1993), e com
base no processo de criação do Museu do Diamante, pode-se dizer que este representou
um esforço de composição de uma narrativa fundamentada nas noções de memória e
história em que se pautavam os intelectuais ligados ao SPHAN. Estas noções, conforme
apontou a pesquisa, estavam calcadas numa memória hegemônica, que procura ressaltar
a unidade da nação brasileira e relegar as particularidades e a diversidade cultural a
segundo plano. Ao mesmo tempo, a narrativa construída está fundamentalmente
alicerçada numa história que privilegia o período colonial e o componente luso e
católico na formação da civilização brasileira. Dessa forma, procurou-se investigar, no
imaginário local, eventuais coincidências e distanciamentos entre as visões de história e
memória acionadas pelo SPHAN.
A noção de imaginário que fundamentou a pesquisa é aquela utilizada por
Le Goff (1990; 1994), Chartier (1991) e Pesavento (2006), e está relacionada à
construção de identidades por meio de representações coletivas que são construídas a
partir do real e que, ao mesmo tempo, dão sentido e atuam como agentes
transformadores da realidade. Como afirma Le Goff:
O que é o imaginário? Sabemos agora que a vida dos homens individuais e
coletivos em sociedade, não se limita às realidades materiais, tangíveis. A
vida destas sociedades compreende e se explica também pelas representações
que se fazem da história, de seu próprio lugar, do papel de sua sociedade.
Essa imaginação, mais exatamente esse imaginário, faz parte das
representações. E a história do imaginário é um território da história das
representações (LE GOFF, 1990, p.1).132
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“L'imaginaire, qu'est-ce que c'est ? Nous savons maintenant que la vie des hommes individuels et
collectifs en société, ne se limite pas aux réalités matérielles, tangibles. La vie de ces sociétés comprend
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O autor acrescenta que:
Essas imagens não se restringem às que se configuram na produção
iconográfica e artística: englobam também o universo das imagens mentais. E
se é verdade não haver pensamento sem imagem, tampouco deveremos
deixar-nos afogar no oceano de um psiquismo sem limites. As imagens que
interessam ao historiador são imagens coletivas, amassadas pelas vicissitudes
da história, e que se formam, modificam-se, transformam-se. Exprimem-se
em palavras e em temas. (LE GOFF, 1994, p. 16).

Pesavento (2006, p.1) compreende o imaginário como elemento organizador
do mundo, que dá a este coerência, legitimidade e identidade: “É sistema de
identificação, classificação e valorização do real, pautando condutas e inspirando
ações”. Assim como Le Goff (1990), a autora relaciona o imaginário às representações,
definindo-o como “um sistema de representações sobre o mundo, que se coloca no lugar
da realidade, sem com ela se confundir, mas tendo nela o seu referente”. A partir do
momento em que o imaginário constrói uma representação social da realidade, ele
passaria a substituir-se a ela, tomando o seu lugar. Dessa forma, “o mundo passa a ser
tal como nós o concebemos, sentimos e avaliamos”.
Sendo as representações produzidas a partir de papéis sociais, elas envolvem
relações de poder que se expressam por meio dos discursos. Roger Chartier (1991, p.1)
acredita “não haver prática ou estrutura que não seja produzida pelas representações,
contraditórias e em confronto, pelas quais os indivíduos e os grupos dão sentido ao
mundo que é o deles.” Considerando as representações coletivas como matrizes de
práticas construtoras do próprio mundo social, o autor aponta para três modalidades de
relação entre as representações coletivas e a realidade:

De início, o trabalho de classificação e de recorte que produz configurações
intelectuais múltiplas pelas quais a realidade é contraditoriamente construída
pelos diferentes grupos que compõem uma sociedade; em seguida, as práticas
que visam a fazer reconhecer uma identidade social, a exibir uma maneira
própria de ser no mundo, a significar simbolicamente um estatuto e uma
posição; enfim, as formas institucionalizadas e objetivadas em virtude das
quais “representantes” (instâncias coletivas ou indivíduos singulares) marcam
de modo visível e perpétuo a existência do grupo, da comunidade ou da
classe (CHARTIER, 1991, p.1).

et donc s'explique aussi par les représentations qu'ils se sont faites de l'histoire, de leur propre place, du
rôle de leur société. Cette imagination, plus exactement cet imaginaire, fait partie des représentations. Et
l'histoire de l'imaginaire est un territoire de l'histoire des représentations” [Tradução Nossa] .
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As lutas de representação estão, para Chartier (1991, p.1), ligadas à
hierarquização da estrutura social, compreendendo estratégias simbólicas que
determinam posições e constroem, para cada grupo, um ser-percebido constitutivo de
sua identidade. A construção de identidades resulta, por um lado, de uma relação de
força entre representações impostas por aqueles que detêm o poder de classificar e
nomear, e a definição que cada comunidade produz de si mesma, o que pode se dar em
termos de aceitação ou resistência diante das representações impostas. Por outro lado,
considera-se o êxito da representação que cada grupo faz de si mesmo, ou seja, sua
capacidade de fazer-se reconhecer.
Ainda segundo o historiador francês, é preciso estar atento a certos
imperativos metodológicos no trato das representações: um deles é abordar os discursos
em sua descontinuidade e discordância, evitando-se concluir a partir da análise temática
de um conjunto de textos a existência de uma “mentalidade” ou “ideologia” que
caracterizaria uma consignação social única (CHARTIER, 1991, p.1). O autor chama a
atenção para a necessidade de se analisar os textos sempre em relação a seus lugares e
meios de produção, e às suas condições de acessibilidade, lembrando que diferentes
apropriações do texto podem conferir-lhe significados plurais e concorrentes. Nessa
perspectiva, deve-se recusar oposições sociais simplistas dadas a priori, como as
polaridades entre dominantes e dominados, elite e povo, como determinante único da
formulação de representações, evitando-se reduções ideológicas que desconsiderem o
caráter descontínuo das práticas culturais.
É a partir dessa perspectiva que se pretendeu analisar o conjunto de
discursos presentes no periódico Voz de Diamantina.
O jornal foi fundado em 1906, pelo bacharel em Geografia, professor e
intelectual diamantinense José Augusto Neves, com o nome de Pão de Santo Antônio.
Em 1936, passa a se chamar Voz de Diamantina, sendo publicado com tiragens
semanais até 1990. Após paralisação, volta a ser publicado em 2001. O jornal foi criado
com o objetivo de trazer renda para o Recolhimento dos Pobres do Pão de Santo
Antônio, fundado em 1902, e que tinha por finalidade manter um abrigo para pessoas
carentes e idosas. De caráter filantrópico, o jornal era financiado por meio de anúncios e
contribuições dos leitores e assinantes, conquistando gradual autonomia e consolidando,
a partir de inícios do século XX, um significativo espaço de interlocução da sociedade
diamantinense (JUNIOR, 2007; MARTINS, 2012; RODRIGUES, 2012).
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José Augusto Neves foi também professor do Ginásio Diamantinense,
fundado em 1933 pela elite local, e autor de obras sobre a história e geografia de
Diamantina. Escreveu a Chorographia do Município de Diamantina, impressa no Rio
de Janeiro pela Tipografia do Jornal do Comércio, em 1899; o Compêndio de Geografia
de Minas, não publicado; e a obra O passado de Diamantina – reminiscência de seu
centenário – 1938, composta de artigos e crônicas reunidas nos jornais Pão de Santo
Antônio e Voz de Diamantina. Escrito entre 1941 e 1944, o livro exalta os grandes
vultos do passado e o “dever cívico dos homens do presente” (NEVES, 1986, p.45 apud
MARTINS, 2012, p.56).
Marcos Lobato Martins (2012, p.53) define José Augusto Neves, assim
como outros professores e intelectuais diamantinenses daquele período como
“republicanos moderados, católicos praticantes, ativos colaboradores de jornais” além
de integrantes de famílias tradicionais de Diamantina e “porta-vozes das elites letradas
da cidade, inteiramente comprometidos com a promoção do progresso e da grandeza da
cidade”. Estes homens teriam assim abraçado “convictamente a opção da Igreja e da
intelectualidade católica” (MARTINS, 2012, p.60). O autor acrescenta que:
O culto ao passado e à religião são, para José Neves, o freio indispensável
para conter os excessos da modernização, os meios insubstituíveis para
moderar a busca do homem contemporâneo pelo bem-estar, conforto e
prazer. Unicamente o passado e a religião poderiam fornecer aos
diamantinenses a finalidade para a vida individual e coletiva. Nesse sentido,
José Neves via a História como “mestra da vida” (MARTINS, 2012, p.56).

Dessa forma, o periódico Voz de Diamantina configura-se como um jornal
de perfil predominantemente católico e conservador, que celebra o passado e a tradição
ao mesmo tempo em que propaga uma representação de Diamantina enquanto cidade
moderna e civilizada, a partir da ótica das elites locais. Nessa perspectiva, pode-se dizer
que a imprensa chamou para si a tarefa de ensinar à população o que era uma cidade
moderna, procurando “convencer todos os habitantes de que esta cidade representava o
bem comum – e que sua representação de cidade deveria ser a cidade de todos”
(GOODWIN JUNIOR, 2007, p.100).
Faz-se importante esclarecer que esta representação, embora se pretenda
hegemônica, não é a única possível: deve-se reconhecê-la como inserida nas relações
poder que constituem a cidade, coexistindo e se confrontando com outras representações
que possam ter sido formuladas a partir de outros grupos sociais, étnicos e culturais
presentes em Diamantina. Entretanto, também é preciso reconhecer que, por se tratar de
uma representação advinda da imprensa e das elites letradas, ela possui um potencial de
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legitimação considerável, lembrando também que, embora o público leitor fosse
provavelmente reduzido, o prestígio alcançado pela imprensa lhe permitiu “ir além do
limite estreito da alfabetização” (GOODWIN JUNIOR, 2005, p.1). Além disso, é
importante lembrar que muitos dos redatores influentes daquele período eram também
professores e políticos locais, sendo lícito deduzir que suas opiniões e valores fossem
propagados dentro de um círculo mais abrangente que o dos leitores de jornais.
Assim, é de se crer que a representação de cidade produzida pela imprensa
diamantinense, em particular pelo jornal Voz de Diamantina, tenha sido apropriada por
parcelas significativas da população local e por extratos sociais diversos, mesmo que
tais apropriações possam variar e promover significados plurais e contraditórios. Nas
palavras de James William Goodwin Junior:
É na leitura dos jornais que enxergamos, também, os limites dessa cidade,
seja da (in)eficácia de sua implementação, seja nos parâmetros de
inclusão/exclusão estabelecidos. Lembrando que essa não é uma cidade
“real”, nem uma cidade “falsa”: é uma representação da cidade, entre muitas
possíveis. Outrossim, uma representação poderosa, pelo lugar social a partir
do qual é produzida, pelo peso que possui sobre o restante da população
citadina (GOODWIN JUNIOR, 2007, p.99).

