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Resumo 

Este trabalho tem como foco principal a análise dos projetos de memória que dizem 

respeito à criação de um dos primeiros museus mineiros, inicialmente instituído pela 

Arquidiocese de Mariana, em 1926, e retomado com nova fundação em 1961, destacando-

se as interfaces com as políticas de preservação da memória implementadas pelo Estado e 

enunciadas por parte da intelectualidade nacional. Falamos do Museu Arquidiocesano de 

Mariana (MAM), fundação que tem como personagem destacada o Arcebispo D. Oscar de 

Oliveira. O trabalho discute tais projetos de musealização à luz da justificativa de perda do 

patrimônio, evidenciando suas múltiplas relações com os dilemas enfrentados pelo 

episcopado brasileiro no período. Disseca a expografia proposta pelo MAM e seus 

silenciamentos frente aos fiéis, entendidos como o Outro desta relação. Por fim, aborda a 

questão da arte sacra e sua transformação em objeto museal, focando suas múltiplas 

possibilidades.   

 

Palavras-Chave: 

Museu Arquidiocesano de Mariana (MAM); Memória Cultural e Religiosa; D. Oscar de 

Oliveira; Arquidiocese de Mariana; Instituições. 
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Abstract 

This study has as main focus a memory projects analysis about the creation of one of the 

first museums in Minas Gerais, initially established for Mariana’s Archdiocese, in 1926, 

and Incorporated in 1961 with new foundation, highlighting interfaces with the policies of 

preservation of memory implemented by the State and set out by the national 

intellectuality. We speak of the Archdiocesan Museum of Mariana (AMM), foundation 

whose has as outstanding character the Archbishop Oscar de Oliveira. The paper discusses 

these projects musealization the light of justification loss of patrimony, showing its 

multiple relations with the dilemmas faced by the brazilian episcopate in the period. 

Dissects expography proposed by MAM and its silencing against faithfull understood this 

relationship as the Other. Finally, it addresses the issue of religious art and its 

transformation into a museum object, focusing its multiple possibilities. 

Key-words: 

Archdiocesan Museum of Mariana (MAM); Cultural and Religious Memory; D. Oscar de 

Oliveira; Mariana’s Archdiocese; Institutions.  
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“Ele havia resumido – ele havia julgado. “O horror!”.  

Era um homem notável. Afinal, aquilo era a expressão de algum  

tipo de crença; havia candura, havia convicção,  

havia uma vibrante nota de revolta em seu sussurro, 

 havia a face estarrecedora de uma verdade vislumbrada  

– estranha combinação de ódio e desejo. [...]  

Gosto de imaginar que minhas palavras finais 

 não teriam sido de desprezo e indiferença.  

Melhor o seu grito – muito melhor! 

 Era um grito de afirmação, de vitória moral,  

conquistada por derrotas incontáveis, por medos  

e prazeres abomináveis. Mas foi uma vitória!” 

Robert Conrad - O Coração das Trevas 
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INTRODUÇÃO 

_________________________________________________________________________ 

  

Esta pesquisa elegeu como sua temática principal a análise dos projetos de memória 

concernentes à criação de um dos primeiros museus mineiros, inicialmente instituído pela 

Arquidiocese de Mariana, em 1926, e retomado com nova fundação em 1961, destacando-

se também as interfaces mantidas por tais projetos com as políticas culturais 

implementadas pelo Estado e aquelas enunciadas pela intelectualidade brasileira. Falamos 

aqui do Museu Arquidiocesano de Mariana
1
 (MAM), fundado em 1961 pelo Arcebispo 

Dom Oscar de Oliveira. 

A temática da memória, em sua vinculação às modalidades de institucionalização 

via museus e outros lugares de memória, porta, atualmente, grande relevância. Segundo 

Jacy Seixas, estamos sob a sensação de viver sob o império da memória (e de seu correlato, 

o esquecimento): na atualidade, tal debate não cessa de irromper, em escala internacional, 

pelas cicatrizes sociais e na produção historiográfica.
2
 Aleida Assmann, não sem razão, 

salientou que a memória se desenvolve em diferentes espaços de recordação, com meios, 

fins e armazenadores diversos
3

. E um dos vieses da abordagem da memória pela 

historiografia tem sido o debruçar-se sobre o processo de institucionalização dessas 

memórias sociais, que implica, de forma geral, em sua transmutação em memória histórica: 

afinal, desde o romantismo, a compreensão cultural da memória foi deslocada do campo da 

retórica para o discurso historicista, o que representou uma mudança radical de 

relacionamento com o passado.
4
 Não casualmente, afirma Pierre Nora, é extremamente 

difícil distinguir, no tempo presente, memória coletiva e memória histórica, pois a primeira 

mostra-se incessantemente reinterpretada pelo conhecimento histórico.
5
 

                                                           
1

Atualmente, o museu é intitulado Museu Arquidiocesano de Arte Sacra de Mariana, mas todas as 

correspondências oficiais analisadas traziam o nome Museu Arquidiocesano de Mariana (MAM). Optamos, 

neste sentido, pela acepção utilizada na época por nós estudada. 
2

SEIXAS, Jacy Alves de. Percursos de memórias em terras de história: problemáticas atuais. In: 

BRESCIANI, Stella; NAXARA, Márcia (Org.). Memória e (res) sentimento: indagações sobre uma questão 

sensível. 2. ed. Campinas: Editora da Unicamp, 2004. 
3
ASSMANN, A. Espaços da recordação: formas e transformações da memória cultural. Tradução Paulo 

Soethe (coord.). Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2011. 
4
SELIGMANN-SILVA, Márcio. A escritura da memória: mostrar palavras e narrar imagens. Remate de 

Males, n. 26, v. 1, jan./jun. 2006. p. 38. 
5
NORA, Pierre. Entre memória e história: a problemática dos lugares. Projeto História. São Paulo: PUC-SP. 

São Paulo, n. 10, p. 7-28. 1993. 
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Em paralelo, os estudos do saber histórico no tocante aos museus também tem 

ocupado um espaço cada vez mais considerável na reflexão contemporânea. Confluem, 

aqui, a relevância da tematização da memória, a própria importância que as instituições 

museais, desde meados do século XIX, tem paulatinamente conquistado e o processo de 

institucionalização dos cursos de museologia no país. Assim, nas últimas décadas, 

verificou-se uma verdadeira explosão na quantidade desses espaços emblemáticos da 

memória social, acompanhada por um amplo debate promovido por estudiosos de diversas 

áreas do conhecimento, que se voltaram para seus diferentes aspectos, tais como a cultura 

material, a memória e sua relação com o tempo, as transformações de economias 

capitalistas avançadas e em desenvolvimento. 

No Brasil, assistimos a fenômeno semelhante. Segundo Myriam Sepúlveda dos 

Santos
6
, no final do século XIX existiam, no país, pouco mais de 10 museus, a maior parte 

deles dedicado a colecionar objetos ligados às ditas “ciências” e servir de espaço 

especializado na pesquisa científica. Já entre os anos 1920-1940, é possível constatar-se 

uma mudança no perfil das coleções neles sediadas, em paralelo à criação de novas 

instituições, voltadas para uma explícita historicização de certas memórias sociais. Neste 

sentido, o caso do Museu Histórico Nacional (MHN) apresenta-se como emblemático: 

 

O MHN pode ser considerado um marco de transição, no que diz respeito 

ao perfil institucional dos museus, uma vez que o século XIX fora 

responsável basicamente pela criação dos grandes museus de História 

Natural, marcados pelos ciclos das grandes viagens exploratórias, pela 

extração das riquezas naturais do país e pelo início do desenvolvimento 

da Ciência Natural
7
. 

 

Paralelamente a isso, a própria Igreja Católica promovia, ainda que timidamente, 

em escala internacional (particularmente no contexto italiano) e nacional, uma incipiente 

reflexão acerca da defesa do patrimônio e de formas de institucionalização da memória 

social. Não casualmente, a primeira fundação do museu da Arquidiocese de Mariana data 

dessa mesma época: 

Apesar da classe dirigente da Instituição já haver registrado nos seus 

principais documentos o cuidado e manutenção com os bens culturais 

como, por exemplo, as diretrizes do cânone 1296, do Código de Direito 

                                                           
6
SANTOS, Myriam Sepúlveda dos. Museus brasileiros e política cultural. Revista Brasileira de Ciências 

Sociais. Vol. 19, n. 55, jun. 2004, p.53-73. 
7
SANTOS, Myriam Sepúlveda dos. Museu Imperial: a construção do Império pela República. In: Memória e 

patrimônio. Ensaios contemporâneos. Regina Abreu e Mário Chagas (orgs.) 2ª Ed. Rio de Janeiro: 

Lamparina, 2009. P.119. 
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Canônico [...] não havia uma cultura de preservação entre os principais 

representantes da Igreja Católica nesse período
8
.  

  

Tempos depois, em torno da década de 1960, assistimos a um novo e expressivo 

acréscimo do número de museus no país, bem como em outras sociedades americanas e 

europeias, o que conduziu alguns autores, como Andreas Huyssen, a postular que tais 

entidades de memória tornaram-se a instituição cultural mais relevante do Ocidente nesse 

período, que o mundo está sendo cada vez mais musealizado e se o objetivo não seria a 

recordação total
9

. De forma concomitante, ocorre em 1961 a fundação do Museu 

Arquidiocesano de Mariana (MAM), pelo Arcebispo D. Oscar de Oliveira, e entre seus 

objetivos constava “[...] dar sempre maior relevo a mais antiga sede episcopal de Minas 

Gerais
10

”. 

Verifica-se ainda que a maioria esmagadora dos museus inaugurados no Brasil 

entre os anos 1920-1960 era de origem pública. Inicialmente, órgãos federais atuaram para 

a sua fundação e, posteriormente, instâncias estaduais e locais. Por outro lado, os estudos 

históricos sobre os museus, em número cada vez mais crescente e com abordagens 

distintas, não se enveredaram substancialmente por essas instituições privadas, 

privilegiando as estratégias de construção e institucionalização de memórias por parte do 

poder público.  

Acreditamos que essa substantiva ausência de análises históricas sobre os museus 

privados se deva a dois motivos. Um deles refere-se à dificuldade de se encontrarem fontes 

disponíveis: por tratar-se de organismos privados, nem sempre o pesquisador consegue 

acesso a uma massa documental favorável e substantiva, que possa lhe oferecer subsídios 

para uma pesquisa
11

; o segundo fator, não menos importante, é devido ao fato de, à 

primeira vista, pensarmos que uma instituição privada
12

 só poderia criar um museu 

                                                           
8

PEREIRA, Mabel. Dom Helvécio Gomes de Oliveira, um salesiano no episcopado: artífice da 

Neocristandade (1888-1952). Tese (doutorado em História). Belo Horizonte: UFMG/FAFICH, 2010. p.290-

291. 
9
HUYSSEN, Andreas. Seduzidos pela memória: arquitetura, monumentos, mídia. Tradução de Sergio 

Alcides. Seleção de Heloisa Buarque de Hollanda. 2ª. Ed. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2000. p.15. 
10

Ata de fundação e dos estatutos do Museu Arquidiocesano de Mariana. In: Arquivo Eclesiástico da 

Arquidiocese de Mariana (doravante AEAM). Arquivo 6. Gaveta 2. Pasta 20: Museus. 23/07/1962. As 

fontes utilizadas tiveram sua transcrição mantida no original.  
11

Neste sentido, queremos agradecer aqui Monsenhor Flávio Carneiro, diretor do Arquivo Eclesiástico da 

Arquidiocese de Mariana, pelo acesso a documentação do Museu. Além da funcionária Luciana sempre 

disponível no esclarecimento de dúvidas que surgiram ao longo da coleta dos documentos. 
12

 Todo museu é uma instituição voltada para o público, e isso é inegável. O entendimento de instituição 

privada, aqui, se dá principalmente pelo acesso às fontes, que fica sempre a depender da vontade de alguém 
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referenciado em memórias muito segmentadas, de pouca ressonância coletiva e de alcance 

restrito para a coletividade. Contudo, desde já afirmamos que não cremos que esse seja o 

caso do MAM. 

 Acreditamos, todavia, que no caso de uma instituição milenar, como a Igreja 

Católica, e de uma Arquidiocese bicentenária, como a de Mariana, que sofreram mudanças 

intensas durante suas longas trajetórias históricas, possam existir possibilidades outras, que 

se imiscuem à auto-afirmação da identidade desejada. É claro que um museu, qualquer que 

o seja, através de suas exposições procura dar determinado sentido ao passado, mas a 

recepção a essa expografia pelos atores sociais é composta por uma miríade de 

temporalidades e formas de apreensão
13

.  