O primeiro aspecto que se sobressai na análise dos exemplares da Voz de
Diamantina consultados se relaciona à busca por uma representação da cidade enquanto
locus de civilização e urbanidade, marcado pela modernidade, pelo progresso e pela
cultura. Diversos artigos publicados chamam a atenção para a depredação vista como
obstáculo à civilização e ao progresso, em contraste com a modernidade compreendida
como destino natural e inexorável a ser alcançado pela cidade. Nesse sentido, velhos
hábitos, como o de se jogar cascas de frutas nas ruas, são condenados, como demonstra
o artigo intitulado “As jabuticabas”, que apregoa: “Habitamos numa cidade que se diz
civilizada, e não uma aldeia ou lugarejo atrasado, onde se acoitam malfeitores e
selvagens” (Voz de Diamantina, 31/10/1954).
Proliferam-se as notas e artigos nesse sentido, como aquele intitulado “Pela
limpeza pública”, que diz ser “um hábito salutar, em benefício comum, que a população
de Diamantina, que se orgulha dos foros de cidade culta e civilizada, deve sempre ter
em vista” (Voz de Diamantina, 24/12/1944). Ou ainda a nota publicada em 1945,
intitulada “A cidade a mercê dos vândalos”, que denuncia as lâmpadas quebradas nos
postes de iluminação pública e completa: “Quem te viu e quem te vê, oh, Diamantina!...
Que virou Diamantina, cuja cultura e civilização são tão faladas!” (Voz de Diamantina,
22/07/1945). No mesmo ano, o jornal publicou uma nota de repúdio ao vandalismo que
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diz: “Como arrepiam nossos cabelos! A garotagem depreda e estraga tudo...
Misericórdia! Diamantina, com todo esse elemento de progresso e gozando dos foros de
cidade culta e civilizada...” (Voz de Diamantina, 25/03/1945).
Cabe ressaltar que, com base na reorganização dos espaços urbanos iniciada
na Europa Ocidental ainda no século XIX, pautada em ideias centrais tais como o
embelezamento, o sanitarismo e a civilidade, era demandada uma nova postura dos
habitantes condizente com o novo espaço criado, ao mesmo tempo em que se observa a
repressão dos comportamentos desviantes. As elites brasileiras acabaram por incorporar
esse modelo em inícios do século XX, procurando alinhar-se ao ritmo do capitalismo
global e difundindo as práticas e valores burgueses:
Fazendo-se necessária uma representação do progresso, as cidades
prestavam-se ao papel de vitrines, pois ali se concentravam os sinais visíveis
da civilização: a remodelação do espaço, os melhoramentos sanitários, os
equipamentos e aparelhos tecnológicos, a cultura da civilidade (GOODWIN
JUNIOR, 2005, p.2).

Tal “representação do progresso” ganha forma, entre outros aspectos, por
meio da atuação da imprensa. Goodwin Junior (2007, p.98) esclarece que a imprensa
produzida pelas elites urbanas atribuiu a si a missão de “guardiã da civilização”,
mostrando o caminho necessário para que a cidade se modernizasse:
As redações tornaram-se focos organizadores e disseminadores de conceitos,
valores e práticas identificados com a modernidade industrial, o comércio
liberal, os costumes burgueses, a ética capitalista do trabalho. Nas páginas
dos jornais, os homens de imprensa deixaram suas impressões, nos tipos
sobre o papel, numa leitura específica sobre o ambiente urbano – uma
tentativa de transformar a realidade concreta de suas cidades numa
representação da cidade moderna e civilizada (GOODWIN JUNIOR, 2007,
p.98).

Ao produzir, portanto, tal representação de cidade, a imprensa pretendia
transformar a própria realidade por meio da criação de um imaginário de civilização e
modernidade. Entretanto, pode-se deduzir das inúmeras denúncias à depredação
encontradas nas páginas da Voz de Diamantina que, paralelamente à representação de
cidade moderna e civilizada, persistiam ainda os traços daquilo que era visto como
atraso e que marcavam a realidade concreta.
Chartier (1991, p.1) chama a atenção para o “mecanismo da vitrina que
manipula os signos destinados a produzir ilusão – e não a fazer conhecer as coisas tal
como são.” Haveria ai uma perversão da relação de representação, que visa a fazer com
que a coisa não tenha existência a não ser na imagem que exibe, e que a representação
opere de forma a mascarar o seu referente, levando-se a considerar os signos visíveis
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como índices seguros de uma realidade que não o é. Ele acrescenta que “assim desviada,
a representação transforma-se em máquina de fabricar respeito e submissão”
(CHARTIER, 1991, p.1).
Nessa perspectiva, podem-se compreender as representações de civilização
e modernidade produzidas pela imprensa no bojo das relações de poder e exclusão
social que marcaram a sociedade diamantinense, numa visão em que os elementos
vistos como dissonantes ao projeto civilizador deveriam ser reprimidos e excluídos,
tanto de forma simbólica quanto material.
Essa dupla exclusão pode ser exemplificada por meio dos discursos acerca
das práticas e crenças oriundas de matrizes afro-brasileiras, denominadas de maneira
pejorativa de “macumbas” pelos articulistas da Voz de Diamantina, e associadas ao
atraso e à ignorância, que não mais teriam lugar num meio civilizado. Invariavelmente,
a força policial é conclamada a reprimir e coibir estas práticas, como demonstram as
notas retiradas do jornal:
Macumbas – Lá pelos currais andaram surgindo patifarias diversas, sempre
as velas no meio. Isso denota muito atraso num meio como o nosso. Será
possível que no tempo do rádio, do avião, etc, etc, ainda se acredite em
macumbas? Quem vê como o homem atravessa as nuvens, como um pássaro,
ainda acredita nessas patifarias? Só a polícia em cima, para tirar os óculos
pretos dessa gente! (Voz de Diamantina, 12/08/1945).
Macumbeiras – dizem que de vez em quando, aparecem lá pelos altos, umas
feitiçarias, como sejam velas, garrafas de cerveja e parati, níqueis de tostão,
fitinhas verdes, charutos, etc, etc, no meio da rua. Isso denota muito atraso
num meio como o nosso. Será possível que no tempo do rádio, do avião, etc,
etc, ainda se acredite em macumbas? Quem vê como o homem atravessa as
nuvens, como um pássaro, ainda acredita nessas ridículas patifarias? Só a
polícia, com o Sargento Oscar à frente, para tirar os óculos verdes dessa
gentinha macumbeira (Voz de Diamantina, 20/01/1946).
A coisa piora... Informamos que a mistura de macumba com baixo
espiritismo vai se estendendo pela cidade. À descida do Rio Grande, constanos que foi instalada uma tenda... À digna autoridade pedimos providências
para coibição dessa feitiçaria que pega no laço tantas criaturas simples e
incautas (Voz de Diamantina, 17/02/1946).
A Macumba – Diamantina tem se enchido de gente ignorante, supersticiosa e
feiticeira. De envolta com o mais baixo espiritismo, as sessões noturnas se
realizam nos bairros. É de admirar-se que num centro como o nosso, a seita e
a feitiçaria se desenvolvam, frequentando as sessões e praticando macumba
pessoas que vão à Igreja Católica. Há poucos dias, à meia noite, mais ou
menos, viram-se duas velas acesas à Rua do Espírito Santo, e uma em frente
ao Mercado Municipal, quase centro da cidade. A crendice em gente de vistas
curtas é que origina essas pataquadas, que não vingariam em uma cidade
patrulhada (Voz de Diamantina, 24/03/1946).

Nas notas transcritas, chama atenção a preocupação com a presença das
ditas “macumbas” nas ruas mais centrais da cidade, como se tais práticas, ainda que
repudiadas, fossem mais toleradas nas periferias. Ao mesmo tempo, a presença nestes
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rituais seria mais condenável caso se tratasse de pessoas que frequentavam a Igreja
Católica, única crença legitimada pela sociedade diamantinense. De uma forma geral, as
notas também apontam aquilo que seria visto como um descompasso entre a civilização
moderna (“tempo do rádio, do avião”) e a barbárie (feitiçaria, superstição,
charlatanismo). A solução apontada, em todos os trechos, é a ação repressiva das
autoridades.
Apesar da repressão simbólica vivida nos discursos da imprensa, e da
repressão física exercida pela força policial, as práticas de origem afro-brasileira
persistiram, como se depreende da nota publicada em fevereiro de 1946, que descreve a
prisão de Sebastião Teixeira, conhecido como “Pé de Pato”, não sem resistência:
O “Pé de pato” nas garras da polícia – O célebre macumbeiro, feiticeiro de 1ª
classe, de uma lábia fascinante para convencer os incautos e ignorantes, foi,
afinal, preso pela polícia local, nas imediações do sítio da Formação. Desde
há muito que esse mandingueiro aparece lá pela cidade alta, a exercer as suas
feitiçarias e conquistas... Agora, caiu no laço e foi levado à Delegacia
Regional, tendo, porém, no momento de ser seguro pelo soldado Mário
Tolentino Soares, mordido seu dedo médio. No saco que trazia foi
encontrado, além de livros velhos de bruxarias, um crânio humano. Sebastião
Teixeira é o seu nome, havendo o Dr. Antônio Felício da Silva, digno
Delegado Regional, aberto inquérito para processar esse explorador da
crendice popular. Lá pelos altos, Praça Dom João e adjacências, conforme
tempos, por vezes, noticiado, de vez em quando, encontram-se pelas ruas
bugigangas, velas, galinhas mortas, charutos amarrados com fitinhas verdes,
moedas antigas de tostão, garrafas d’água ardente (cachaça), etc, etc. Vai
agindo muito bem a nossa polícia, e o Sarg. Oscar e seus companheiros, do
Posto Policial, estão de parabéns (Voz de Diamantina, 03/02/1946).

Quanto à cultura de origem ameríndia, seu extermínio parece ter sido mais
bem sucedido, tanto no que tange ao aspecto simbólico quanto material. A única
menção aos indígenas encontrada nos jornais pesquisados se refere aos feitos e à glória
de Diamantina, que “até nos campos dos caetés e dos carijós enviou dos seus mais
ilustres filhos para a permuta da língua e o batismo da nacionalidade e civilização” (Voz
de Diamantina, 25/07/1954). Como se pode observar, o elemento indígena é também
associado à barbárie, devendo ser eliminado para a construção da civilização.
Embora a região de Diamantina apresente um rico repertório cultural de
grupos indígenas anteriores à chegada dos europeus, não existe qualquer fonte
documental conhecida que ateste o momento histórico do contato entre esses grupos e
os portugueses entre os séculos XVII e XVIII, início do ciclo minerador na região.
Segundo Marcelo Fagundes (s/d, p.57), a “hipótese principal é que o extermínio
indígena (físico e de sua memória) deva ter ocorrido de maneira extremamente violenta
e rápida (o que parece ter sido uma realidade dada à política colonial portuguesa)”.
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Uma perspectiva semelhante parece ser compartilhada por Mário Fernandes
Rodrigues (2012, p.2), que diz: “Dos autóctones que habitavam as terras diamantinas –
índios Puris –, exterminados tão logo os bandeirantes adentraram na região diamantina,
muito pouco resta, só permanecendo as lendas perpetuadas pela oralidade”.
De todo modo, as representações lidas na imprensa sobre a cidade de
Diamantina e seus foros de civilização parecem repudiar as heranças culturais negra e
indígena no processo de formação da cidade, vistas como permanências de um passado
atrasado que cumpria exterminar em nome da modernidade.
Para Martins (2012, p.48), a modernização urbana e social em Diamantina é
vista como um projeto político das elites locais, caudatária da modernização estatal
promovida pela Era Vargas. Esse projeto teria sido implantado por meio de um pacto
entre a elite diamantinense, formada pelos grandes mineradores, comerciantes, clero e
chefes políticos do Alto Jequitinhonha, a partir de um tripé: densidade política, coesão
das elites locais e capital cultural. Tal projeto dependia “da recuperação de valores
considerados essenciais à ordenação do presente, conforme os desígnios das elites
dirigentes locais, bem como a ancoragem de um projeto de hegemonia dos grupos que
se faziam portadores desses valores essenciais” (MARTINS, 2012, p.48).
A partir destas análises, podemos observar alguns pontos em comum entre o
projeto do SPHAN para a criação da identidade nacional, que certamente influenciou as
políticas de criação de museus, e as representações produzidas pelas elites
diamantinenses. Fazendo-se ouvir por meio da imprensa local, estas pretendiam
consolidar sua representação de cidade culta e civilizada, ensinando à população o que
era uma cidade moderna, e adotando uma postura de “missionária da civilização”
(GOODWIN JUNIOR, 2005, p.1). Nessa missão, procurou-se eliminar os
comportamentos considerados contrastantes com o projeto civilizador, o que implicou
na perseguição às práticas e crenças de parte da população e na marginalização de
determinados grupos culturais e sociais, vistos como encarnação do atraso e da barbárie.
Os ideólogos do patrimônio que atuaram durante a chamada “fase heroica”
do SPHAN, por sua vez, também se viam como encarregados de uma causa, uma
missão, a qual seria criar a identidade nacional por meio da proteção do patrimônio. O
obstáculo que tinham pela frente era, de forma similar, a própria população, vista como
ignorante e insensível à causa do patrimônio, precisando ser educada pela classe
esclarecida. Nos dois casos, trata-se de projetos encabeçados por uma elite que, falando
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de um lugar social privilegiado, procurou impor suas regras e estabelecer-se de forma
hegemônica.
O componente civilizacional e a modernização também eram de suma
importância para os intelectuais do SPHAN, desejosos de proporcionar o ingresso do
Brasil no concerto das nações civilizadas e equiparar-se aos centros europeus vistos
como mais adiantados. Em seu projeto de nação, as culturas negra e indígena também
eram, senão postas de fora, também associadas a um estágio primitivo da civilização,
sendo a diversidade cultural considerada um inconveniente para a unidade nacional.
Dessa forma, pode-se lançar alguma reflexão em torno da noção de que o
SPHAN atuava de forma apartada das populações locais e que essa teria sido uma das
razões que levaram à composição de um patrimônio de cunho elitista, desvinculado da
memória coletiva e do cotidiano dos moradores. Consequentemente, os museus criados
a partir dessa ótica, seriam também pouco representativos das culturas locais, atendendo
aos propósitos unitários de construção da nacionalidade.
No caso específico do Museu do Diamante, é preciso levar em conta o
imaginário diamantinense percebido à época de sua criação. A partir da consulta aos
jornais do período, pode-se entrever a tentativa de imposição dos valores e
representações partilhados pelas elites locais, valores esses pautados pela exclusão de
determinados grupos sociais e refratários à diversidade cultural. Se o museu foi, ao que
parece, pouco festejado pela cidade quando de sua criação133, tal não pode ser atribuído
unicamente à falta de diálogo com a população local. A partir da pesquisa feita,
acredita-se que parte dessa população (justamente aquela que ocupava um lugar social
favorável à legitimação de suas representações) não discordava muito das posições do
SPHAN no que se refere às ambições modernizantes e à adesão a um projeto civilizador
excludente.
Outro ponto que parece aproximar o imaginário diamantinense das
orientações que marcaram a produção intelectual e a atuação do SPHAN está
relacionado à dialética entre passado e presente, tradição e modernidade. Para os
modernistas que preencheram os quadros do Serviço, a valorização do passado e da
tradição, encarnados no patrimônio histórico e artístico, era um ingrediente fundamental
para o projeto de modernização em curso, e para o ingresso no concerto internacional
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Nos jornais pesquisados foram encontradas apenas duas breves menções ao Museu do Diamante. Ao
mesmo tempo, artigos que listam os equipamentos culturais e as instituições diamantinenses indicativas
do progresso e prestígio da cidade no ano de 1954, quando foi criado o Museu, não fazem menção a este.

144
das nações civilizadas. Como observa Monteiro (2012, p.5), não houve por parte do
modernismo brasileiro uma busca de ruptura com o passado, mas sim um compromisso
com a preservação da ordem estabelecida e o empenho em fundar uma continuidade
com a tradição.
Para os homens de imprensa diamantinense, assim como para a maioria dos
integrantes das elites regionais, a atitude em relação ao progresso e à modernidade era
profundamente ambígua, conforme demonstra Martins (2012):
Afinal, tudo na cidade indicava a memória e a permanência de tempos
antigos, de tempos gloriosos nos quais o arraial do Tijuco e a vila de
Diamantina eram mundialmente conhecidos pela riqueza diamantífera, pelo
fausto de contratadores e suas amásias, pela fé que fazia germinar belas
igrejas, cruzeiros, procissões, pelo trabalho de escravos que calçaram léguas
de estradas e movimentaram centenas de lavras e fazendas, pela presença de
músicos que compuseram obras de grande sofisticação. A Diamantina, o
passado havia proporcionado lugar especial no cenário mineiro e brasileiro,
logo não poderia ser simplesmente deixado para trás. O passado regional era
visto como o lastro que justificava as pretensões das elites diamantinenses
quanto ao futuro (MARTINS, 2012, p.46).

Os cronistas diamantinenses, entre os quais o já citado José Augusto Neves,
Soter Ramos Couto e Aires da Mata Machado Filho134, enfatizam em suas obras a
continuidade com a tradição, compreendendo o passado como encarnação de virtude e
exemplo a ser seguido, e procurando convencer os diamantinenses da necessidade de
conciliar o processo de modernização com os padrões da política e da cultura
tradicionais:
Na esfera da economia, do urbanismo e da vida material, os professores e as
elites queriam convencer os jovens diamantinenses de que o futuro traria
muitas novidades. Porém, na esfera do simbólico, incluindo a vida espiritual,
artística e política, seria preciso permanecer vigorosamente ligado à tradição
e ao sentimento comunitário (MARTINS, 2012, p.62).

Nas páginas da Voz de Diamantina, a relação entre a tradição e a
modernidade não se expressa por meio do contraste, mas da continuidade: o estágio de
civilização alcançado por Diamantina no presente se deve justamente às glórias do
passado, como se depreende da nota transcrita abaixo:
A centenária Diamantina e seus logradouros públicos. O povo culto e
civilizado da nossa terra reclama a depredação e vandalismo de seus jardins e
outras benfeitorias públicas. (...)E a molecagem infrene então apoderou-se
desses pontos de passeio e que tanto enfeitam a cidade e agradam a nossa
vista, de modo tão selvagem e bárbaro, que não parece que vivemos numa
134

Soter Ramos Couto, professor de História no Ginásio Diamantinense, publicou vários artigos sobre sua
terra natal, além da obra Vultos e fatos de Diamantina, de 1954, que contém um levantamento factual da
história política e institucional da cidade, muito utilizada por professores e estudantes de Diamantina.
Aires da Mata Machado, filólogo e linguista diamantinense, escreveu o livro Arraial do Tijuco, Cidade de
Diamantina, também bastante lido nas escolas locais (MARTINS, 2012, p.56-59).
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cidade de Couto de Magalhães, Aureliano Lessa, João Júlio dos Santos, Mata
Machado, Francisco Sá, Caldeira Brant, JK e tantos outros filhos
ilustres.(...)Não, diletos diamantinenses, não devemos consentir que se
profane com essas diabruras de má e detestável índole, à memória saudosa,
inesquecível do grande vulto, que tanto enalteceu o nome de Diamantina;
não, caros patrícios, não é possível que consintamos esse irritante, torpe,
abominável desregramento, que tanto depõe contra nosso foros de cidade
civilizada (...) Diamantina tem o seu nome conhecido lá fora, até no
estrangeiro; seus primeiros civilizadores, quando Tijuco ainda, vieram de
Lisboa; Diamantina exportou milhares de arrobas de diamantes e barras de
Ouro para Portugal; Diamantina foi visitada por Saint Hilaire e outros
homens científicos; em Diamantina já se falava bem o francês; e... agora, no
século das luzes, dos prodígios que contemplamos, é que devemos cruzar os
braços ante às depredações dos bárbaros e vândalos inconscientes? (Voz de
Diamantina, 24/03/1946).