 Nós, historiadores, sabemos que o passado é um objeto de disputa social, que não 

exercemos o monopólio do discurso sobre ele; nesse sentido, a memória, institucionalizada 

pelos museus, apresenta-se como importante campo de embates sobre as representações do 

passado, integrando um imaginário que diversos autores conceituam como cultura 

histórica
14

. 

Considerando-se, portanto, que a constituição de museus nas sociedades ocidentais 

mostra-se decididamente vinculada a determinadas funções identitárias político-culturais
15

, 

                                                                                                                                                                                
especificamente e não algo que esteja disponível como, por exemplo, os arquivos de caráter público 

existentes nas mais diferentes instâncias de governo. Por outro lado, vale ressaltar que os pesquisadores 

também encontram dificuldades de acesso à informação nos arquivos públicos, haja vista arquivos do período 

da ditadura controlados pelas esferas militares. Entretanto, apesar dessa dificuldade cremos que uma posição 

não anula a outra, no caso do acesso à informação. 
13

 CARVALHO, M. V. C. & PEREIRA, J. S. Sentidos dos tempos na relação museu/escola. In: Cad. Cedes, 

Campinas, vol. 30, n. 82, p. 383-396, set.-dez. 2010.  
14

 Cf. GUIMARÃES, M. L. Salgado. O presente do passado: as artes de Clio em tempos de memória. In: 

Martha Abreu; Rachel Soihet; Rebeca Gontijo. (Org.). Cultura política e leituras do passado: historiografia 

e ensino de História. 1ª ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007, v. 1, p. 24-41. RICOEUR, Paul. A 

memória, a história e o esquecimento. Tradução Alain François. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2007. 
15

 É ampla a bibliografia que relaciona a dimensão político-cultural das construções de memória social em 

museus. Sobre este tema, remeto aqui a apenas alguns exemplos. CANCLINI, N. G. O porvir do passado. In: 

Culturas Híbridas. Estratégias para entrar e sair da modernidade. Tradução Heloísa PezzaCintrão. 4ªed. São 

Paulo: Editora da USP, 2008. (Ensaios latino-americanos, 1). P.159-204; POULOT, Dominique. Cultura, 

História, Patrimônio e Museus. In: Varia História, Belo Horizonte, vol. 27, nº46: p.471-480, jul/dez. 2011.  

CLIFFORD, James. Museologia e contra-história: viagens pela Costa Noroeste dos Estados Unidos. In: 

ABREU, Regina; CHAGAS, Mário (Org.). Memória e patrimônio: ensaios contemporâneos. 2ª Ed. Rio de 

Janeiro: Lamparina, 2009. p. 254-302. Para o caso brasileiro, JULIÃO, Letícia. Enredos museais e intrigas 

da nacionalidade: museus e identidade nacional no Brasil. Tese (Doutorado em História). Belo Horizonte: 

UFMG, 2008; SANTOS, Myrian Sepúlveda dos. Museu Imperial: a construção do Império pela República. 

In: Memória e patrimônio. Ensaios contemporâneos. Regina Abreu e Mário Chagas (orgs.) 2ª Ed. Rio de 

Janeiro: Lamparina, 2009. P.115-135; BREFE, Ana Cláudia F. Um lugar de memória para a nação: O 

Museu Paulista reinventado por Affonso d’Esgragnolle de Taunay (1917-1945). Tese (Doutorado em 

História). Campinas: UNICAMP, 1999; CHAGAS, Mário. Memória política e política de memória. In: 

ABREU, Regina; CHAGAS, Mário (Org.). Memória e patrimônio: ensaios contemporâneos. 2ª Ed. Rio de 
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formulamos então a indagação, que se constitui como problemática norteadora desta 

pesquisa, sobre os projetos de memória – na pressuposição de sua pluralidade e até uma 

possível concorrência – embutidos na criação dos museus da Arquidiocese de Mariana. 

Neste sentido, um dos problemas centrais que ocupam essa pesquisa é entender as 

motivações, de perfil político-cultural, que mobilizaram um grupo de eclesiásticos, de 

reconhecida liderança em seus espaços de atuação, amparado pelo diálogo com um grupo 

sólido e influente de letrados, a tomar a decisão de (re) fundar um Museu na cidade, 

dedicado à arte sacra. 

Uma interpretação histórica acerca da criação de museus por uma Arquidiocese 

pode nos trazer novas formas de abordar o catolicismo no Brasil no século XX, elucidando 

tanto suas auto-representações mais apregoadas, como as intensas disputas travadas no 

interior da Igreja Católica. Com isso, as próprias concepções de memória e de cultura 

histórica vêm a ser inquiridas, face à sua particularização em uma experiência cultural 

específica, a da fundação e primeiros tempos de vigência dos museus da Arquidiocese de 

Mariana. 

Mas uma instituição como um museu, na qual perpassam diferentes questões e 

problemas e que possibilita diferentes abordagens, não está isolada do mundo. Outros 

órgãos, notadamente os públicos, também promovem institucionalizações de memória 

social em espaço museal. Devido a isso e ao fato de estas instituições de memória da 

Arquidiocese estarem intimamente ligadas a outras, nossa problemática alargou-se, 

buscando estabelecer contrapontos com algumas instâncias públicas que construíram e 

institucionalizaram memórias em espaços museais, principalmente, mas não apenas, o 

Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional/SPHAN
16

. Criado em 1937 pelo 

decreto-lei nº 25, ele foi responsável pela criação, em Minas Gerais, de vários museus 

                                                                                                                                                                                
Janeiro: Lamparina, 2009. p. 136-67. DIAS, Cláudia C. M. G. A trajetória de um ‘museu de fronteira’: a 

criação do Museu da Imagem e do Som e aspectos da identidade carioca (1960-1965). In: ABREU, Regina; 

CHAGAS, Mário (Org.). Memória e patrimônio:ensaios contemporâneos. 2ª Ed. Rio de Janeiro: 

Lamparina, 2009.p.199-213. MENESES, Ulpiano T. Bezerra de. A exposição museológica e o conhecimento 

histórico. In: Betânia Figueiredo & Diana Vidal. Museus: dos gabinetes de curiosidades à museologia 

moderna (orgs.) Belo Horizonte, MG: Argvmentvm, Brasília, DF: CNPq, 2005. p.15-84.  
16
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(Museu da Inconfidência, Museu do Ouro, Museu Regional de São João Del Rei e Museu 

do Diamante) todos entre os anos 1940 e 1960 e manteve intenso intercâmbio de ideias, de 

peças e objetos e ajudou financeiramente e com serviços diversos os museus da 

Arquidiocese de Mariana desde pelo menos 1936
17

, ano que ainda estava em fase de 

experimentação a instituição criada por Getúlio Vargas e Gustavo Capanema.  

Em termos de recorte temporal, a trajetória de institucionalização desses museus 

capitaneados pela Arquidiocese de Mariana mostra certa peculiaridade, face à sua 

interrupção e posterior retomada. Em 1926, é assim fundado o Museu Eclesiástico da 

Arquidiocese de Mariana, também conhecido como Museu São Pedro, dedicado à “arte e 

história antigas”, em ação liderada pelo arcebispo salesiano D. Helvécio Gomes de 

Oliveira. Deve-se lembrar que a instituição foi criada no mesmo ano em que D. Helvécio 

Gomes de Oliveira faz publicar uma Carta Pastoral, junto com o episcopado mineiro, 

versando sobre o tema da preservação dos bens culturais. Tal Museu é fechado em 1944 e 

suas peças levadas para o Museu da Inconfidência, recém-criado pelo SPHAN, em mais 

uma das aproximações da Igreja Católica com o Estado, fato que tem no prelado uma de 

suas figuras de destaque. Em 1961, foi então fundado, logo no início do episcopado de 

Dom Oscar de Oliveira, o Museu Arquidiocesano de Mariana (MAM), dedicado à arte 

sacra, mas cujo projeto remonta, como era de se esperar devido ao seu processo de 

institucionalização, a tempos anteriores. 

Por sua vez, interromperemos nossa análise no ano de 1964. A explicação para este 

recorte temporal envolve dois pontos. O primeiro tem a ver com o tipo de fonte por nós 

utilizada fundamentalmente, a saber: as cartas e as correspondências institucionais que nos 

propiciaram, como se verá, uma abordagem que outras fontes talvez não possibilitassem. O 

segundo versa-se sobre a problemática central de nosso estudo, enunciada anteriormente, 

que é a do processo de institucionalização do MAM, sendo profícua a reconstituição das 

redes de sociabilidade existentes que possibilitaram sua institucionalização.  

Neste sentido, as cartas e as correspondências trocadas entre os sujeitos envolvidos 

no projeto de fundação e em sua operacionalização, nos primeiros anos de abertura do 

MAM, sofreram interrupção em 07 de julho de 1964 e só retomaram sua periodicidade em 
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A primeira correspondência trocada entre a Arquidiocese de Mariana e o órgão responsável pela 

preservação do patrimônio federal é datada de 8 de julho de 1936. Carta de Rodrigo Melo Franco de Andrade 

a D. Helvécio Gomes de Oliveira. In: AEAM. Arquivo 5. Gaveta 2. Pasta 18: SPHAN Patrimônios. 
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10 de fevereiro de 1967, um hiato de quase três anos
18

. É essa interrupção que delimita 

nosso recorte temporal. Mas como explicá-la? Por que essa memória arquivada, no dizer 

de Paul Ricoeur
19

, referente à historicidade do próprio Museu, deixou de ser produzida?  

Cremos que uma parte da explicação encontra-se no fato de o cônego Pedro Terra, 

primeiro diretor do MAM, nomeado diretamente por D. Oscar de Oliveira, ter recebido 

uma bolsa de estudos para estudar arte sacra nos Estados Unidos, renunciando à direção da 

instituição. Ora, de acordo com o estatuto do Museu, ao diretor cabia a função de 

“[...]administração ordinária do museu e representá-lo juridicamente
20

”, o que se 

confirmou, pois grande parte das correspondências endereçadas àquela entidade teve como 

destinatário Pedro Terra. Ademais, ele era o signatário principal das missivas destinadas ao 

clero e aos interlocutores letrados, muitos deles católicos. Além disso, podemos supor que 

em 1964 o processo de institucionalização do MAM já estivesse bem adiantado, como se 

verá, com as salas em funcionamento, podendo prescindir, ainda que momentaneamente, 

do administrador ordinário do museu
21

. 

Ainda no tocante às fontes usadas, a perspectiva de trabalhar com as cartas e as 

correspondências, por ter determinado o recorte temporal, não excluiu outras 

possibilidades de arrolamento de fontes. Neste sentido, e em paralelo, levantamos a 

repercussão que as ações de estabelecimento do MAM tiveram na imprensa, sem restringi-

la ao âmbito católico, como era o caso do jornal O Arquidiocesano, mas consultando 

também outros periódicos da época, em que tais notícias reverberaram. Do mesmo modo, 

recorreremos a entrevistas com alguns atores que participaram, e ainda participam, das 

tarefas do Museu, dentre os quais a museóloga dessa instituição desde 1988, Maria da 

Conceição Brito
22

. 

                                                           
18

Entre julho de 1964 e fevereiro de 1967 há apenas duas correspondências trocadas entre Dom Oscar de 

Oliveira e Padre Anísio Reis, da localidade de Itaverava (MG). Carta de Padre Anísio Assis Reis a Dom 
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RICOEUR, Paul. A memória, a história e o esquecimento. Tradução Alain François. Campinas, SP: 

Editora da Unicamp, 2007.p.176-188. 
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Ata de fundação e dos estatutos do Museu Arquidiocesano de Mariana. In: AEAM. Arquivo 5. Gaveta 2. 
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 Cônego Pedro Terra retorna ao Brasil em 1965, mas curiosamente não reassume a função de diretor do 
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No tocante à fundamentação teórica, defendemos que a abordagem histórica de um 

museu diferencia-se de outras modalidades de análise disciplinares, como a museológica. 

Como afirmou José Reginaldo Gonçalves, destacando tais diferenças, 

 

Essa relação que os museólogos mantêm com os objetos está ausente, ou 

pelo menos não está necessariamente presente na formação de um 

historiador ou de um antropólogo, os quais trabalham fundamentalmente 

com estruturas conceituais. Para um historiador moderno ou para um 

antropólogo, os textos falam mais e melhor do que os objetos. Para um 

profissional de museu, a valorização recai nos objetos. Isso não quer dizer 

que os profissionais de museus não trabalhem com estruturas conceituais 

[...] mas sim que a relação que o diferencia dos demais profissionais é 

essa relação sensível com os objetos
 23

. 