Nesta nota, chama atenção a referência aos “filhos ilustres” de Diamantina,
homens ligados às elites regionais do passado e do presente, nomes de peso que
atestariam o caráter culto e civilizado da cidade. Devido ao seu passado glorioso,
Diamantina estaria destinada ao progresso, através de um longo processo iniciado pelos
“primeiros civilizadores” que vieram de Lisboa. Junto com eles, a visita de Saint-Hilaire
e de outros estrangeiros, o francês falado na cidade, todos esses ingredientes
comprovam a primazia do componente europeu no processo de formação de Diamantina
e seu caminhar rumo à civilização e ao “século das luzes”. E indicam também a
inadequação de certos comportamentos, associados à selvageria e à barbárie.
O culto ao passado pode ser percebido em diversos textos publicados na Voz
de Diamantina. Porém não se trata de um passado qualquer, mas daquele passado
enraizado no elemento europeu e protagonizado por uma elite branca e católica, onde
“só tem espaço para uma sociedade branca europeizada, cuja vida pulsava nos saraus e
nos gabinetes da elite política, empresarial e intelectual da cidade” (MARTINS, 2012,
p.58). Observe-se o seguinte artigo, que exalta o passado de Diamantina e os antigos
costumes locais:
Minha Velha Diamantina. As antigas edificações, salvas da destruição pelo
zelo do Patrimônio Artístico, conferem à terra diamantinense certos ares mais
circunspectos, muito aprazíveis para quem se cansou de respirar o ar frívolo
do modernismo. O passado, ali presente pelos monumentos conservados,
longe de enfastiar-nos pelo seu obsoletismo, agrada-nos pelo extraordinário
gosto artístico, revelado em trabalhos irrealizáveis hoje talvez. E assim
podemos dizer que a velha alma lusa erigiu ali um monumento de seus feitos
e, ainda uma vez, imortalizou o nome de sua gente. (...) Os vestígios da
antiga aristocracia ali se conservam dentro da circunspecção devida e
concorrem para que a feição da alma diamantinense tenha o seu tom
característico. O povo guardou muitas maneiras graciosas e educadas de seus
avoengos, prendendo assim o coração do estranho com uma corrente de
afetividade simples, natural e cativante. Até hoje, lá se usa o cumprimento de
cortesia em praça pública, procedimento que bem confirma os fóros de
civilização de que goza a cidade. Lá se ouve ainda a nossa velha música, tão
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sentimental e evocativa, executada ao piano, o instrumento predileto da
antiga e honrada nobreza. O diamantinense se orgulha de sua terra e tem
motivos para assim proceder, pois o próprio estranho que não amar
Diamantina é indigno de pisar aquele sagrado pedaço da Terra Brasileira
(Voz de Diamantina, 21/01/1945).

Sobre esse documento, cabe ressaltar a referência à “velha alma lusa”, que
teria contribuído para gerar em Diamantina as “maneiras graciosas e educadas de seus
avoengos”, dignas da “antiga aristocracia” e da “honrada nobreza” que tocava ao piano
a “velha música” que ainda se ouvia na cidade.
Outro ponto que merece destaque é a menção ao Patrimônio Artístico, que
com seu zelo teria salvado da destruição as antigas edificações da cidade que lhe
conferem “ares circunspectos e aprazíveis”. É interessante observar, nesse documento,
uma visão positiva da ação do antigo SPHAN, contrastante com outras posturas menos
benevolentes que serão analisadas adiante. Apesar de algumas críticas ao órgão e à ação
preservacionista, que por vezes impunha limites ao direto de propriedade, observa-se
aqui uma legitimação do patrimônio enquanto fator que confere identidade à cidade.
Essa identidade parece não se restringir ao aspecto arquitetônico: os monumentos
conservados contribuem para a criação de uma ambiência, de um clima intelectual e
sensorial característico da “alma diamantinense”. Porém, cabe também ressaltar os
limites desse patrimônio, que se restringe aos monumentos de matriz europeia e
aristocrática.
O patrimônio arquitetônico de Diamantina é também um fator que parece
contribuir para o prestígio da cidade e para sua colocação em um patamar elevado
dentro do cenário político mineiro e nacional. No bojo do processo de modernização do
estado, as elites da “Atenas do Norte” buscaram defender seus interesses ante as
pretensões de outros municípios, reforçando sua posição como centro administrativo do
nordeste mineiro (MARTINS, 2012, p.48,60). O patrimônio arquitetônico pode ser,
nessa perspectiva, interpretado como um ingrediente conferidor de legitimidade ao
projeto político das elites locais, ao atestar a grandiosidade de Diamantina dentro de
Minas Gerais e do Brasil. É nesse sentido que podem ser interpretados, também, os
diversos pedidos de elevação de Diamantina ao status de “Monumento Nacional”
encontrados nas páginas da Voz, que enaltecem o patrimônio e o passado da cidade
como fatores centrais para o reconhecimento da importância da mesma:
Um apelo dos diamantinenses ao Presidente da República. Como Ouro Preto
e Mariana, Diamantina se coloca entre as cidades históricas de Minas que
merecem o título de “Monumento Nacional”. A tradicional cidade do norte se
edificou e se desenvolveu sob a mesma influência do espírito colonial que
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marcou a vida daquelas duas ex-capitais de Minas. Sua paisagem urbana, na
expressão de seus monumentos religiosos e artísticos guardou Diamantina
para as gerações de hoje o sinal dos séculos que desapareceram, sendo,
portanto, uma das cidades que mais de perto evocam os episódios
característicos da história mineira. Por isso mesmo, o movimento iniciado
pelos diamantinenses no sentido de que a sua cidade seja transformada em
“Monumento Nacional” merece o apoio e os aplausos de todos os mineiros
que têm no devido respeito as tradições mais caras de nossa civilização (Voz
de Diamantina, 2/09/1945).

O pedido parece ter se sucedido à elevação da cidade de Mariana a
Monumento Nacional, notícia publicada na Voz em 15 de julho de 1945. O documento
acima é acrescido da transcrição de um ofício enviado ao Presidente da República,
contendo mais de mil assinaturas, que tece justificativas para o reconhecimento de
Diamantina como “Monumento Nacional”:
Árvore gloriosa sob cujas folhas verdes e floridas durante dois séculos se
abrigou a civilização norte-mineira.Sentem cheios de orgulho palpitar a alma
de sua velha cidade, as suas tradições encantadoras, o seu passado viril e
grandioso, as glórias e os brasões que encheram de brilho e de esplendor os
seus dias passados.Cidade do ouro, do diamante e da poesia, fulgido poema
que canta o heroísmo, eleva a crença na Pátria e dignifica o trabalho, cujas
gerações mantiveram sempre o fogo de suas tradições cívicas.Considerando
que Diamantina, no âmbito senhoral de suas serranias desnudas se inclina
sobre o solo que os bandeirantes rasgaram à procura de ouro e das pedras
preciosas;Considerando que Diamantina cravejou de pedrarias a coroa de
imperadores e contra eles deu mostra de sua coragem e de sua bravura, com o
sacrifício de Felisberto Caldeira Brant; (...)Considerando que Diamantina,
pelos dramas emocionantes de que foi teatro, é um repositório vivo de
episódios da Pátria;Considerando (...) a epopeia de sofrimentos que seu
passado desperta, o punhado de reminiscências, enfim, que vibra través de
sua fisionomia histórica e que, como uma lufada ardente, incendeia e unge o
espírito de elevado civismo; (...)Considerando que Diamantina, com a
eloquência evocadora das suas lendas, os florões e os altares de suas catedrais
que vêm perpetuando a história dos séculos desaparecidos;Considerando,
finalmente, Sr. Presidente, que as cidades como Diamantina, que ostentam a
coroa das legendas históricas, como templos veneráveis, povoados de
imagens palpitantes, de evocações, de sons e de harmonia, constituem um
patrimônio sagrado, que às gerações do presente cumpre preservar, para que
possam transmiti-lo maior, mais vivo e mais engrandecido às gerações do
futuro, os signatários deste, Sr. Presidente, certos do patriotismo de V. Excia.
vêm reiteradamente dispensando às coisas do passado, aos patrimônios vivos
da Nação, pedem vênia, à vista do que acabam de expor, para solicitar a V.
Excia um ato que, por ser justo e de elevada significação, esperam confiantes
e reverentes, certos de que ficará para sempre gravado no coração agradecido
de todos os diamantinenses – a elevação de Diamantina a “Cidade
Monumento Nacional” (Voz de Diamantina, 2/09/1945).