 

Além disso, essa afirmação não impede que profissionais de museus façam abordagens 

históricas e historiadores façam, em seu ofício, abordagens museológicas; a realidade 

vivida é sempre mais ampla e complexa e pode, como quase sempre acontece, ultrapassar 

as fronteiras desses tipos ideais.  

Todavia, ressaltadas as especificidades da abordagem histórica, o diálogo com uma 

reflexão de cunho museológico pode revelar-se fecundo. Assim, reportamo-nos às análises 

do filósofo e historiador polonês Krzystof Pomian, para quem todo museu constitui uma 

coleção de peças, mas nem todas as coleções formam um museu. Segundo este autor
24

, as 

coleções existem desde os primórdios do ser humano vivendo em sociedade, sendo uma de 

suas características constitutivas, pois elas trabalham a relação universal entre o visível e o 

invisível. Existiram, antes da época moderna e nas sociedades não ocidentais, diferentes 

tipos de coleções, tais como o mobiliário funerário, as oferendas, os presentes e os 

despojos, os tesouros principescos e as relíquias e os objetos sagrados.  

A coleção museal, ainda na esteira de Pomian, só se configuraria a partir do 

momento em que, no interior do mundo visível, há uma inversão da função de cada peça. 

Nas modernas sociedades ocidentais, a peça ou o objeto, ao serem retirados de suas 

funções de uso e rearranjados em uma lógica diferente, como o museu, transformam-se em 

semióforo. Um cuidado deve ser tomado com o conceito de semióforo. Porque qualquer 

objeto é investido de algum significado, ainda mais objetos sacros. O conceito de 
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 GONÇALVES, J. R. Os museus e a cidade. Regina Abreu & Mário Chagas (orgs.). In: Memória e 

Patrimônio: ensaios contemporâneos. 2ª edição. Rio de Janeiro: Lamparina, 2009. p.182. 
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semióforo implica que um mesmo objeto recebe mais uma camada de sentido, que outras 

ordens de sentido se inserem neste objeto.  

Tal conceitualização contribui com esta pesquisa, que desde seu início incorporou 

uma questão delicada, em termos culturais e políticos, a saber: ao retirar um objeto sacro
25

 

de seu lugar de uso e colocá-lo em um museu, a Arquidiocese não estaria cometendo, aos 

olhos dos fiéis que veneram, oram e beijam essa mesma peça, um sacrilégio? Nós 

inquirimos, portanto, se há alguma especificidade no impacto que essa retirada de objetos 

sacros de seu espaço de uso traz para a formação da coleção do MAM em relação a outros 

museus, justamente por se tratar de itens majoritariamente sacros. Neste sentido, as 

reflexões de Antônio Costa
26

 e Maria Isabel Roque
27

 foram fundamentais para pensar estas 

questões, mostrando as muitas possibilidades de dessacralização de um objeto e como se 

dá a exposição do sagrado em um museu desta natureza. 

Ainda na linha teórica, o MAM apresenta-se como lugar de memória, segundo a 

definição de Pierre Nora
28

. Ainda que Nora tenha escrito tendo como referência a memória 

enquanto fator de coesão social (e a perda dessa coesão social é exatamente uma de suas 

preocupações cruciais) e perspectivas posteriores mostraram a importância da memória 

enquanto campo de disputa social, pensamos que sua abordagem é importante, pois os 

lugares de memória estabelecem um elo entre presente e passado. As lideranças 

eclesiásticas e civis envolvidas na institucionalização da memória social defendiam que a 

exposição das peças tornava possível a materialização, ou seja, a presentificação (ao menos 

em alguma medida) de um determinado passado. Para eles, havia mesmo um dever de 

memória, uma obrigação de lembrar e defender esses fragmentos e autores do passado da 

Arquidiocese e de Mariana. 

 Certamente, na visão da Arquidiocese e dos interlocutores letrados, esse passado 

que se pretendia salvar apresentava-se como patrimônio de todos, e que estava sendo 

dilapidado pela “ação de ladrões e antiquários inescrupulosos
29

”. De forma concomitante, 

                                                           
25

 É parte de nossa análise no primeiro e segundo capítulos dessa dissertação como se deu a formação da 
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essa institucionalização da memória e sua abordagem por nós são pensadas como campo 

de disputa social. Michel Pollak, a quem devemos uma importante contribuição nesse 

ponto, diz que não podemos interpretar a memória coletiva apenas como fenômeno de 

coesão social, não abordá-la como coisa, algo fechado em si mesmo; mas, antes de tudo, 

pensá-la como construção social que enquadra determinados aspectos do passado e silencia 

outros, numa configuração perpassada pela historicidade
30

. 

Articulando tais reflexões teóricas com a prática de pesquisa, optamos, no tocante à 

dimensão metodológica, em tentar reconstituir os projetos de memória delineados pelos 

museus da Arquidiocese de Mariana através da interpretação da escrita epistolar. 

Pretendemos, assim, trabalhar com as correspondências trocadas principalmente entre as 

lideranças eclesiásticas do MAM (D. Oscar de Oliveira e cônego Pedro Terra) com o clero 

marianense e o brasileiro, além dos interlocutores letrados, católicos ou não
31

. Com relação 

a esse aspecto, cabe-nos uma diferenciação notada na própria pesquisa, entre 

correspondência e carta. A correspondência possui um caráter mais institucional, formal e 

a carta um caráter mais pessoal, às vezes até com tom de confidência, mas muitas vezes 

notamos que as tipologias apresentadas se imiscuíam em uma mesma epistola. 

Mas o que buscamos nessas cartas e correspondências? Aqui, utilizaremos da 

perspectiva de Michel de Certeau sobre as funções da escrita historiográfica, em particular, 

e da escrita
32

, de um modo geral, para abordar essa questão. Segundo o jesuíta francês, a 

escrita, essa “prática mítica moderna”, tem como função dar sentido ao mundo. 

Evidentemente, que ela não é capaz de captar toda a realidade, pois a experiência é sempre 

mais ampla e complexa do que a escrita pode apanhar. Para o autor, sobretudo, devemos 

nesse importante trabalho de hermenêutica identificar os rastros do Outro. O Outro é, no 
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caso da historiografia, o passado e, no caso da escrita, aquilo que não se diz, o 

silenciamento, ou seja, o não dito. 

Desta maneira, quando o pesquisador lê as cartas lhe é possível observar, amparado 

por essa metodologia, como se dá a configuração de um projeto de museu de maneira 

intersubjetiva e inferir o que esse projeto não fala, o que ele esconde e, consequentemente, 

o que ele exclui. Para tanto, é necessário identificar quem são os interlocutores 

privilegiados nessa relação, qual o lugar social que eles ocupam nas relações sociais; e 

devemos lembrar que o lugar social possibilita o dizer e legitima o que se diz, tudo isso por 

que a escrita é uma prática política, que está ligada a lugares sociais, que na prática são 

lugares de poder. 

Para interpretação da escrita epistolar, também dialogamos com autores que 

sistematizaram um percurso analítico próximo às preocupações historiográficas, realçando 

os lugares de fala, as maneiras de falar, a composição semântica dos enunciados e o 

processo de apropriação ou recepção das cartas face à ambiência política-cultural
33

. As 

epistolas trabalhadas são ativas e passivas e são o meio principal utilizado pelos signatários 

para convencer e argumentar frente a propósitos diversos. Paralelamente, consultamos 

artigos publicados em periódicos religiosos e laicos, sobre os museus fundados pela 

Arquidiocese de Mariana, destacadamente no jornal O Arquidiocesano, em conjunto com 

os registros jurídicos dessas instituições, como estatutos e atas.  

Fechamos essa Introdução com a apresentação de nossa principal hipótese de 

trabalho e um pequeno esboço de como pretendemos articulá-la ao longo dos três capítulos 

que compõem esta dissertação. Argumentamos, com base na leitura de toda documentação 

disponível, ser possível reconhecer importantes similitudes entre o projeto implicado na 

fundação do Museu de 1926 e aquele que embasava a instituição museal de 1961: a 

constituição de uma auto-representação do catolicismo de viés letrado, que intercruzava 

ideais iluministas de erudição e civilidade a valores católicos de evangelização das nações, 

ancorados em uma retórica da perda
34

.  

Nesse ínterim, ou seja, entre os dois projetos, a auto-representação propalada pelos 

letrados da Arquidiocese se articula a outras instâncias como o SPHAN/DPHAN em sua 
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vontade de reafirmar a imagem da Igreja enquanto defensora de determinado patrimônio na 

sociedade. Na visão desses letrados, prevalecia o sentido de composição com o poder 

público, uma estratégia para elevar ainda mais a representação religiosa pretendida, já que 

a instituição nacional de defesa do patrimônio possuía maior capacidade de ressonância 

social 

Com êsse Museu, Mariana que já tem bela tradição humanista, poderia 

transformar-se num grande centro de atração turística e numa verdadeira 

Meca (perdoe o pecado) da inteligência. (...) Enfim, o Museu seria ótimo 

para a religião, para a cultura, para o comércio local, para o maior 

desenvolvimento da cidade
35

.   

 

Tratava-se de um projeto que salvaguardava – ao instituí-la – a memória da função 

sociocultural que a Arquidiocese de Mariana atribuía a si própria, que conferia contornos 

eminentemente morais à ação cultural. 

Importante ressaltar que um dos objetivos do trabalho consiste em pensar esta 

categoria patrimônio para além de esquemas como antigo e moderno. Trata-se de tentativa 

de entender como a Arquidiocese lida com tais questionamentos, de compreensão da sua 

forma de pensar a temática patrimonial debatida na sociedade. Aos olhos atuais, algumas 

de suas atitudes podem parecer contraditórias, mas superar essa perspectiva é um dos 

pontos a se chegar.   

Tendo em vista este panorama inicial, nossa atenção deslocar-se-á, então, ao longo 

da pesquisa, para a identificação das particularidades muito provavelmente contidas nos 

projetos de museus da década de 1920 e 1960, bem como nas especificidades enunciadas 

pelos discursos de eclesiásticos e leigos católicos no tocante a esses mesmos projetos. Foi 

nesse sentido que procedemos à ordenação dos capítulos de nossa dissertação. 

O primeiro deles, intitulado “Museu Arquidiocesano de Mariana: projetos 

eclesiásticos”, discute o processo de elaboração e efetivação inicial desses projetos 

eclesiásticos pela Arquidiocese de Mariana. Postulamos tratar-se nos dois casos (1926 e 

1961) de projetos de caráter político-cultural de intervenção no espaço público, que 

visavam uma expansão da fé católica, de reafirmação das figuras do clero e da Igreja com 

seus específicos valores e representações. Acompanhando um debate no seio da instituição 

religiosa em escalas nacional e internacional, procedeu-se à criação do Museu São Pedro, 

em 1926, pelo arcebispo D. Helvécio Gomes de Oliveira, revelando-se como uma das 
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ações catequético-evangelizadoras da Arquidiocese no âmbito da cultura, em um momento 

em que a referida Arquidiocese possuía um amplo espaço de atuação em solo mineiro. Os 

anos 1920 também marcaram uma nova ofensiva do episcopado nacional no que tange à 

sua ação político-moral na sociedade, visando reaproximar-se do Estado, ainda que não 

explicitamente, como sendo seu substrato moral. Este movimento, que em Minas assume 

particularidade, teve no arcebispo salesiano um de seus grandes artífices e ficou conhecido 

como Neocristandade
36

. 

 O fechamento desta primeira instituição de memória social arquidiocesana na 

década de 1940, com a transferência de suas peças ao Museu da Inconfidência sob a tutela 

do SPHAN e a retomada deste projeto a partir da ação de um novo prelado, D. Oscar de 

Oliveira, a partir de finais dos anos 1950, em um momento no qual o catolicismo revelava 

uma nova faceta correspondem à segunda parte do capítulo. Nesse sentido, além de 

revelar-se como uma das ações catequético-evangelizadoras da Arquidiocese, o projeto de 

criação do MAM foi amplamente aceito pelas lideranças eclesiásticas atuantes na 

Arquidiocese.  

O intuito de criar um museu revela o desejo de enaltecer o passado da Arquidiocese 

e de Mariana, sendo utilizada pelas lideranças várias metáforas para se referir a ela: 

Panteão de Mitras, Sorbonne Mineira, Cidade dos bispos, Cidade-Monumento e a mais 

comum delas, a de Roma Mineira. Era também um momento de expansão das instituições 

museais no Brasil e no mundo, e no que tange aos museus de arte sacra, tratava-se de ação 

pioneira em Minas, sendo antecipada em nível nacional apenas pelo Museu de Arte Sacra 

da Bahia, criado em 1959.   Ligando tais projetos, além do desejo de afirmação da imagem 

social da Igreja como mantenedora do patrimônio, estava uma retórica em comum, a saber: 

o risco da perda do patrimônio
37

.  

Os diálogos travados entre a intelectualidade católica leiga, as autoridades públicas 

e os eclesiásticos à frente da Arquidiocese ao longo do período, especialmente os dois 

arcebispos D. Helvécio Gomes de Oliveira, D. Oscar de Oliveira e o primeiro diretor do 

MAM Pedro Terra, são o objeto de nosso segundo capítulo, “Museu Arquidiocesano de 

Mariana: interlocuções letradas e intermediações institucionais”. Entre tais missivistas, 
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destacam-se o jornalista e escritor Sérgio D. T. Macedo, os intelectuais e historiadores 

católicos Salomão de Vasconcellos e Augusto de Lima Júnior, Sylvio de Vasconcellos, 

chefe do 3º distrito do DPHAN em Minas Gerais, Rodrigo Melo Franco de Andrade, 

diretor do SPHAN/DPHAN, Orlandino Seitas Fernandes, diretor do Museu da 

Inconfidência de Ouro Preto, autoridades políticas e empresas.   

Tendo em vista que muitos destes letrados faziam parte de um mesmo corpo 

institucional, o complexo SPHAN/DPHAN com sua seção mineira e o Museu da 

Inconfidência, optamos por delinear a política museológica deste órgão para as Minas 

Gerais, notadamente para a região das chamadas “cidades históricas” e somente depois 

focar no processo de constituição do MAM. Veremos que a política museológica do órgão 

federal de preservação do patrimônio possuía similitudes com a praticada pela 

Arquidiocese, particularmente no que se refere à motivação para a preservação sempre 

buscada na iminência da perda do patrimônio, mas que também comportava tensões, 

disputas e vetos. Veremos também que outros grupos de intelectuais não compartilhavam 

dos mesmos pressupostos do SPHAN/DPHAN, tornando-se críticos de sua ação (Salomão 

de Vasconcellos e Augusto de Lima Júnior), mas que defendiam os pressupostos e valores 

reafirmados pela Arquidiocese no que tange ao fenômeno da musealização. 

Nos dois primeiros capítulos foi uma opção do pesquisador a reconstituição do 

debate e de sua rede de sociabilidade envolvendo a complexa retirada das peças dos seus 

locais de origem, o que não configura limitação de outras possibilidades. Esta opção 

explica-se, ademais, pelo posicionamento teórico nosso, em que buscamos a compreensão 

do lugar do outro nesta relação.   

“O exercício do olhar”, último capítulo deste trabalho, propõe-se a uma dupla 

tarefa. A primeira consiste em uma análise das principais salas permanentes do MAM tanto 

no que se refere aos seus planos de existência quanto ao que foi efetivamente executado, 

delineando novamente o sentido de colaboração com entidades públicas e o esforço em 

favor de reafirmar a consagração de nomes do Barroco ligados ao espaço da cidade de 

Mariana e da Arquidiocese, particularmente Mestre Ataíde e Aleijadinho. Além do mais, 

os discursos veiculados pela expografia do museu sediado em Mariana voltavam-se para o 

enaltecimento de algumas lideranças eclesiásticas da Arquidiocese, notadamente alguns 

bispos e arcebispos especificamente. Neste sentido, a memória de determinados mestres do 

Barroco e de algumas lideranças eclesiásticas compõem, em nossa visão, o passado a ser 
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preservado e elogiado pelo MAM. Ainda na análise das salas, mostramos como se dá o 

processo de valorização dos objetos de modo a reafirmar o valor da instituição religiosa na 

sociedade. O exposto tem como objetivo central os discursos que se pretendia veicular com 

as exposições. Posteriormente, analisamos algumas exposições temporárias planejadas e 

executadas pelo MAM, traçando suas diferenças de função em relação às exposições 

permanentes anteriormente analisadas.  Ao ponderar sobre exposições permanentes e 

temporárias, outro aspecto mereceu nossa atenção: o desenvolvimento do turismo na 

região, em Minas Gerais e no Brasil na década de 1960.  

A outra parte do capítulo investiga a história de algumas das peças que faziam parte 

da coleção do MAM e da qual podemos reconstituir parte de suas trajetórias até serem 

depositadas e expostas na instituição, destacando-se três peças nesse conjunto: O Cadeirão, 

o Desposório de São José e uma liteira. Tais peças, cada uma à sua maneira, não foram 

escolhidas ao acaso. A escolha delas se deveu por que através delas é possível perceber 

duas problemáticas centrais desta pesquisa: como na expografia do MAM o eclesiástico e o 

estético são mobilizados para formar uma visão do passado. Outrossim, almeja-se um 

pequeno exercício de tentar compreender a recepção que a criação desta instituição pode 

ter causado entre os fiéis da Arquidiocese, levando-se em conta as diferentes 

temporalidades que podem estar presentes em um Museu. A grande dificuldade superada 

neste capítulo consistiu na existência de poucas fotografias e imagens das peças existentes 

e da forma como elas estavam expostas nas salas do Museu. Acrescente-se a isso o fato de 

a instituição ter funcionado no início, entre 1962-1964, de maneira provisória, pois várias 

peças e objetos solicitados ainda não haviam chegado ao seu destino devido a uma série de 

questões. 

O fenômeno religioso tem sido, ao longo dos dois últimos séculos de história do 

Ocidente, estudado de quatro maneiras diferentes pelo pensamento historiográfico 

Ocidental. Segundo Virgínia Buarque, estas formas são, ainda que esquematicamente, 

assim delimitadas: o religioso visto sob o viés hagiográfico e autobiográfico, eliminando as 

contradições de uma vida; o religioso visto como representação do social, seja pelas 

leituras de Weber e Durkheim, seja pelos fenômenos da cultura em suas linguagens e 

símbolos; o religioso sob o prisma da subjetividade privada, embasadas pelas idéias de 

pensadores como Marcel Gauchet e Giattimo Vattimo, ainda que possam existir 

pensadores que venham contestando esta idéia como Sérgio da Mata; e, por fim, o religioso 
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como ato de crer
38

. O estudo aqui proposto talvez se encaixe nesta tipologia por se propor a 

uma análise do religioso pela ótica da representação do social, mostrando como se dão as 

relações e as vivências coletivas e a mobilização de símbolos que procuraram dar sentido 

ao passado. 

Segundo informações do Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) existiam, no ano 

de 2012 no país, 72 museus dedicados à arte sacra
39

. Este estudo compreende apenas um 

deles e vale lembrar que esta pesquisa não esgota as possibilidades de se estudar o MAM e 

outros Museus da Arquidiocese, haja vista que existe também o Museu da Música. O 

próprio MAM já foi objeto de estudo, mas no que tange exclusivamente ao seu acervo 

têxtil
40

. Desta forma, este trabalho assume relevância ao se tornar o primeiro a procurar 

compreender a dinâmica de criação e institucionalização de determinada memória pela 

Arquidiocese pela via museal, enfocando os círculos de sociabilidade e as tensões e as 

disputas envolvendo seu momento inicial. Devemos considerar que outras questões 

perpassam a existência dessas instituições e as que aqui escolhemos são apenas algumas 

dessas possibilidades. Também não se esgota, aqui, a possibilidade de pensar como a 

Arquidiocese de Mariana institucionalizou outros tipos de memórias sociais, como o 

próprio Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38 BUARQUE, V. História religiosa, biografia e história intelectual. In: BUARQUE, V (org.). História da 

Historiografia Religiosa. Ouro Preto: EDUFOP/PPGHIS, 2012. p.16-26. (Coleção Seminário Brasileiro de 

História e Historiografia). 
39

 Informações passadas por e-mail pela técnica em assuntos educacionais Yris Lira 

(yris.lira@museus.gov.br), do Cadastro Nacional de Museus do IBRAM, entre os dias 27 e 28 de novembro 

de 2012.   
40  COPOLLA, Soraya Aparecida Álvares. Costurando a memória: o acervo têxtil do Museu 

Arquidiocesano de arte sacra de Mariana. Dissertação (Mestrado em artes visuais). Belo Horizonte: 

UFMG/EBA, 2006. 
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Capítulo 1 

MUSEU ARQUIDIOCESANO DE MARIANA: PROJETOS ECLESIÁSTICOS 

_________________________________________________________________________ 

 

As artes sagradas são as mais nobres servidoras da liturgia. 

Papa Pio XI 

 

Arte cristã, meio de elevação para Deus. 

Papa João XXIII  

 

 

Ao iniciar este capítulo, temos uma preocupação maior em mente: saber as razões, 

desdobradas em projetos de memória, que nortearam a fundação do Museu Arquidiocesano 

de Mariana (MAM) na antiga Vila de Ribeirão do Carmo, dedicado à arte Sacra, ação 

levada a cabo pela Arquidiocese que tem sua sede nesta cidade. 

O MAM foi fundado em 8 de abril de 1961, data em que era comemorado os 250 

anos da elevação de Mariana à condição de Vila de Ribeirão do Carmo. Mas sua 

inauguração oficial ocorreu somente, em sessão solene com duração de três dias, em 22 de 

setembro de 1962, data do bicentenário de nascimento do pintor e artista marianense 

Manoel da Costa Ataíde. A instituição teve em D. Oscar de Oliveira, então arcebispo de 

Mariana, seu principal mentor intelectual, cabendo ao cônego Pedro Terra grande parte de 

sua administração ordinária.  

Há risco de se colocar a ação de criação do Museu como tarefa apenas de uma 

pessoa, como, no caso, D. Oscar de Oliveira, mas reiteramos que o arcebispo de Mariana 

apresentou-se como crucial protagonista nessa fundação. Isso não significa que, na fase de 

organização e coleta dos objetos, e mesmo depois disso, e também com relação à 

responsabilidade jurídica sobre a instituição, outras pessoas não tenham contribuído; 

ademais, outros atores sociais sugeriram ações, contribuíram financeiramente e ajudaram 

na divulgação, o que tornou esse processo extremamente denso e realizado de maneira 

intersubjetiva. 

De acordo com os estatutos desse Museu, competia ao Arcebispo exercer a 

presidência, com a prerrogativa de nomear o diretor e o secretário. Pela leitura da ata de 

fundação, nota-se que D. Oscar de Oliveira então designou como diretor o cônego Pedro 

Terra que, entre outras funções desempenhadas na época, atuava como professor de arte 

sacra no Seminário Maior São José de Mariana. 
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Como e por que D. Oscar de Oliveira concebeu a ideia da criação de um Museu de 

Arte Sacra em Mariana? Quais os meandros de configuração desse projeto, voltado para a 

preservação de determinado patrimônio em um espaço museal? Difícil responder o 

momento exato que tal projeto foi assumido pelo prelado, mas determinada memória que 

se construiu sobre ele afirma que já mesmo antes de retornar a Mariana, em 1959, D. Oscar 

planejava fundar um Museu
41

.  

A trajetória de D. Oscar de Oliveira deve ser lembrada de modo a compreender 

também seu lugar de fala e as responsabilidades que ele se atribuía. Natural de Entre Rios 

de Minas, estudou no Seminário São José, em Mariana, e em 1938 doutorou-se pela 

Pontifícia Universidade Gregoriana com uma tese sobre a arrecadação dos dízimos 

eclesiásticos nos períodos colonial e imperial no Brasil. Sua tese foi publicada em 1940 e 

em 1964 ganhou nova edição. Entre esse período e atuando como professor do Seminário 

de Mariana, escreveu um longo comentário sobre o livro V do Código de Direito Canônico 

intitulado De Delictis et Poenis (dos Delitos e das Penas), editado pela Cooperativa do 

Livro para uso dos Seminaristas de Mariana. Durante seu período como bispo auxiliar de 

Pouso Alegre (1954-1959), publicou em duas versões consecutivas a História de Nossa 

Senhora das Brotas e sua devoção em Portugal e no Brasil
42

. 