As razões para a elevação de Diamantina a “Cidade Monumento” apontadas
pelos signatários do ofício se referem ao seu passado glorioso e à sua história marcada
pela ação dos bandeirantes, e pela busca de pedras preciosas que teriam cravejado a
“coroa de imperadores”. Insinua-se, a partir dos documentos analisados, uma dívida do
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Brasil para com Diamantina, que por seu civismo e suas riquezas é vista como “o anel
de ouro que o destino introduziu no dedo da Nação” (Voz de Diamantina, 22/07/1945).
Essa dívida justificava as pretensões das elites locais, que se utilizam do passado e do
patrimônio do antigo Tijuco como forma de elevação da cidade a uma posição de
prestígio no cenário mineiro e nacional: Diamantina é vista como “uma das cidades que
mais de perto evocam os episódios característicos da história mineira”, e um
“repositório vivo de episódios da Pátria”, de heroísmo e civismo. 135
Nesse passado idealizado, se destacam a coragem e a luta contra a tirania,
encarnadas na figura de Felisberto Caldeira Brant136. Martins (2012), ao estudar os
memorialistas diamantinenses, aponta para uma aproximação dos mesmos com os
cânones que presidiram a elaboração de corografias no século XIX e início do XX, no
âmbito do IHGB e seus congêneres estaduais. Nas monografias produzidas, que
misturavam história, tradição e memória coletiva, a relação entre o nacional e o local se
dava no sentido de “mostrar que a região é o resultado do protagonismo de figuras
extraordinárias” (MARTINS, 2012, p. 53-54). Essa parece ser a visão apresentada no
documento acima, e em outros que serão analisados adiante. Neles, se destacam as
figuras de personagens ilustres como heróis regionais, por meio de um olhar
maniqueísta e simplificado dos processos históricos, que destaca a ação de vultos
célebres do passado local (geralmente ligados às famílias tradicionais) e desconsidera o
papel das coletividades e dos indivíduos comuns.
Outro ponto que merece destaque na análise do documento é a definição de
patrimônio apresentada: este patrimônio é composto não somente da arquitetura dos
“templos veneráveis”, mas também de “imagens palpitantes, de evocações, de sons e de
harmonia”. Novamente, subentendem-se aspectos de natureza intangível, criadores de
uma atmosfera urbana característica, como fundamentos deste “patrimônio sagrado” que
deve ser preservado e transmitido às gerações futuras.
135

Nesse aspecto, o imaginário diamantinense novamente se aproxima da visão do SPHAN e de Rodrigo
Melo Franco de Andrade, para quem a história de Minas, sobretudo aquela relativa ao período colonial,
era de suma importância para a formação da nação brasileira, numa articulação entre o local e o nacional.
136
Felisberto Caldeira Brant, célebre contratador de diamantes, nasceu em São João Del Rei, filho mais
velho de um português que emigrara para as Minas. Enriqueceu por meio da exploração diamantina na
região dos Pilões e Rio Claro em Goiás. Foi o 3º contratador do Tijuco, entre 1749 e 1753, após João
Fernandes de Oliveira. Sua atuação se baseou no completo desrespeito às normas centrais do sistema de
contratos, com a extração ilegal de um número gigantesco de pedras e a manutenção de redes de
contrabando para o Reino. Estabeleceu profundos laços de compadrio com as autoridades locais e com o
Governador Gomes Freire de Andrade, o que lhe tornou um rico e poderoso potentado. Com a chegada de
um novo Intendente em 1751, surgem pontos de atrito e pressões pela devassa dos procedimentos de
Caldeira Brant, que acabou sendo preso e transferido para o Reino. Morreu na cadeia do Limoeiro, tendo
seus bens integralmente sequestrados pela Coroa (FURTADO, 1999, p.304-306).
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A preservação do patrimônio é o mote para diversos outros artigos da Voz
que reivindicam a elevação de Diamantina a Monumento Nacional:
Diamantina, “cidade monumento” Por Almir Neves. A terra dos MataMachado tem de ser, a exemplo de Ouro Preto e, recentemente, Mariana,
condecorada como “Cidade Monumento”. Nós o exigimos do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional.(...) Diamantina tem tudo para se fazer
merecedora de tão insigne honra. Tem em seu regaço, os veios cristalinos de
seus riachos tranquilos, dos quais, outrora, os indômitos desbravadores se
abeiravam sequiosos, na ânsia incontida de se tronarem felizes, tem na
representação hercúlea de suas atalaias graníticas, as alcantiladas montanhas
que circundam o Itambé – o vigilante eterno da centenária cidade; tem ao par
de sua forma colonial, de suas igrejas velhas, construídas em séculos
passados, conservadas e restauradas, monumentos velhíssimos, os traços
marcantes do fausto, com seus panoramas embriagadores e de requintes
milenários; tem no seu povo, filhos estremecidos, a razão de ser de sua
existência, porque tem sido eles os mais destemidos defensores de sua
história e de sua liberdade.Diamantina é ao mesmo tempo cidade de tradições
e de progresso graças à têmpera de seus batalhadores, que a tornou rija como
as pedrarias faiscantes (Voz de Diamantina, 4/11/1945).

Aqui, destaca-se, mais uma vez, a menção a uma família ilustre da cidade
(“a terra dos Mata-Machado”) como justificativa para as glórias a que Diamantina
estaria destinada.

Novamente, o passado local é relacionado aos “indômitos

desbravadores”, às “pedrarias faiscantes” e à defesa da liberdade.137 A ambivalência da
atitude em relação à modernidade é mais uma vez explicitada, por meio da
caracterização de Diamantina como sendo “ao mesmo tempo cidade de tradições e
progresso”.
O pedido de elevação a Monumento Nacional, aqui transformado em
exigência dirigida ao SPHAN, se fundamenta nas feições coloniais do antigo Tijuco, em
suas “igrejas velhas” conservadas e restauradas. Observa-se aí uma aproximação entre a
visão de patrimônio apresentada no jornal e aquela utilizada pelo SPHAN: um
patrimônio colonial, barroco e católico, além de monumental.
Outro aspecto interessante é a menção aos “traços marcantes do fausto” e
aos “requintes milenários”; como se viu, os museus criados em Minas, entre eles o
Museu do Diamante, procuram representar um universo material ligado às elites
mineiras dos séculos XVIII e XIX, encenando um cotidiano de riquezas que era
estranho à maioria da população. Tal fato se deve à visão compartilhada pelos
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Na historiografia sobre o Distrito Diamantino, embasada em memorialistas tais como Joaquim Felício
dos Santos, cristaliza-se a imagem simbólica do Tijuco como uma área isolada pelo Coroa do resto da
Capitania, onde o drástico controle da produção do diamante teria levado a uma ação devastadora das
autoridades locais, marcada pelo despotismo e a tirania (FURTADO, 1996). É nesse sentido que se
consolida um imaginário de resistência e luta pela liberdade por parte da população, capitaneada por
vultos ilustres tais como Caldeira Brant, como se depreende das páginas da Voz.
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intelectuais do SPHAN de que o efervescente ambiente urbano gerado nas Minas
setecentistas conformava uma verdadeira “civilização” nos moldes europeus, digna de
inserir o Brasil no concerto internacional (JULIÃO, 2008). Desse modo, o imaginário
diamantinense encontra ecos na ótica do SPHAN, por meio da visão do passado local
enquanto locus de civilização e requinte.
A “importância econômica e espiritual” alcançada pela urbe diamantinense,
que chegou a ser o “maior núcleo de civilização do norte”, também se encontra entre as
justificativas para este outro pedido de elevação da cidade a Monumento Nacional,
publicado também no Estado de Minas:
DIAMANTINA, MONUMENTO NACIONAL. A eleição de Diamantina a
monumento nacional é medida que se impõe – Ouro Preto e Mariana já
receberam essa homenagem do governo federal. Resta agora a tradicional
festa do Tijuco. Quem percorre a história mineira não deixa de ficar
emocionado diante dos fatos que tiveram como palco a cidade de Felisberto
Caldeira Brant. Minas Gerais também nasceu ali. Foi naquelas ruas batidas
pelo sol do sertão que começamos a compreender a grandeza do nosso
destino. As lutas contra os contratadores de diamante, contra os exploradores
do povo marcaram definitivamente o espírito indomável do mineiro, a sua
sede de independência, a sua fome de liberdade. Os diamantinenses
formavam naquela época um dos maiores núcleos de resistência aos
desmandos da Coroa Portuguesa. Ali não repercutiu o espírito de
acomodação, de obediência cega, de temor exagerado. Cada diamantinense
trazia dentro do peito, insofregamente, o ideal de libertação. O homem rude
da bateia ou o intelectual, o agricultor ou o comerciante ansiavam retirar
Minas da servidão estrangeira. E trabalhavam avidamente nesse sentido. Daí,
o ambiente febril que reinava nos últimos anos do Brasil-colônia. Era difícil
aos beleguins da Corôa manter os diamantinenses dentro da sua órbita da
dominação. A história da cidade está cheia de lances épicos que tiveram
repercussão nacional. Ao lado disso, a urbe crescia em importância
econômica e espiritual, chegando a ser o maior núcleo de civilização do
norte. A sua influencia na história de Minas, nessa época, foi decisiva.
Ensinava-se ali o culto à terra e à cultura. (...) Assim, bela e significativa, a
história de Diamantina continua sendo uma fonte permanente de inspiração.
A cidade guarda monumentos dessa época que precisam estar a salvo do
trabalho destruidor do tempo. E só o governo poderia realizar essa tarefa com
probabilidades de êxito. Erigir-se a terra de Felisberto Caldeira Brant em
monumento nacional é um grande passo nesse sentido. Trabalhemos para que
também Diamantina goze dessas prerrogativas que representam uma
homenagem aos que, em outras épocas, estruturaram Minas Gerais em suas
sólidas bases morais. E o fizeram vencendo rudes obstáculos que puseram à
prova suas reservas inesgotáveis de patriotismo e de fé no futuro (Voz de
Diamantina, 09/09/1945).