Desde as reformas educacionais de cunho escolanovista, que sofreram grande 

resistência em Minas Gerais, parece haver se formado um círculo de intelectuais de matriz 

conservadora nas alterosas empenhados em defender o papel civilizacional do catolicismo 

na formação nacional e, mais detidamente, na gênese do povo mineiro. Entre estes 

intelectuais, encontravam-se Diogo de Vasconcellos, Salomão de Vasconcellos, Cônego 

Raimundo Trindade e Augusto de Lima Júnior. D. Oscar parece ter entrado em contato 

                                                           
41

 Na Ata de Fundação do Museu, escrita em Setembro de 1962 por outra pessoa, que não D. Oscar, há um 

trecho em que se afirma esta vontade do prelado anterior ao seu retorno a Mariana. Também em carta do 

Padre Acrísio de Assis Reis ao Cônego Pedro Terra já existe uma referência a peças a serem transportadas 

para o museu vindas da localidade de Itaverava e que teriam sido escolhidas e solicitadas por D. Oscar de 

Oliveira em julho de 1960. Carta de Padre Anísio de Assis Reis ao Cônego Pedro Terra. In: AEAM. Arquivo 

6, Gaveta 2, Pasta 20: Museus.Itaverava. 23/08/1962. Também em carta do Cônego Pedro Terra ao padre 

José Tito de Oliveira, de setembro de 1962, há uma menção de peças que teriam sido enviadas ao Museu 

“dois ou três anos atrás” e que Pedro Terra não sabia de seu paradeiro. Carta do Cônego Pedro Terra ao Padre 

José Tito de Oliveira. In: AEAM. Arquivo 6, Gaveta 2, Pasta 20: Museus. Mariana. 01/09/1962. E Carta de 

Lauro Moraes a Dom Oscar de Oliveira. In: AEAM. Arquivo 6, Gaveta 2, Pasta 20: Museus. Mariana. 

30/06/1963. 
42 SILVEIRA, Diego O. da. “Com toda a alma na pena”: História e apologia da fé nos escritos de D. Oscar de 

Oliveira. In: BUARQUE, V (org.). História da Historiografia Religiosa. Ouro Preto: EDUFOP/PPGHIS, 

2012. p.107-120. (Coleção Seminário Brasileiro de História e Historiografia). 
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com este circuito de sociabilidade desde cedo, primeiro se apropriando do pensamento 

social deles e posteriormente conhecendo seus membros pessoalmente. Conforme 

veremos, estes intelectuais serão alguns dos principais interlocutores do prelado 

marianense na execução do projeto do MAM
43

.  

Compreendendo esta trajetória de D. Oscar, devemos lembrar, entretanto, que um 

museu não se cria assim, pela simples vontade e ideia de alguém. Foi neste sentido a 

menção das idas e vindas de D. Oscar antes de assumir o projeto de criação de um museu. 

Por que é preciso, para compreender sua institucionalização, que haja um processo que vai 

desde a localização e a coleta dos objetos (incluindo a complexa negociação para retirada 

das peças de seus locais de uso), à sua catalogação e à forma como eles serão expostos, ou 

seja, a um tipo específico de discurso que se pretende veicular.  

Em um âmbito político-religioso mais alargado, verifica-se que entre finais dos 

anos 1950 e início dos anos 1960 a Arquidiocese de Mariana implementou um conjunto de 

ações capitaneadas pelo Arcebispo, voltadas para a disseminação e intensificação da fé 

católica. Assim, em 1959 quando D. Oscar foi transferido de volta a Mariana como bispo 

coadjutor, auxiliando D. Helvécio de Gomes de Oliveira, que era o arcebispo de então
44

, 

ele já lançava mão de instrumentos para intensificar a prática catequético-evangelizadora. 

Significativo disso são a reforma do Cabido Eclesiástico e o lançamento do jornal O 

Arquidiocesano, em 1959, órgão oficial da Arquidiocese de Mariana e que tinha 

publicação semanal.  

Dentro dessa perspectiva de análise sobre os projetos de D. Oscar para a 

Arquidiocese e sua visão de mundo, o semanário O Arquidiocesano cumpria função 

civilizadora; representava grande elemento articulador do projeto eclesial do prelado. Um 

espaço ideal onde o arcebispo e sua cúria podiam exercer um papel informativo e diretivo 
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 Sobre o pensamento histórico de D. Oscar de Oliveira, ver: SILVEIRA, D. O. da. In: Op. Cit., p.107-120. 
44

 Há importância da figura de Dom Helvécio Gomes de Oliveira na vida de Dom Oscar de Oliveira 

considerável. Foi Dom Helvécio quem permitiu que o jovem Oscar arrecadasse fundos que possibilitassem 

sua manutenção como estudante do Seminário e fora ele quem ordenara Oscar padre e, posteriormente, bispo 

auxiliar de Pouso Alegre entre 1954 e 1959. Em 1944, segundo Mabel Pereira, Dom Helvécio nomeou o 

então padre Oscar como diretor da Banda de Música São José. PEREIRA, Mabel. In: Dom Helvécio Gomes 

de Oliveira, um salesiano no episcopado: artífice da Neocristandade (1888-1952). Tese (doutorado em 

História). Belo Horizonte: UFMG/FAFICH, 2010. p.274.   
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sobre o clero diocesano e os fiéis católicos; um espaço voltado para a ação intelectual e 

militante 
45

. 

Além do mais, o final dos anos 1950 e início da década seguinte é um momento de 

mudanças na direção da Arquidiocese e na própria Igreja Católica Brasileira. Mudanças 

porque D. Helvécio Gomes de Oliveira já estava em fase final do seu episcopado (contava 

com 84 anos em 1960) e já era auxiliado por D. Oscar desde 1959. D. Helvécio
46

, além da 

idade avançada, sempre teve saúde frágil (PEREIRA, 2010). Mais amplamente falando, 

surgiam no interior da Igreja novas correntes de pensamento que questionavam o 

movimento, reinante no interior do episcopado nacional, conhecido como Neocristandade 

(a ser abordado a seguir). 

Tendo em vista este panorama, tínhamos inicialmente adotado o ano de 1959 como 

marco inicial de nossa investigação
47

. Entretanto, entendemos que será necessário recuar 

no tempo e voltarmos a 1926 quando a própria Arquidiocese criou uma primeira instituição 

de memória sócio-religiosa: o Museu Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana ou Museu 

São Pedro, “museu de Arte e História antigas”, inaugurado durante o Arcebispado de D. 

Helvécio Gomes de Oliveira. Acreditamos que a experiência advinda desse primeiro 

museu tem importância considerável na fundação e inauguração da instituição idealizada e 

concretizada no episcopado de D. Oscar de Oliveira, haja vista a ligação entre os dois 

prelados, acima mencionada. 

O marco final desta pesquisa encontra-se no ano de 1964. O dia 7 de julho de 1964 

foi data da última troca de correspondência entre a direção do Museu e as lideranças civis e 

eclesiásticas, notadamente letrados. Portanto, houve, a partir deste momento, uma 

interrupção dessa comunicação, que só retornou à sua efetividade em 10 de fevereiro de 

1967 – um espaço de tempo demasiadamente expressivo, capaz de comprometer a 

qualidade analítica de nosso trabalho. Pode-se questionar se essa interrupção a partir de 

1964 não teria ocorrido justamente pelo fato de o MAM já estar consolidado e em pleno 

funcionamento. 
                                                           
45 SILVEIRA, Diego Omar. Sacerdos Magnus: Dom Oscar de Oliveira, O Arquidiocesano e a recepção 

fragmentada do Concílio Vaticano II na Arquidiocese de Mariana (1959-1988). Dissertação (Mestrado em 

História). Mariana: UFOP/ICHS, 2009. p.121-122. 
46

 O episcopado de D. Helvécio foi o mais longo de toda a história da Arquidiocese de Mariana, 

compreendendo o período entre 1922 e 1960. 
47

 Reiteramos nosso agradecimento, sem o qual este trabalho não seria exeqüível, ao Arquivo Eclesiástico 

da Arquidiocese de Mariana (AEAM), principalmente ao diretor Monsenhor Flávio Carneiro que, por 

intermédio da professora Virgínia Buarque, nos possibilitou o acesso. Agradecemos também a funcionária 

Luciana pela gentileza e disponibilidade. 
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Apesar de concordar com o argumento da consolidação do MAM após julho de 

1964, reafirmamos a cronologia adotada pelo fato do tipo de documentação por nós 

trabalhada se apoiar na interpretação da escrita epistolar. Buscamos reconstituir, nos dois 

primeiros capítulos deste trabalho, os projetos norteadores da fundação do MAM 

interpretando as missivas dos agentes que protagonizaram a criação dessa instituição, 

destacadamente D. Oscar de Oliveira e cônego Pedro Terra. 

A leitura das correspondências trocadas entre o prelado marianense, acrescida pela 

consulta do estatuto da instituição, pode sugerir, à primeira vista, a hipótese de que o 

MAM tinha sido criado para “salvaguardar peças de valor artístico e histórico” 

pertencentes à Arquidiocese de Mariana e que estavam sendo perdidas devido à “ação de 

ladrões” e ao “comércio de antiquários inescrupulosos
48

”. Esta tônica de roubo de peças 

parece ter sido corrente na região de Minas Gerais desde pelo menos os anos 1920 e 

perdurava até os anos 1960
49

. 

O intuito de resguardar este patrimônio que estava desaparecendo acabou por 

legitimar a tomada de atitudes - por parte não somente do poder público
50

 - em favor da 

defesa e preservação do que paulatinamente se perdia. Logo, a retirada de peças de seus 

locais de origem e de uso, seguida pela sua exposição em outros espaços que pudessem ser 

acessíveis ao público e permanecessem conservados, parecia apresentar-se como solução 

urgente e necessária
51

. Sendo assim, a criação de instituições como um museu tornava-se 

extremamente bem vinda. É esta a explicação oficial, depreendida da leitura inicial das 

correspondências, bem como das atas de fundação do MAM. Contudo, ela parece-nos 

insuficiente. 

Insuficiente porque todos os museus, independentemente do perfil de sua coleção e 

do motivo oficial alegado para sua criação, procuram veicular determinado discurso e 

construir e institucionalizar determinada memória social. Os museus trabalham com a 

classificação e a seleção de objetos e nesse trabalho, algumas peças e vozes dissonantes 

podem ser excluídas ou silenciadas. Como afirma Francisco Régis Ramos não há museu 

                                                           
48

 Ata de fundação e dos estatutos do MAM. In: AEAM. Arquivo 5. Gaveta 2. Pasta 19: Museus. Mariana. 

23/07/1962. 
49

JULIÃO, Letícia. In: Op. Cit., p.199-200. 
50

 A referência ao poder público aqui cumpre função de comparação, já que até 1926 ainda não havia 

efetivamente prática alguma de preservação do patrimônio histórico e artístico brasileiro; havendo apenas 

debates sobre o tema no meio letrado e intelectual. 
51

 O significado da retirada das peças dos locais de origem será debatido por nós posteriormente. 
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inocente; todos eles partem de pressupostos e nós precisamos saber quais são
52

. Quando 

afirmamos tal insuficiência, pode parecer que há um juízo de valor de nossa parte, mas não 

se trata disso. Toda instituição museal trabalha com a afirmação de identidades e a escolha 

de determinadas memórias, e isso não se configura em demérito. Nosso ponto é que 

acreditamos que podemos analisar este museu para além dessa explicação oficial, que 

podemos levantar novas questões que a explicação oficial não aborda. 

Sendo assim, partimos da premissa teórica de que os discursos enunciados pelos 

sujeitos envolvidos na criação do MAM configuram um projeto museal e viabilizam sua 

constituição institucional. Principalmente através das missivas, os sujeitos fizeram escolhas 

e ressignificaram o mundo a partir de suas concepções e de seus lugares de fala. Desta 

forma, o projeto de estabelecimento de um museu não emergiu de forma isolada na mente 

dos indivíduos e nem eles encontravam-se dissociados do mundo em que viviam. Na troca 

de correspondências entre eles, percebemos tratar-se de lideranças civis e eclesiásticas, 

cujo diálogo não deixava de circunscrever, ainda que implicitamente, os atores e as vozes 

consideradas legítimas na tessitura de um projeto de Museu que identificasse o legado 

cultural e religioso – logo, político – da Arquidiocese de Mariana.  

É necessário que se frise, também, e novamente, que neste capítulo analisaremos 

exclusivamente as inferências das lideranças eclesiásticas ao projeto do MAM, sendo as 

contribuições das lideranças letradas civis concentrando-se no próximo capítulo. 