Aqui, mais uma vez se encontra a exaltação a Felisberto Caldeira Brant e se
corrobora o imaginário de resistência da população do Tijuco contra os desmandos da
Coroa Portuguesa. É interessante notar que, apesar das recorrentes menções ao
personagem ilustre do passado regional, neste artigo em particular a luta pela liberdade
e a coragem ante a tirania não são apresentadas como atributos restritos aos “grandes
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heróis”, mas abarcam toda a coletividade e os indivíduos anônimos, “o homem rude da
bateia” e o intelectual; o agricultor e o comerciante.
Outro ponto a ser destacado refere-se à exaltação da importância de
Diamantina para a história de Minas (tendo a cidade contribuído para a estruturação do
estado em suas “sólidas bases morais”) e da Nação (“a história da cidade está cheia de
lances épicos que tiveram repercussão nacional”). Tal postura indica a coesão das elites
do antigo Tijuco no sentido de estabelecer uma posição política privilegiada no cenário
estadual e nacional, equiparando-se a cidades como Ouro Preto e Mariana. A ferramenta
encontrada, novamente, é a valorização do patrimônio, dos monumentos “que precisam
estar a salvo do trabalho destruidor do tempo”. O governo, através do SPHAN, é visto
como único agente capaz de empreender esta tarefa, responsabilidade à qual não deve se
furtar.
A postura das elites diamantinenses aproxima-se da tentativa do SPHAN em
apresentar as cidades mineiras, por meio da representação do fausto e da civilização
dentro dos museus locais, como indícios da projeção de Minas dentro do quadro mais
amplo da identidade nacional. Entretanto, conforme demonstrado por Julião (2008), é
importante destacar que a atenção dada pelo SPHAN ao patrimônio mineiro por meio
dos tombamentos e da criação de museus nas “cidades históricas” não deve ser
compreendida como adesão ao regionalismo, mas a partir da crença compartilhada pelos
intelectuais ligados ao Serviço de que a arte e a civilização desenvolvidas nas Minas
setecentistas serviam aos propósitos unificadores de criação de uma identidade nacional.
Este pode ser um ponto importante para se refletir sobre o Museu do
Diamante e sua inserção na cidade de Diamantina, enfocando aspectos que podem
apontar para um distanciamento entre os pressupostos adotados pelo SPHAN na
construção do Museu e as visões da história e da memória regional que pautavam o
imaginário diamantinense. O SPHAN estava muito mais interessado nas características
da história mineira que se adequassem ao projeto de unificação da cultura e da memória
nacionais, servindo à construção de uma imagem de nação coesa e homogênea.
Enquanto isso, os diamantinenses demonstravam um grande apego pela história e a
memória regionais, tendo se forjado uma “memória e uma identidade diamantinenses,
as quais, na medida em que foram compartilhadas por boa parte dos moradores da
cidade, produziram legitimidade para o pacto das elites locais e seu projeto de
modernização do Tijuco” (MARTINS, 2012, p.60).
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São recorrentes nos exemplares da Voz de Diamantina as referências a
personagens e famílias ilustres da cidade, tais como Caldeira Brant, os Mata-Machado,
Couto de Magalhães, JK e outros. A imprensa local também enfatiza as particularidades
de Diamantina e sua história, povoada por um imaginário ligado aos contratadores de
diamante e às lutas por independência frente ao despotismo da Coroa Portuguesa. Dessa
forma, cria-se “uma narrativa histórica que singulariza a trajetória dos diamantinenses,
que os insere numa comunidade imaginada” (MARTINS, 2012, p.60).
Martins (2012, p.48,60) acredita que essa “ideologia da diamantinidade”
ajuda a solidificar uma tradição ético-política que está na base da coesão das elites
locais, resultante de alianças familiares e de negócios entre seus membros. O ensino da
história regional acaba, assim, por servir a propósitos políticos importantes:
Primeiro: forneceu aos setores dominantes da sociedade regional uma
concepção comum que operou como um código unificador, definindo sua
identidade e propondo critérios orientadores para o pensamento e a ação
desses setores. Segundo: ajudou a legitimar o domínio das elites sobre a
população regional, na medida em que esta compartilhava, à sua maneira, as
expressões simbólicas que compunham a noção de “espírito diamantinense”
construída por aquelas. Terceiro: o discurso produzido no ensino de história
local e regional atuou no sentido de fortalecer os interesses de Diamantina no
cenário político estadual, apoiando e justificando a ação de suas elites em
face de outras regiões de Minas Gerais (MARTINS, 2012, p.61).

É interessante observar que o patrimônio, representado pelos monumentos
remanescentes dos séculos da mineração e encarnado na tradição e no passado de
Diamantina, é evocado no sentido de atestar a existência da identidade e da
singularidade locais:
As lições de história regional e local tornaram-se, em Diamantina, o locus da
elaboração de narrativas que afirmavam tanto a singularidade da trajetória do
povo diamantinense quanto a excelência dos bons valores e exemplos
existentes no seu passado. Essas narrativas quiseram ensinar as gerações
diamantinenses a viver com os exemplos de virtude dos que as precederam
nas terras altas do Espinhaço Central, cuja contribuição para a formação do
Brasil teria sido inestimável, em todos os períodos da história nacional. Nos
textos de José Augusto Neves, Soter Ramos Couto e Aires da Mata Machado
Filho, os estudantes e leitores diamantinenses encontraram a postulação de
que o caráter local teria seu núcleo duro na tradição, na continuidade cultural,
no pertencimento comunitário – na “diamantinidade”, uma idealização do
espírito e do comportamento dos garimpeiros e faiscadores (MARTINS,
2012, p.61).

A partir dessa perspectiva, pode-se melhor situar o Museu do Diamante no
contexto local. O patrimônio representado pela instituição, a partir dos interesses do
SPHAN, privilegia a memória nacional unificada e pouco espaço concede aos vultos e
episódios da história regional. A ausência do “espírito diamantinense”, da “ideologia da
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diamantinidade”, pode ser um dos aspectos que ajudam a elucidar o baixo grau de
interesse e apropriação da população em torno do museu recém-criado.
Outra questão que pode levar a uma maior compreensão da inserção do
museu na cidade é a análise das relações entre a população e o SPHAN, órgão criador
da unidade museológica. Como foi dito, os moradores mantém para com o Serviço uma
atitude ambivalente. Em alguns momentos o órgão é legitimado enquanto protetor do
patrimônio da cidade e, por conseguinte, de sua identidade, tendo reconhecida a
importância de sua atuação. Por vezes, a cidade parece cobrar inclusive uma ação mais
eficaz do Serviço no que tange à salvaguarda de certos bens culturais, como se
depreende do trecho publicado em 1945 e que reclama a reconstrução do Chafariz do
Rosário: “É pena que o Patrimônio Histórico e Artístico Nacional não se lembre de
mandar reconstruir aquele antigo e histórico chafariz, à Praça D. Joaquim, antiga do
Rosário” (Voz de Diamantina, 22/07/1945). No ano seguinte, a situação parece
continuar a mesma:
Chafariz do Rosário - Para os velhos diamantinenses, que nos visitam, é uma
tristeza ver o histórico Chafariz do Rosário naquele estado de abandono em
que se acha.Falou-se que o Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
cogitava de reconstruí-lo.Há tempos, tivemos o trabalho de publicar um
retrato daquele velho e colonial chafariz, construído em 1787 na gestão do
governador Luiz da Cunha Menezes.Foi consertado em 1900, sendo depois,
por ordem da Municipalidade, cortadas a picaretas as suas tradicionais
carrancas (Voz de Diamantina, 10/03/1946).

A Capela de Nosso Senhor do Bonfim dos Militares, entretanto, parece ter
tido melhor sorte: “Estão quase concluídas as obras de reconstrução da antiga e histórica
capela do Tijuco, de que é orago N. S. do Bonfim, e que está sendo reconstruída pelo
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional” (Voz de Diamantina, 12/11/1944).
O valor histórico e a ancianidade parecem estar associados ao imaginário
patrimonial diamantinense, sendo usados de forma recorrente na descrição dos bens
percebidos como dignos de proteção. A eles, se soma o valor artístico, considerado
imprescindível para definir aquilo que deve (e o que não deve) ser preservado, como se
observa na nota publicada na Voz referente ao Mercado Municipal, conhecido como
“barracão”: “velho casarão ou pardieiro da Praça Barão de Guaicuí, que tinha o nome de
mercado municipal. Não se deve considerar esse velho barracão como obra antiga e
histórica, nem sequer artística, porque ele não contém arte alguma (...)” (Voz de
Diamantina, 21/11/1954). O Mercado Velho, antigo rancho de tropas, é atualmente
considerado um dos mais importantes patrimônios de Diamantina, tendo sido
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revitalizado e convertido num significativo espaço cultural da cidade. Entretanto, ainda
na década de 1950, era designado de forma pejorativa pelos moradores como
“pardieiro” e “jaburu, por seu aspecto repelente”(Voz de Diamantina, 21/11/1954).
As definições de patrimônio cultural sofreram, a partir das últimas décadas
do século XX, significativas transformações, tornando-se mais abrangentes e passando a
incorporar valores que referendam o respeito pela trajetória do bem cultural ao longo
dos anos, seus diversos usos e significados para as coletividades. No período estudado,
contudo, o valor artístico (embasado em definições bastante restritas de arte), era ainda
preponderante no imaginário diamantinense. Exemplo disso é o texto publicado em
1945 na coluna “As Ideias do Dr. Carranca”, assinada por Demófilo e presente em todos
os exemplares da Voz naquele período:
_Dr. Carranca, o senhor não acha que esta mania de o Serviço do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional querer defender todas as velharias de nossa
cidade é estranha?
_Estranha não acho, primeiramente porque há muitos anos que tal mania vem
sendo de conhecimento público; em segundo lugar, porque o Patrimônio tem
de fato realizado muita coisa útil, de envolta com algumas caturrices. O que é
bom a gente deve reconhecer e aplaudir.
_ Quer dizer que o senhor é apologista do Patrimônio, ou melhor, do
“Matrimônio Histérico”, conforme foi popularmente batizado?
_Apologista, não, julgo, porém, é que se lhe deve fazer justiça nas cousas
boas que tem feito tanto aqui como em outras cidades e lugares históricos do
Brasil. Estou, nesse assunto, com conhecido humorista brasileiro: “Admiremse as velhas obras de arte, apesar de sua velhice. Os tradicionalistas extasiamse, porém, diante do lixo do passado, venerando troços velhos, somente
porque são velhos. Ora, o medíocre e o feio sê-lo-ão cada vez mais, através
dos tempos; a pátina do tempo não é creme de beleza” (Voz de Diamantina,
10/01/1945).

O Dr. Carranca parece discordar do valor de ancianidade como único fator
determinante da importância de um bem cultural; para ele, não se deve preservar “troços
velhos” desprovidos de valor estético (ressaltando-se novamente a extrema
subjetividade de tal valor e suas transformações através da história).
Sua postura demonstra, ainda, ambivalência para com o SPHAN, órgão que,
apesar de suas “caturrices”, tem realizado, em sua opinião, “muita coisa útil” e merece,
portanto, o seu reconhecimento. Ao que parece, essa relação ambivalente e conflituosa
com o SPHAN teria levado a população a apelidá-lo de “Matrimônio Histérico”,
trocadilho com o termo “Patrimônio Histórico” devido à “mania” do órgão de “querer
defender todas as velharias da cidade”.
A ação preservacionista em Diamantina parece ter implicado na questão
habitacional, como demonstra a nota publicada em 1945:
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Em Diamantina, persiste o problema da habitação. Ninguém faz ideia que a
procura de uma casa em nossa cidade, para morar, constitui, hoje, um
problema mui difícil de se resolver. A nossa população aumenta cada vez
mais, e quem necessita de uma casa para alugar, não encontra, porque não há
(...) (Voz de Diamantina, 15/07/1945).

Uma das soluções apontadas para a crise habitacional era a delimitação da
área de tombamento, como demonstra um dos objetivos do Manifesto da Coligação dos
Trabalhadores de Minas Gerais, Núcleo Diamantina: “Delimitação da zona histórica da
cidade, concedendo-se liberdade de construções fora da área tombada, a fim de
solucionar a crise de habitações e dar trabalho aos operários” (Voz de Diamantina,
3/06/1946).
No mesmo exemplar da Voz, foi publicado o seguinte telegrama de Rodrigo
Melo Franco de Andrade, diretor do SPHAN, ao prefeito de Diamantina, Edson Lago,
em resposta a um pedido do mesmo visando à melhoria da situação habitacional na
cidade:
Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Telegrama do Diretor
do Serviço de Pat. Hist. E Art. Nacional, recebido pelo Dr. Edson Lago
Pinheiro, Prefeito Municipal:“Rio, 22. Tendo tomado merecida consideração
seu oficio nº2, S.P., datado de 7 corrente, tenho prazer comunicar V. Exe.
Solicitei Arquiteto Lucas Mayer receber prof. Escola Nacional Belas Artes
seguir Diamantina junho próximo afim completar estudos necessários
delimitação área dessa cidade alcançada tombamento. Transmito via postal
algumas considerações que submeto esclarecido espírito V. Exe. Atenciosas
saudações. Rodrigo M. F. de Andrade (Voz de Diamantina, 03/06/1946).

A atuação do SPHAN em certos momentos parece ter desagradado aos
moradores, desgostosos com as restrições impostas pelo órgão, que lhe valeram o
curioso apelido de “Matrimônio Histérico”. Contudo, o patrimônio parece ter atuado
como importante fator de legitimação do projeto de modernização da cidade, que teve
por fio condutor o culto ao passado como elemento justificador das pretensões de
inserção de Diamantina num cenário privilegiado, por meio de uma continuidade com
as práticas políticas tradicionais.
É dentro deste cenário que se buscou compreender o Museu do Diamante e
suas relações com a cidade. Por um lado, não se podem descartar as significativas
aproximações entre o imaginário diamantinense e os propósitos do SPHAN
relacionados à criação de um discurso museológico referendado por um padrão
civilizatório de matriz europeia e católica, refratário à diversidade cultural. Por outro, a
pouca ênfase dada às peculiaridades regionais, aos filhos ilustres da terra e às famílias
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tradicionais na narrativa da instituição, são fatores relevantes para se compreender os
elos aparentemente fracos de representatividade local no Museu do Diamante.
É provável que a população de Diamantina fosse mais receptiva à criação de
um “museu-memória” (SANTOS, 2006) nos moldes do Museu Histórico Nacional de
Gustavo Barroso, onde a história nacional era evocada como resultado da ação de
indivíduos singulares e eventos excepcionais, e os objetos apresentados enquanto
relíquias evocativas de tais indivíduos e eventos. Nesse sentido, deveriam sobressair os
personagens ilustres e feitos do passado diamantinense, cristalizando uma memória
coletiva que se apega à história oficial, mas que ao mesmo tempo confere protagonismo
a uma história local de cunho positivista.As pretensões das elites locais com vistas a
narrar por meio do Museu a obra de civilização consolidada pelos vultos
diamantinenses parecem, contudo, ter sido eclipsadas pela memória unificadora
empregada para a construção de uma identidade nacional.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio da pesquisa feita pôde-se concluir que o Museu do Diamante está
inserido, assim como os outros museus mineiros do SPHAN, num projeto de construção
da identidade nacional em que ganha destaque a civilização colonial mineira como
referência fundamental da nacionalidade. A aproximação de Rodrigo Melo Franco de
Andrade do modelo europeu de museu, e o interesse em inserir o Brasil no concerto
internacional, leva o Museu do Diamante, a partir de seu acervo e da narrativa criada, a
privilegiar o elemento branco, europeu e católico na formação brasileira.
A partir dos propósitos do Estado unificador que caracteriza o governo
Vargas e dos interesses em se criar uma imagem de nação coesa e homogênea, a
diversidade cultural, presente nos elementos da cultura indígena e afro-brasileira são
marginalizadas na narrativa do Museu, ganhando destaque os objetos de valor artístico
relativos aos hábitos requintados das famílias de posses dos séculos XVIII e início do
XIX. Embora o Museu só tenha sido inaugurado efetivamente em 1954, após o fim do
Estado Novo, acredita-se que, por ter sido o SPHAN criado e se consolidado no
contexto de enquadramento político da cultura que marcou aquele período, as
concepções autoritárias e excludentes acabaram por marcar a trajetória do Museu do
Diamante.
O discurso do SPHAN como um todo acabou por privilegiar o espaço
geográfico e temporal das Minas coloniais como experiência civilizacional única e
metáfora da nação, o que levou ao tombamento massivo de monumentos e conjuntos
urbanos relativos a estes núcleos, e também à criação de museu nas “cidades históricas”
mineiras. Entretanto, a criação destas instituições, e do Museu do Diamante em
particular, está mais próxima de um discurso nacionalista e avesso aos regionalismos,
que busca uma unificação do território e da identidade nacional.
Dessa forma, tem-se o desfecho do objetivo geral que orientou esta
pesquisa, e que por sua vez relacionou-se a um estudo do processo de criação do Museu
a partir dos pressupostos adotados pelo SPHAN em seu discurso voltado para o
patrimônio e a nacionalidade. Pode-se então concluir que as orientações do SPHAN
marcaram de forma importante a narrativa construída pela instituição no momento de
sua criação.
Ao mesmo tempo, verificou-se por meio da pesquisa na imprensa
diamantinense das décadas de 1940 e 1950 a existência de um imaginário bairrista, que
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busca celebrar os feitos e personagens locais e exaltar sua importância dentro dos
quadros da nação. Nesse aspecto, percebeu-se que os propósitos nacionalistas e
universalizantes que nortearam o SPHAN na criação do Museu se distanciam do
imaginário diamantinense, o que levou à organização de um Museu pouco voltado para
a celebração das particularidades do passado local. A partir dessa questão é que foi
desenvolvido um dos objetivos específicos deste estudo, relacionado à verificação de
um confronto entre os interesses locais e os objetivos do SPHAN com a criação do
Museu do Diamante.
Embora as famílias tradicionais de Diamantina tenham de certa forma sido
mobilizadas na criação do Museu, uma vez que eram detentoras de grande parte dos
objetos antigos e de valor histórico e artístico passíveis de ser incorporados pelo acervo,
Rodrigo Melo Franco de Andrade não pareceu fazer muitas concessões aos vultos
regionais no Museu do Diamante. Estas famílias interessavam ao Museu apenas na
medida em que poderiam fornecer objetos para o acervo, mas os critérios de valoração
desses objetos pertenciam exclusivamente ao SPHAN.
Percebeu-se que, embora o patrimônio relacionado aos monumentos
arquitetônicos e ao universo cultural da sociedade mineradora fosse tão caro ao SPHAN
quanto a uma parte significativa da população de Diamantina, alguns pontos de
divergência fizeram com que o Museu tivesse uma repercussão bastante limitada no
meio social diamantinense das décadas de 1940 e 1950. Tal conclusão leva à
comprovação de uma das hipóteses norteadoras da pesquisa, qual seja, a de que o
Museu do Diamante estava, no contexto de sua criação, afastado do meio social onde foi
inserido.
A instituição ficou caracterizada por uma narrativa centrada no elemento
artístico e no acento estético que caracterizam objetos de uso cotidiano e mobiliário
representativos dos hábitos e formas de viver associados ao requinte e próprios de uma
sociedade colonial abastada. Conforme demonstrou Julião (2008), entre o valor
histórico e o artístico, o SPHAN privilegiou este último, passível de ser incorporado ao
discurso universalizante com mais facilidade. O valor histórico, por conseguinte, era
compreendido como mais ligado ao particular e às peculiaridades da história local ou
nacional, oferecendo algumas dificuldades no âmbito de uma cultura universal que
deveria, aos olhos do SPHAN, ser partilhada por toda a humanidade.
Privilegiando, portanto, o discurso da história da arte em sua narrativa, o
Museu do Diamante foi recebido de forma pouco calorosa pela sociedade diamantinense
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nas décadas de 1940 e 1950. Uma das razões, acredita-se, está relacionada à presença
pouco expressiva de elementos voltados para a celebração das glórias e vultos da cidade
e região no contexto do Museu.
O próprio nome dado à instituição pode ser indicativo dessa realidade:
enquanto a Biblioteca Antônio Torres, criada juntamente com o Museu, carrega o nome
de seu patrono e foi muito mais celebrada na imprensa local, o Museu que faz referência
ao diamante e à sua exploração na economia regional e nacional quase não é
mencionado nos jornais. O Grupo Escolar Júlia Kubitschek, inaugurado no mesmo ano
que o Museu, e que também carrega o nome de uma personagem ilustre da terra, é
fartamente aludido.
Dessa forma, poder-se-ia traçar um paralelo entre os interesses locais e
nacionais. Na legislação federal de criação do Museu e da Biblioteca, observou-se
diversas restrições à criação dessa última, por ser de aspecto local e não possuir o apelo
nacional de que gozava o Museu. Na imprensa local, entretanto, a Biblioteca alcança
muito mais prestígio, o que leva a identificar aspectos conflituosos entre os interesses
locais e os nacionais.
O pouco interesse dedicado aos aspectos locais no Museu do Diamante
acabou por afastá-lo dos extratos mais influentes da sociedade diamantinense e por
configurar um baixo grau de identificação com a instituição. No mais, conforme
demonstra a bibliografia pesquisada, a atuação do SPHAN esteve pautada pela ausência
de consulta à população e por uma distância das camadas populares, sendo que a
preocupação da instituição com a instrução pública era mais direcionada às elites, tidas
como extratos sociais mais esclarecidos. Tal hipótese pode ser comprovada pelo
discurso técnico-científico empregado pelo Serviço e pela divulgação de pesquisas
acadêmicas na Revista do SPHAN, voltadas para um público cultivado; e também pelo
tombamento expressivo de bens monumentais ligados aos grandes feitos e aos grandes
homens da história, ou ainda daqueles ligados às Belas Artes e a uma cultura erudita,
em detrimento da arte popular.
Nesse aspecto, pode-se inferir que, por meio da criação do Museu do
Diamante, o SPHAN falhou no que se refere ao engajamento das elites diamantinenses
na missão pedagógica em torno da construção do nacional. Quanto às classes populares,
é provável que não tenham sido sequer contempladas entre as preocupações educativas
do Serviço.
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Conforme discutido ao longo do texto, o papel pedagógico relacionado aos
museus do SPHAN, entre eles o Museu do Diamante, relaciona-se às preocupações
patrióticas e cívicas que gravitam em torno da construção da nação. Nesse aspecto,
pode-se inserir o Museu do Diamante na linhagem dos museus nacionais, que, assim
como o MHN de Gustavo Barroso, tinham como ponto central de seu discurso a
construção da identidade nacional.
Mas o SPHAN procura ao mesmo tempo se distanciar daquele modelo de
instituição, deslocando o interesse do Império para a Colônia e exibindo os objetos de
uma forma inovadora, que privilegia a visualidade e o olhar artístico em detrimento do
valor de relíquia ligada a um acontecimento ou personagem ilustre. O SPHAN
procurou, dessa forma, consolidar uma política de aquisição museológica mais rigorosa,
que tinha como princípio fundamental o valor artístico e plástico dos objetos, e que
baniria, por conseguinte, as quinquilharias sem interesse estético dos acervos dos
museus, legitimadas exclusivamente por sua ligação a eventos e heróis da pátria.
Nesse aspecto, procurou-se desenvolver outro objetivo específico da
pesquisa, que foi o de procurar compreender a museologia instrumentalizada pelo
SPHAN em relação àquela praticada até então no país. Pôde-se concluir que o órgão
operou mudanças significativas em suas práticas museológicas, mas que, todavia, não
rompeu totalmente com os pressupostos anteriores.
No que se refere ao Museu do Diamante, ficam claras as limitações a uma
prática museológica pautada pelo rigor: seja devido à escassez de verbas, ao acúmulo de
trabalho do SPHAN em todo o país, à falta de qualificação e treinamento dirigido aos
funcionários das delegacias regionais do órgão, ou a outros fatores, fato é que o acervo
do Museu acabou por incorporar, como se viu, objetos díspares que remetem aos
antigos gabinetes de curiosidades europeus. Dessa forma, ao lado de mobiliário nobre
dos séculos XVIII e XIX, de utensílios domésticos ligados ao fausto da sociedade
mineradora, de imagens sacras em estilo barroco e rococó, etc., figuram objetos de
história natural e fragmentos de animais, além de medalhas, moedas, armas e distintivos
imperiais que em muito se aproximam do acervo do antigo MHN.
Nesse aspecto, pode-se comprovar outra das hipóteses que fundamentaram a
pesquisa, na medida em que chegou-se à conclusão de que a criação do Museu do
Diamante foi eivada de peculiaridades. Em que pesem as orientações rigorosas das
quais o SPHAN buscou munir-se em seu projeto de criação de museus, nos quais só
teriam lugar objetos de inconteste valor histórico e artístico, a realidade da criação do
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Museu revelou-se problemática. Essa realidade revela as fissuras de um projeto
museológico inovador e racional intentado pelo SPHAN.
Quanto a possíveis estratégias formuladas pela população para se ver
representada naquele espaço, conclui-se que estas ficaram restritas, primeiramente, às
classes sociais mais abastadas e às famílias tradicionais da cidade, por meio de
estratégias tais como a doação e venda de objetos para o acervo. Em segundo lugar,
esbarraram no projeto centralizador e nacionalista do SPHAN, que, mesmo
apresentando fissuras, deixou marcas consideráveis na narrativa do Museu.
Dessa forma, atenta-se para a grande complexidade em se definir uma
narrativa única relacionada ao Museu do Diamante, o que por sua vez se relaciona à
problemática da qual partiu a pesquisa. Se os propósitos do SPHAN se dirigiam no
sentido de construir um museu nacional, o protagonismo concedido a Minas colonial e à
exploração do diamante não pode ser negligenciado. Se esse foi o mote utilizado para a
criação do Museu e para seduzir a população diamantinense, convencendo-a de sua
importância, por outro lado esta não se mostrou satisfeita com o espaço restrito
dedicado à história e aos vultos locais.
Some-se a isso a construção de uma narrativa voltada para o valor artístico
dos objetos como prova do requinte e do alto grau civilizacional supostamente
alcançado pela sociedade mineradora, mas sem deixar de lado o valor histórico. Mesmo
que centrado na estética e na visualidade, o SPHAN flerta ainda com uma
história/memória oficial voltada para eventos patrióticos. Os fragmentos de história
natural contribuem, finalmente, para conformar um museu híbrido em diversos
aspectos.
Em meio a tantas dualidades, pode-se, entretanto, ressaltar a criação de uma
instituição apartada da sociedade em que estava inserida, em que pesem as
complexidades inerentes a essa sociedade. Para as classes populares, o Museu estava
distante por excluir a diversidade, a religiosidade e a cultura popular de sua narrativa.
Dos extratos sociais mais altos, o Museu se distanciava por conceder um espaço
bastante restrito às glórias do passado local e às famílias tradicionais. Numa posição de
isolamento em meio à memória coletiva do meio em que estava inserido, o Museu do
Diamante carrega uma herança complexa que pode e deve, entretanto, ser mobilizada
para um maior enraizamento da instituição na sociedade e para a produção de
conhecimento e de visão crítica sobre o passado e sobre si mesmo.