A função da escrita foi trabalhada, entre outros autores, por Michel de Certeau, que 

a problematizou como sinal imprescindível para o trabalho de deciframento histórico dos 

rastros do Outro (CERTEAU, 1982; 1998; BRANDIM, 2010). A teoria de Certeau 

apresenta-se a nós como bastante interessante e, apesar da dificuldade de sua aplicação, 

tentaremos torná-la operatória ao nosso objeto de estudo. O significativo, com base em 

Certeau, é ver que a escrita consiste em uma prática e essa prática remete a sujeitos. Em 

nosso caso, os sujeitos são as lideranças eclesiásticas que, ao se corresponderem, 

institucionalizam determinados discursos sobre o MAM e produzem sentidos que se 

ordenam em um projeto. Implicitamente, a configuração desse projeto exclui 

possibilidades e inclui outras, seleciona aspectos do mundo e deixa de fora outros. Quem é 

(são) o (s) Outro (s) do Museu? 
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Ora, após a leitura de ampla documentação, percebemos que o MAM privilegiou a 

interlocução com representações eclesiásticas letradas da Arquidiocese marianense e que 

recebeu contribuições de grupos culturalmente similares de fora dela. Dessa maneira, a 

Arquidiocese constituiu um conjunto de interlocutores social e intelectualmente muito bem 

demarcado – eram letrados, integrantes da instituição católica como eclesiásticos ou leigos, 

ou pertencentes ao poder público. De forma concomitante, a Arquidiocese não privilegiou, 

e mesmo não atentou para a opinião do conjunto dos fiéis e quando atentou foi de maneira 

subordinada. Postula-se, assim, como hipótese deste capítulo que o MAM, implicitamente, 

apresentou um projeto político-cultural de viés letrado, associado aos valores que 

intercruzavam ideais iluministas de erudição e civilidade, com valores católicos de 

evangelização das nações. Tratava-se de um projeto voltado para a construção de uma 

memória de si próprio, de uma elite letrada que tinha como referência a si mesma e que se 

ancorava em uma retórica da perda
53

. Essa elite irá buscar no passado elementos que 

possam ser utilizados de modo a reafirmar a posição social da Igreja na sociedade e 

promover uma estetização do fenômeno religioso. 

Uma recapitulação dos dilemas vivenciados pela Igreja Católica no Brasil nas 

décadas que antecederam e acompanharam a criação dos museus de Mariana vem 

corroborar nossa hipótese. Desde meados do século XIX, uma vertente hegemônica da 

Igreja Católica que, frente aos ataques do liberalismo e da modernidade, apregoava a 

negação do mundo e adere a um isolamento crescente. Este movimento tornou-se 

conhecido como Ultramontanismo. No Brasil, com o advento da República, a Igreja 

Católica buscou caminhos próprios para sua afirmação diante do Estado e da Sociedade, 

não desejando, como o fazia a Igreja Europeia, a restauração da aliança entre o trono e o 

altar 
54

.  

Diante da crise político-social da Primeira República, a Igreja propõe uma reação 

de cunho religioso-moral, um projeto de intervenção no público, embora não de forma 

partidária, sequer governamental
55

. Para fazê-lo, a Igreja, primeiro, atuou internamente. 
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Ordens religiosas voltaram a recrutar membros, novas dioceses foram criadas e o controle 

episcopal sobre as atividades dos clérigos aumentou
56

. Após 1916, como afirma Scott 

Mainwaring, a atuação da Igreja se dá externamente e, nesse sentido, o campo cultural 

mostrava-se imprescindível, mas era uma atuação voltada para as camadas médias urbanas 

e para as elites, uma vez que a maioria da população estava excluída do sistema 

educacional, através, sobretudo, da imprensa. Esse movimento, nos anos 1920, amplia-se 

com a reaproximação da Igreja com o Estado, a chamada Neocristandade, da qual D. 

Helvécio Gomes de Oliveira foi um dos seus principais artífices
57

. Se nos primeiros anos 

da República Brasileira a relação entre Estado e Igreja era vista como problemática por 

causa do regime do Padroado reinante durante os períodos colonial e Imperial e a Igreja 

buscou sua reorganização interna, nos anos 1920 o Império deixava de representar perigo à 

República. 

Com D. Sebastião Leme (1921-42) na liderança da hierarquia católica, a Igreja foi 

alçada à condição de maior aliada do Estado
58

. A aproximação entre ambos se dá ainda 

mais durante o primeiro período governado por Vargas (1930-1945), incluindo a ditadura 

do Estado Novo. Suas preocupações concentraram-se na luta contra o comunismo, os 

protestantes, os espíritas e a mentalidade laicizante. O clero afirmava-se mais ainda na 

posição de docente, destacando sua função professoral frente aos fiéis. Contudo, voltado 

preferencialmente ao ensino da doutrina e dos princípios morais, o catolicismo distanciava-

se das expressões religiosas populares. A ação de D. Leme assumiu um caráter 

disciplinador, intelectualista e jurídico, pelo qual o povo era tachado de ignorante em 

matéria religiosa
59

. A Igreja permaneceu conservadora, pregando hierarquia e ordem
60

. 

Vale lembrar que, segundo Scott Mainwaring, em Minas Gerais essas reformas 

preconizadas pela Neocristandade haviam sido antecipadas de maneira exitosa. Mesmo a 

educação religiosa sendo abolida das escolas em 1906, os líderes católicos mobilizaram o 

laicato através da Ação Católica, elaboraram petições para a defesa dos valores católicos, 
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voltaram-se contra o pensamento racionalista e cientificista das gerações anteriores, 

estimularam o desenvolvimento institucional e recuperaram a imagem social da Igreja
61

. 

Da mesma forma, após o fim do estado Varguista, o campo religioso brasileiro 

sofre novas reordenações. A sociedade brasileira torna-se mais complexa, novas religiões 

vão se desenvolvendo no país como o espiritismo e o protestantismo. A igreja via-se em 

situação complicada com os problemas internos, tais como a falta de padres e o 

desenvolvimento da religiosidade popular. Para atenuá-los, o episcopado nacional propõe, 

por exemplo, uma reforma do catecismo (Ibidem. p.50-51). 

Além dessas dificuldades internas, novas interpretações sobre a história da Igreja e 

sua função na sociedade marcam o período dos anos 1950 e início dos anos 1960. Entre 

elas, e talvez a mais importante, desenrola-se uma tendência surgida exatamente da 

constatação de padres pelo interior do país de que a Igreja estava muito afastada dos fiéis 

aliada ao combate ao protentatismo. A Igreja deveria ser encarada sob um novo prisma, 

mais próxima dos pobres e da vivência cotidiana da fé (Idem).  

Neste sentido, tanto a década de 1920 quanto a de 1960, evidenciam momentos em 

que diversas questões importantes sobre o rumo da religião católica no Brasil estavam em 

debate e tornavam necessárias novas formas de agir para a manutenção da imagem da 

Igreja enquanto substrato moral da sociedade. O curioso, em nosso caso, é que a elite 

eclesiástica Marianense, frente a essas novas tendências, aferra-se ao antigo, ao 

estabelecido pela Neocristandade, pela visão ordeira da sociedade e a taxação do povo de 

ignorante. A questão das novas tendências no interior da instituição católica, contudo, não 

deve ser superestimada. Eram grupos com forte ressonância no interior da Igreja, sem que, 

no entanto, isso ocasionasse uma superação da Neocristandade em termos históricos. 

Tratava-se de dois mundos em disputa e no qual nenhum deles estava superado.   

A tônica do roubo de peças e perda do patrimônio constituiu-se como uma 

retórica
62

, um discurso que possibilitou e legitimou a tomada de atitudes em favor da 

musealização do patrimônio móvel por parte das lideranças eclesiásticas nas entre as 

décadas de 1920 e 1960. Ao enunciarmos este modelo de retórica mobilizado para 
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defender a musealização, devemos entender que um Museu é predominantemente 

constituído de peças e objetos a serem expostos, sendo necessária uma reflexão sobre como 

se deu esse processo de localização, negociação e coleta dos objetos nas igrejas e 

paróquias. Neste caso, a reflexão do historiador Krzystof Pomian sobre coleções pode nos 

ajudar. 

Segundo Pomian, é preciso que mencionemos que as coleções existem há bastante 

tempo. Sociedades consideradas não modernas e diferentes das sociedades ocidentais já 

possuíam as suas coleções. São exemplos desse tipo de coleção o mobiliário funerário, as 

oferendas, os presentes e os despojos, os tesouros principescos e as relíquias e os objetos 

sagrados
63

. Interessa-nos aqui, mais especificamente, estes últimos. Para Pomian, foi o 

cristianismo que levou o culto das relíquias ao seu auge.  O mais importante era que o que 

se considerava relíquia era todo objeto que houvesse tido algum contato com uma 

personagem da história sagrada.  

 Quando se colocavam tais relíquias em igrejas e abadias, elas não saíam mais a não 

ser por meio do roubo. Fechadas nos relicários, peças e objetos eram expostos aos fiéis 

durante cerimônias religiosas, de um modo geral. Os fiéis não apenas as olhavam, como 

também as tocavam e oravam para elas e, por que não, as beijavam. Além dessas relíquias, 

as igrejas conservavam e expunham oferendas, tais como 

[...]altares, cálices, cibórios, casulas, candelabros, tapeçarias, conservam 

ainda por vezes a memória dos seus doadores e mesmo, no caso de alguns 

quadros, a imagem dos seus rostos e dos rostos dos seus parentes. É 

preciso ainda acrescentar os monumentos fúnebres, os vitrais, as tribunas, 

os capitéis historiados, etc., cada igreja, apesar de ser um lugar de culto, 

oferecia assim ao olhar uma quantidade de objectos, verdadeiras 

colecções.
64

   

 

Segundo Pomian, essas distintas coleções em sociedades não ocidentais ou não 

modernas podem parecer sem ligação umas com as outras, mas elas possuem um fator de 

união: todas elas participam da mediação ou ligação universal entre o visível e o invisível. 

Tendo em vista que nosso objeto de estudo é um museu constituído nos anos de 1960, 
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como tratar da formação de sua coleção pela Igreja Católica, já que estamos falando de 

uma sociedade moderna
65

?   

Para Pomian, devido ao caráter universal da oposição entre visível e invisível, este 

assume, na modernidade, preponderância em relação àquele. Mas, entre essas duas 

categorias começa a haver intercâmbios. E no interior do visível, surge uma divisão que 

dará origem ao que ele chama de Semióforo 

De um lado estão as coisas, os objetos úteis, tais como podem ser 

consumidos ou servir para obter bens de subsistência, ou transformar 

matérias brutas de modo a torná-las consumíveis, ou ainda proteger 

contra as variações do ambiente. Todos estes objetos são manipulados e 

todos exercem ou sofrem modificações físicas, visíveis: consomem-se. 

De um outro lado estão os semióforos, objetos que não tem 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.
66

 

  

Esse conceito de semióforo nos parece bem operatório, pois, em nossa concepção, 

quando os objetos como imagens de santos, oratórios e outros são retirados das igrejas da 

Arquidiocese e levados ao Museu para serem expostos eles perdem este valor de utilidade 

e servem apenas para serem olhados e não mais tocados, beijados como se fazia 

anteriormente
67

. Entretanto, é preciso certo rigor no emprego dessa categoria, pelo fato de 

que essa ressignificação do objeto que damos o nome de semióforo ocorre em camadas, ou 

seja, um mesmo objeto pode sofrer várias ressignificações ao longo do tempo e até mesmo 

dentro de um espaço museal. 

 Por fim, é preciso que tratemos da especificidade do nosso objeto de estudo: o 

Museu Arquidiocesano de Mariana, uma instituição de memória social voltada para a 

preservação da arte sacra. Quando mencionamos especificidade nos referimos ao fato de a 

instituição conservar e exibir um tipo de arte específica: a arte sacra. Mas o que significa 
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dizer que um Museu expõe arte sacra? Ou, como questiona Maria Isabel Roque “A questão 

fulcral no âmbito da investigação em museologia da religião reside aqui: se foi concebido e 

criado para o domínio sagrado, pode o objecto ser exposto no museu?
68

” 

 Segundo Antônio Manuel da Costa, o conceito de musealizar significa transformar 

em objeto de museu, mas quando tratamos da arte sacra este fenômeno se torna mais 

complexo. Ao integrarem um museu, os objetos deixam o domínio reservado dos fiéis e do 

rito e convertem-se em uma coleção pública, em um bem comum acessível ao desfrute de 

todos, sujeita a todas as funções atribuídas às instituições museológicas.
69

 

  Por outro lado, os objetos sacros não perdem seu significado primário (utilização 

no rito litúrgico) apenas quando são transpostos para um museu; existem outras 

possibilidades de dessacralização. Como afirma Antônio Costa 

Além das alterações na materialidade dos objectos, por desgaste ou 

degradação física que os inutiliza ou torna impróprios para a prática 

litúrgica, há factores de evolução estética e eclesial que conduzem 

igualmente à sua desafectação do culto, tanto pela troca de alfaias 

sagradas por outras mais modernas, quanto pela obsolescência decorrente 

das reformas litúrgicas que aboliram determinados ritos
70

. 

  

1.1-A Arquidiocese de Mariana: breve histórico 

 O que constitui uma diocese? Qual a sua singularidade no contexto da Igreja 

Católica? Acreditamos que as perguntas acima sejam válidas para entender um pouco 

melhor a história da Arquidiocese por nós trabalhada, bem como a especificidade das 

questões relativas à instituição religiosa, afinal os bens culturais custodiados pelo MAM 

pertenciam, no seu maior escopo, como veremos, a própria Arquidiocese. Segundo 

Antônio Costa  

Na hierarquia da Igreja Católica Romana, a diocese tem a qualidade de 

Igreja Particular, designando a porção do povo de Deus confiada a um 

bispo, delimitada por certo território, cuja erecção canônica ou alteração 

de limites é competência exclusiva da Santa Sé. O agrupamento dos 

bispos de uma nação, por sua vez, constitui uma conferência episcopal, 

órgão colegial que exerce certas funções pastorais conjuntas adaptadas 

aos condicionalismos dos tempos e dos lugares
71

. 

                                                           
68 ROQUE, Maria Isabel. A exposição do sagrado no museu. In: Comunicação e Cultura, nº 11, 2011, 

p.129. 
69  COSTA, Antônio M. R. P. da. Museologia da arte sacra em Portugal (1820-2010). Espaços, 

monumentos e museografia. Tese (doutorado em Letras, na área de História). Universidade de Coimbra, 

2011. p.38. 
70

 COSTA, Antônio M. R. P da. In: Op. Cit., p. 507-508.  
71 COSTA, Antônio M. R. P. da. In: Op. Cit., p. 358. p.358. 

 



38 
 

 

No sentido acima demonstrado, verifica-se a importância crucial do bispo da diocese, cuja 

característica primária é ser “a porção do povo de Deus confiada a um bispo”. Além do 

mais, é preciso que pensemos que a Igreja Católica se pensa de maneira universalista, 

afinal todos devem estar dentro da Igreja. Por outro lado, o seu agir é localmente, 

regionalmente. 

A cidade de Mariana localiza-se acerca de 110 km da capital do estado de Minas 

Gerais, Belo Horizonte. Foi fundada com o nome de Vila de Ribeirão do Carmo e seu 

nome foi-lhe dado em homenagem à rainha Maria Ana D’Áustria, esposa de D. João V.  

 Em 1748, três anos após a fundação da Vila, surgiu a diocese de Mariana, a 

primeira de Minas Gerais, pela bula papal “Candis Lucis Aeternae”, com a posse de D. 

Frei Manoel da Cruz como seu primeiro bispo, passando Minas Gerais não mais obedecer 

ao bispo do Rio de Janeiro, que até então pastoreava a região. Em 1906, foi elevada, 

juntamente com a diocese de Belém do Pará, à condição de Arquidiocese por um mesmo 

documento pontífice “Sempiternam Humani Generis” de São Pio X. 

 Até o presente momento, a Arquidiocese de Mariana contou com 5 arcebispos e 8 

bispos, sendo listados abaixo: 

1- Dom Frei Manoel da Cruz (1748-1764); 

2- Dom Joaquim Borges de Figueroa (1772-1773); 

3- Dom Bartolomeu Manuel Mendes dos Reis (1773-1779); 

4- Dom Frei Domingos da Encarnação Pontevél (1779-1793); 

5- Dom Frei Cipriano de São José (1798-1817); 

6- Dom Frei José da Santíssima Trindade (1820-1835); 

7- Dom Antônio Ferreira Viçoso (1844-1875); 

8- Dom Antônio Maria Corrêa de Sá e Benevides (1877-1896); 

9- Dom Silvério Gomes Pimenta (1897-1922); 

10- Dom Helvécio Gomes de Oliveira (1922-1960); 

11- Dom Oscar de Oliveira (1960-1988); 

12- Dom Luciano Mendes de Almeida (1988-2006); 

13-Dom Geraldo Lyrio Rocha (2007-). 

 Entre os citados, vale destacar que dois deles (D. Joaquim Borges de Figueroa e D. 

Bartolomeu Maniel Mendes dos Reis) não vieram a Mariana. Até 1877, bispos brasileiros 

não tiveram acesso ao governo da Arquidiocese, somente estrangeiros.  
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Adotaremos aqui, ainda que de maneira arbitrária e correndo riscos de cometer 

algum deslize, a cronologia proposta por Soraia Copolla
72

. Ela divide o tempo de 

existência da Arquidiocese em quatro fases: a primeira de Formação entre 1748 e 1777, a 

segunda de Período Colonial entre 1777 e 1835, a terceira de Imperial-Republicano entre 

1835-1897 e a quarta de Moderno entre 1897 e 2014. 

 Na primeira, foi marcante exatamente o longo tempo de vacância do cargo de 

bispo, aproximadamente 15 anos. Somente D. Frei Manoel da Cruz esteve presente em 

Mariana. Uma parte da explicação da vacância por tanto tempo deve-se às animosidades 

entre a Sé Romana e Lisboa e como nos lembra Raimundo Trindade “‘cujos danosos 

resultados facilmente se avaliam, fato que se há de atribuir à situação de recíproca 

desconfiança, criada pelas cortes de Roma e Lisboa pela questão dos Jesuítas’.”
73

   

 A segunda marcou-se por eventos importantes em Minas Gerais e no Brasil. Os 

episcopados de D. Domingos da Encarnação Pontevél, D. Frei Cipriano de São José e D. 

Frei José da Santíssima Trindade são considerados marcantes pela Arquidiocese. Neste 

período ocorrem episódios como o da Inconfidência Mineira, em 1789, em que padres da 

Arquidiocese como Luís Vieira da Silva são considerados mentores do evento. Outro 

aspecto importante é o regime do padroado dominante no período, em que a Igreja 

constitui-se em braço do Estado. 

 A terceira fase (1835-1897) é marcada por uma tentativa da Santa Sé de desvincular 

as práticas da hierarquia eclesiástica da Coroa Luso-Brasileira e ligá-las diretamente a 

Roma. Esse período, conhecido como Romanização
74

, teve notável aceitação e recepção 

pela obra D. Antônio Ferreira Viçoso em Mariana. Sua ênfase esteve voltada para a 

reforma do clero, com uma conduta rígida e puritana e para profundo conhecimento da 

doutrina religiosa. Sua obra foi continuada por D. Antônio Maria Corrêa de Sá e 

Benevides. 

 Dentro desse movimento de Romanização, atentando às especificidades da Igreja 

no Brasil, ocorre uma reorganização interna da instituição após, principalmente, a 

Constituição de 1891. Isso porque o catolicismo deixou de ser a religião oficial do Brasil e 
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separou-se oficialmente do Estado. Deve-se levar em conta que esta separação, como 

vimos, não implicou a ausência de atuação da Igreja junto ao Estado. 

 A última das fases, considerada Moderna, é marcada pelos bispos D. Silvério 

Gomes Pimenta, “grande asceta e grande orador” nas palavras de Otto Maria Carpeaux
75

 e 

membro da Academia Brasileira de Letras, D. Helvécio Gomes de Oliveira, D. Oscar de 

Oliveira, D. Luciano Mendes de Souza e D. Geraldo Lyrio Rocha, sendo o foco de nosso 

trabalho voltado para os episcopados de D. Helvécio e D. Oscar. 

 De um modo geral, a Arquidiocese de Mariana sempre foi associada a um lugar 

com características tradicionais, berço de ideias conservadoras em comparação com outras 

dioceses de Minas Gerais e do Brasil
76

. Nas palavras de Sérgio da Mata, ao fazer um 

apanhado do que chama de Santa Harmonia reinante em Minas Gerais 

O catolicismo mineiro reforça as práticas e idéias de um Pe. Botelho e 

seus seguidores pois, de certa forma, está nas suas raízes. Basta comparar 

Belo Horizonte a Diamantina e Mariana - as duas outras arquidioceses 

mais importantes de Minas. Nelas nunca floresceu o (erradamente) 

chamado ‘progressismo’ católico. A tomarmos esta referência histórico-

cultural regional, a preeminência continua com a mão direita
77

. 

1.2-O Museu Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana (1926-1944) 

Sugerimos que muitos elementos constituintes do projeto de memória norteador da 

fundação do MAM encontram-se já esboçados por ocasião da fundação do Museu 

Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana, em 29 de agosto de 1926, ação levada a cabo 

pelo Arcebispo de Mariana D. Helvécio Gomes de Oliveira
78

. Com o objetivo de 

“resguardar o que resta do custoso patrimonio artístico de nossas egrejas
79

”, este primeiro 

Museu teve a duração de 18 anos. Desde a solenidade de inauguração, o Museu funcionou 

na sede da Igreja de São Pedro dos Clérigos (figura 1) em Mariana. O evento de 

inauguração, de caráter cívico-religioso, contou com a presença de inúmeras 

personalidades ligadas à cultura, de um modo geral, e à área museológica em particular, 

tais como Gustavo Barroso, então diretor do Museu Histórico Nacional e Membro da 

Academia Brasileira de Letras, com autoridades federais, como major José Pedro Gomes 
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(representante do Ministro da Guerra); estaduais, como o presidente do Estado de Minas 

Gerais Fernando de Melo Viana; e também representantes municipais. Conjuntamente, 

participaram da solenidade importantes autoridades ligadas à Igreja Católica como o 

Encarregado de Negócios da Santa Sé junto ao governo brasileiro, Dom Egídio Lari, além 

de membros da comunidade e da igreja em geral. 

 

FIGURA 1 - Planta Baixa do Museu Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana.  

Museu de Arte e História Antigas. Acervo: Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana. 

 

O Museu foi inaugurado e sediado na Igreja de São Pedro dos Clérigos de Mariana. 

Sua inauguração teve como grande ato o translado da Bandeira do 17º Batalhão de 

Voluntários da Pátria que lutou na Guerra do Paraguai. Esta bandeira é um marco 

simbólico extremamente ligado à memória da cidade e da Arquidiocese de Mariana (figura 

2). 
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FIGURA 2 - Monsenhor Horta ladeando a bandeira do 
17º. Batalhão dos Voluntários da Pátria (Campanha do Paraguai), 1926. 

Peça hoje pertencente ao acervo do Museu da Inconfidência - Ouro Preto. 
Acervo Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana 

 

A Igreja de São Pedro dos Clérigos (figuras 3 e 4) parece ter sido escolhida com 

propósito específico. Trata-se de uma igreja de construção do século XVIII, mas que até 

aquele momento estava inacabada e a sua escolha seria mesmo uma forma de valorizar e 

revitalizar tal edifício e uma forma de valorizar o clero marianense. Como afirma D. 

Helvécio em carta a Lúcio dos Santos
80

 de 1938 ao recapitular os motivos que o levaram a 

criar a instituição, 

Com o propósito de resguardar do risco certo de se perder o que, no 

nosso já bastante defraudado patrimônio sacro, ainda nos resta de valor 

histórico e artístico, resolvi fundar nesta tradicional Cidade, um Museu 

de arte religiosa. Essa iniciativa que se firma, como se vê, sobre os 

intuitos mais patrióticos, tem sido acolhida geralmente com animadores 

applausos, sobrelevando os do Santo Padre Pio XI, a mim comunicados 

em uma carta do Eminentíssimo Cardeal Secretario de Estado, que 

acompanhou o rescripto com o qual a Santa Sé, benignamente, facultou 

aproveitar para este fim a egreja de São Pedro, que é, ainda inacabada, 

um dos mais característicos monumentos do Estado
81

. (Grifo nosso). 
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FIGURA 3 - Foto de Ruínas da Igreja de São 

Pedro dos Clérigos. Mariana. S/d. 

Acervo Arquivo Público Mineiro.
82

 

 

FIGURA 4 - Foto da Igreja de São Pedro dos 

Clérigos. Mariana, 2013. 

Acervo Arquivo Público Mineiro.
83

 

 

Mas o que significava criar um Museu dedicado à “arte e história antigas” em 

Mariana nos anos 1920, tanto no que se refere à questão do patrimônio quanto à dimensão 

político-cultural dessa ação? Parece-nos que a criação de um museu nos anos 1920 com o 

objetivo de proteger o patrimônio móvel ameaçado é uma atitude que atenta ao conceito de 

preservação e ao papel da Igreja no que tange a esse tema, pois nem mesmo o Estado 

brasileiro possuía uma política de salvaguarda desses bens
84

. Mabel Pereira chega a 

considerar que nessa ação há um pioneirismo da Arquidiocese no espaço brasileiro e 

mineiro no que tange à preservação do patrimônio móvel e imóvel.
85

 

Mas a tentativa da Igreja Católica em levar as peças para o Museu, evitando roubos, 

implicava tanto numa reação à espoliação material e financeira de que estava sendo objeto, 

como também demonstrava uma determinada valorização do estético, de cunho letrado (o 

Museu era dedicado a um tipo de arte). Afinal, o desaparecimento físico de algumas peças, 

apesar de lamentado pela Igreja, tanto por sua antiguidade como por sua beleza artística, 

não chegava a ameaçar o imaginário religioso, continuamente reafirmado pela liturgia. 
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Preservar não implicava, aqui, apenas em não deixar sumir, mas sobretudo em realçar algo 

já conhecido, mas nunca demasiadamente festejado – ao menos, segundo a consideração da 

Igreja. 