162
Embora não tenha sido objetivo do presente trabalho abordar as
transformações pelas quais o Museu do Diamante passou ao longo das décadas, atendose à narrativa construída à época de sua criação, um possível desdobramento do mesmo
seria o de gerar reflexões sobre o papel dos museus na atualidade, e sobre as
possibilidades abertas ao Museu do Diamante nesse contexto.
Nas últimas décadas, muito tem sido discutido sobre a importância da
função social dos museus, sobre sua inserção na sociedade como meio de construção da
cidadania e vetor de transformação. Reconhecendo uma posição distanciada dos
“templos das musas” em relação à sociedade durante séculos, os museus tradicionais
são compreendidos, por seu caráter comemorativo, como instituições elitistas,
associadas à reprodução da memória/história oficial. Um marco dessas orientações
relacionadas ao papel transformador reivindicado pelos museus na atualidade e sua
respectiva democratização pode ser identificado na Carta de Santiago do Chile138,
documento elaborado em 1972, resultado de uma mesa-redonda organizada pela
UNESCO139 em cooperação com o ICOM (Inetrnational Council of Museums).
Ao mesmo tempo, os investimentos na área cultural são ainda escassos em
países como o Brasil, o que leva muitos museus a operar numa realidade precária, sem
estrutura adequada e sem um quadro funcional qualificado. Observa-se que as
preocupações verificadas na década de 1940 em relação à escassez de verbas para os
equipamentos culturais, que constituíram um obstáculo à criação do Museu do
Diamante, ainda se verificam na atualidade.
Diante deste cenário, os museus atuais enfrentam dificuldades tanto no que
se refere à precariedade do setor cultural, quanto às mudanças de orientações que
marcaram a museologia na contemporaneidade e se corporificam em críticas ao modelo
tradicional de museu, apartado da sociedade e adepto de uma educação elitista e
celebrativa dos feitos nacionais.
Nesse ponto, instituições que, como o Museu do Diamante, foram
concebidas e organizadas em meio a um ideário marcado pelo autoritarismo e pela
imposição de uma visão do nacional afinada aos interesses do Estado centralizador, têm
138

Mesa redonda sobre la importancia y el desarollo de los museos em el mundo contemporâneo: Mesa
Redonda de Santiago do Chile, 1972/ José do Nascimento Júnior, Alan Trampe, Paula Assunção dos
Santos (Orgs.). Brasília: Ibram/MinC; Programa Idermuseos, 2012. Disponível em:
www.ibermuseus.org/wp.../09/Publicacion_Mesa_Redonda_VOL_I.pdf. Acesso em: 12 fev. 2016.
139 Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (United Nations Educational,
Scientificand Cultural Organization), criada em Paris em 1946 como órgão executivo da ONU
(Organização das Nações Unidas).
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pela frente um grande desafio. Percebe-se que a transformação efetiva das práticas de
museus, no sentido de ir ao encontro dos discursos democratizantes que marcam o plano
teórico da museologia contemporânea, nem sempre é tarefa simples, sendo que nem
mesmo os museus mais renomados, como é o caso do Louvre, escapam aos discursos
nacionalistas e celebrativos na atualidade, conforme discutido na introdução deste
trabalho.
Na ausência de receitas prontas que indicariam os rumos a serem trilhados
pelas instituições diante desse impasse, diversas soluções foram apresentadas, sendo as
mais radicais propostas no sentido de que os museus se desfizessem de seus acervos.
Nesse sentido, a partir da rebelião estudantil de maio de 68, chegou a dizer-se que era
preciso “incendiar o Louvre”, considerado então “protótipo do almoxarifado de um
patrimônio burguês” (MENESES, 1994, p.11). A concepção de museu sem acervo é, no
entanto, rejeitada por Meneses (1994), para quem as instituições museológicas devem
operar a partir dos objetos considerados enquanto documentos, possibilitando assim a
produção de conhecimento e a construção da visão crítica dentro do museu.
A partir da percepção de uma herança pouco favorável no que se refere à
construção de um diálogo entre o Museu do Diamante e a sociedade local, pode se
refletir sobre a realidade dos museus na contemporaneidade. Sabe-se que, a despeito dos
discursos democratizantes que pregam a apropriação do museu pelos grupos que o
circundam, ainda hoje uma parte muito restrita da população tem de fato acesso a essas
instituições.
Para uma transformação efetiva dessa realidade, a produção de
conhecimento acerca da trajetória dos museus pode ter um papel relevante, no sentido
de contribuir para que as instituições possam assumir suas fragilidades e enfrentar seu
passado, sem, contudo, negá-lo. Sem acatar as vozes mais radicais que defendem a
destruição de acervos oriundos de concepções museológicas excludentes, os objetos
podem e devem ser encarados e direcionados para a investigação histórica, a análise
crítica e a produção de conhecimento por meio da mediação.
Postas essas considerações, pode-se concluir que a pesquisa realizada
atingiu os objetivos traçados a partir do problema levantado.
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