A importância da criação do Museu em 1926 foi reconhecida por instituições de 

destaque no cenário artístico-cultural da época. A repercussão do evento foi relevante, haja 

vista se pensarmos que nos anos 1920 a Arquidiocese de Mariana era a quarta mais 

importante do Brasil, ficando atrás apenas das do Rio de Janeiro, de Salvador e de São 

Paulo. É preciso que tenhamos em mente que o fenômeno da Neocristandade e as novas 

orientações vindas do Vaticano determinavam que a criação de novas dioceses era um 

passo importante para facilitar a administração de vastos territórios. Essa tendência foi 

seguida desde pelo menos os anos 1920, com a criação da diocese de Belo Horizonte, em 

1922, e sua transformação em Arquidiocese, em 1924. Sendo assim, apesar de Mariana ser 

a principal Arquidiocese de Minas na década de 1920, ela já começa a sentir algum efeito 

da perda de seu poder político, ainda que timidamente
86

.  

 Assim, em matéria publicada pelo Jornal A Noite, a Sociedade Brasileira de Bellas 

Artes teceu grandes elogios a ação do prelado marianense 

A Sociedade Brasileira de Bellas Artes, em cujos estatutos incluiu o 

compromisso de trabalhar pela creacao da Inspetoria de Monumentos 

Publicos de Arte, de accordo com o projecto do illustre ex-deputado 

pernambucano Dr. Luiz Cedro, vem acompanhando com o maior agrado, 

o 

Desvelado esforco que V. Ex. Revdma. vem desprendendo em prol das 

artes brasileiras. Na ultima reuniao da Sociedade Brasileira de Bellas 

Artes, nosso Presidente,depois de fazer longas considerações 

encomiasticas a sabia 

pastoral redigida por iniciativa de V. Excia. Com a collaboracao do alto 

clero de Minas, na qual estabelece medidas de protecao as obras de Arte 

Sacra de Minas e bem assim a fundacao de um museu de arte religiosa na 

cidade de Mariana, solicitou da assembleia fosse concedido a V. Ex. o 

titulo de sócio benemerito, pelos grandes servicos que vem prestado a 

arte brasileira. Tenho a honra de comunicar a V. Ex. que a proposta do 

nosso presidente foi immediatamente acceita. Prevaleco-me na 

opportunidade para apresentar a V. Ex. os protestos da mais alta estima e 

consideracao. Jose Mariano Filho –Presidente
87

.  

 

O elogio feito a D. Helvécio por José Mariano Filho deve ser interpretado de dupla 

maneira: tanto um reconhecimento pela atuação em defesa de determinado patrimônio, 
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como um efeito esperado e almejado pelo prelado no sentido de reafirmar o poder da Igreja 

e da Arquidiocese na sociedade, algo que não escapa ao escopo das ações da 

Neocristandade. Sendo assim, seus discursos em defesa da salvaguarda de determinado 

patrimônio cumprem a função de eleger determinada memória, ou seja, a memória que 

afirma o poder institucional da Igreja. 

De forma concomitante, a atitude de preservação de fragmentos do passado 

religioso pela Arquidiocese no espaço museal articulava-se a um efetivo debate promovido 

por setores da Igreja Católica brasileira e do Vaticano sobre o patrimônio. A Sé Romana 

envidava esforços desde o início do século XX. Como afirma Maria Lúcia Bressan 

Pinheiro 

As normas ditadas no início do século XX por Leão XIII e Pio X 

atribuindo aos bispos a parcela maior de responsabilidade sobre a questão 

foram reiteradas em 1923 pelo Papa Pio XI: cabia a tais prelados tomar 

‘conhecimento dos objetos antigos, livros e papéis manuscritos ou 

impressos, obras de arte e história, descurados e quiçá ignorados, no 

recanto das igrejas’ e criar ‘comissões diocesanas para cuidar dos 

arquivos, monumentos e obras de arte’
88

. 

 

Nessa direção, o Papa Pio XI foi recorrentemente lembrado como benfeitor do 

patrimônio, postura corroborada pelo fato de a Santa Sé possuir museus de arte sacra e do 

próprio pontífice vir a criar, em 1932, a Pinacoteca do Vaticano: 

 

Pio XI instituiu, em 1923, a Comissão Permanente, para tutela dos 

monumentos históricos e artísticos da Santa Sé, afim de obter não só 

maior unidade e continuidade de direcção nos trabalhos de conservação e 

restauração dos monumentos de arte e história dependentes da Santa Sé, 

mas ainda repartição mais razoável das competências e responsabilidades 

relativas
89

.   

No que tange ao episcopado nacional, também houve iniciativas, anteriores a de D. 

Helvécio, no que se refere ao patrimônio. Trata-se de uma Circular aos bispos brasileiros, 

publicada integralmente na Revista Ilustração Brasileira, de autoria de D. Sebastião 

Leme
90

, arcebispo do Rio de Janeiro, intitulada “A defesa do patrimônio artístico das 

Igrejas”, no ano de 1924. Segundo Maria Lucia Pinheiro, o cardeal Leme foi direto ao 

ponto em questão ao afirmar: 
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‘Reflita o clero que lhe é expressamente vedado ceder, por alienação ou 

empréstimo, os papéis, livros e objetos de arte confiados à sua guarda. 

Lembre-se de que os documentos históricos hão de ser cautelosamente 

conservados em local apropriado, a salvo da ação da umidade, traças, 

perigos de incêndio, furto ou falsificações’
91

. 

 

A Circular ainda vai mais longe ao sugerir como solução para a evasão de objetos a 

criação de museus de arte religiosa, como notamos abaixo  

Referindo-se à questão da evasão de obras de arte, expressou a opinião de 

que ‘se apesar dos nossos poucos anos de história nacional, já podemos 

ostentar arquivos de valor, com menor dificuldade poderíamos reunir em 

museus os objetos de arte religiosa que, por aí dispersos, correm riscos de 

ficar perdidos ou, o que seria pior, de passarem a mãos de colecionadores 

estrangeiros’
92

.  

 

Posteriormente, publica-se em Minas Gerais uma Carta Pastoral, que se 

apresentou, além das orientações do Vaticano e da Circular de D. Sebastião Leme, como 

uma ação emblemática no que tange à preservação. Datada de 1926 e assinada pelo 

episcopado mineiro (constando entre os signatários, D. Helvécio Gomes de Oliveira), a 

Carta Pastoral dava indicativas precisas
93

 de como os prelados deveriam tratar os objetos 

e as construções pertencentes à Igreja. Nela lemos, 

 

1ª: A constituição pelo Ordinario de um Commissariado permanente 

diocesano para os documentos e monumentos sobre a guarda do clero, 

afim de assegurar e melhorar a conservação dessas coisas.  

2ª: A redacção, pelo Commissariado, dum Catologo simples [...] dos 

monumentos e objetos artisticos sob a guarda do clero diocesano. [...] 

4ª: Continua vigilância do Commissariado para que o clero diocesano 

execute escrupulosamente a dita conservação; no caso de alguma 

deficiência, advertir o responsável, e, sendo preciso, apresentar o recurso 

e os motivos delle ao Ordinario, que não deixara de se informar e dar, 

com urgência, as providencias. Por occasião da visita Pastoral o 

Ordinario verificara o estado das coisas a que se refere a Circular, e dará 

aviso ao Commissariado para oportunas disposições.
94
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 Podemos pensar, da mesma forma como supomos que a criação do Museu tenha 

sofrido resistências por parte de alguns fiéis, se a recepção a essa Carta Pastoral também 

não produziria efeito similar. Refletimos aqui em como se dava a recepção em paróquias 

distantes da sede da Arquidiocese. Também refletimos se no caso de Arquidioceses 

grandes, como a de Mariana, não haveria espaço para que padres pudessem não seguir 

estas orientações, ou ainda, a existência de prelados que não tivessem formação suficiente 

e que não soubessem lidar com as novas exigências que se faziam sobre a temática do 

patrimônio. De toda forma, por não termos condições de responder tal questionamento, é 

necessário que se diga que esta atitude da Arquidiocese de salvaguardar determinado 

patrimônio comportava limites e, às vezes, poderia se tornar ambígua, haja vista que as 

lideranças eclesiásticas defendiam um ponto de vista e padres e párocos de localidades 

mais distantes, na prática, contrariavam esta perspectiva. Por outro lado, devemos pensar 

que nada impediria que algum padre em alguma paróquia pudesse convencer os fiéis de 

que a atitude de salvaguardar objetos no Museu fosse necessária.  

 

FIGURA 5. D. Helvécio Gomes de Oliveira
95

. 
A noite. 28 de Junho de 1926. 

  

Essas iniciativas do prelado D. Helvécio Gomes de Oliveira em defesa do 

patrimônio devem ser, contudo, melhor detalhadas. Isso porque durante seu episcopado no 

Maranhão entre 1918 e 1922, portanto, imediatamente antes de chegar a Mariana, D. 

Helvécio teve uma atuação desastrada no que tange à proteção dos bens móveis. Ele foi 

responsável pela venda de alfaias e pratarias do Convento, que se encontrava fechado, de 

Nossa Senhora do Carmo, em Alcântara. No momento em que os compradores das 

riquezas chegaram à cidade maranhense o povo alvoroçou-se indignado, não havendo a 
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menor possibilidade de se concretizar o negócio naquele momento. O fato ganhou 

repercussão na Assembleia do Estado e a venda só se concretizou após a intervenção do 

governo estadual enviando tropas de uma ala do Batalhão de Infantaria. Apesar de ferir a 

memória religiosa do povo de Alcântara, o prelado justificou sua ação alegando 

necessidade de verbas para a reforma da catedral de São Luís
96

.  

 Como interpretar essa ação do prelado no sentido de venda do patrimônio móvel 

sendo que pouco tempo depois ele toma atitude de salvaguardá-lo em um Museu? É 

preciso que exploremos um pouco algumas questões que estavam em voga nos anos 1920, 

tais como o direito à propriedade, a concepção de que objetos móveis não faziam parte do 

todo do patrimônio, o colecionismo das elites, os primórdios da formação de um 

pensamento preservacionista no país e a imagem que parte da sociedade tinha da Igreja no 

que tangia aos bens móveis, como uma instituição que facilitava sua evasão. 

 A prática de vendas de bens culturais móveis era amplamente utilizada no Brasil 

nos anos 1920, em parte garantida por não haver legislação específica em âmbito federal 

que a coibia. Na prática, vender um bem cultural (ainda que isso pudesse acarretar reações 

como da população de Alcântara frente a D. Helvécio) era semelhante a vender qualquer 

outro objeto cuja natureza não fosse nem artística e nem histórica
97

. No que tange a objetos 

cujo pertencimento era da Igreja Católica, apesar de haver legislação canônica vedando sua 

alienação, essa prática parece não ter assustado bispos e padres. Vale lembrar, além do 

mais, que a primeira peça jurídica cuja abordagem entendia que o bem cultural era um todo 

indissociável, envolvendo as partes móvel e imóvel só veio em 1930, com o projeto do 

deputado José Wanderley de Araújo Pinho (Ibidem. p.81) 

 Outro aspecto é com relação ao colecionismo praticado pelas elites do país. Havia 

em grande parte das elites brasileiras uma preocupação com a evasão das obras de arte para 

o estrangeiro, o que não significou, de imediato, em ações no sentido de preservação. Por 

outro lado, quando brasileiros eram responsáveis pela prática de colecionar objetos 

artísticos e históricos, muitas vezes comprando-os de entidades religiosas, não eram mal 

vistos. Entre esses colecionadores, destacavam-se figuras de proa no cenário cultural 
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brasileiro como José Mariano Filho, que, como vimos, elogiou a ação de D. Helvécio de 

criar um Museu e recomendou-o como sócio da Sociedade Brasileira de Belas Artes, e 

Ricardo Severo. Os dois eram os principais representantes do Movimento Neocolonial no 

país (Ibid. Ibidem. p.254). 

 É no bojo destas atitudes, muitas vezes ambíguas aos olhos atuais, em relação ao 

patrimônio móvel nos anos 1920 que deve ser, em parte, entendida a ação dos prelados e 

de D. Helvécio elas tem a ver com o processo de discussão da temática do patrimônio no 

país, onde as questões não estavam definidas e institucionalizadas. Ademais, a questão era 

ainda tratada nos termos da “pequenez do passado colonial” do país, que não fazia frente a 

outras nações como as européias e que demandaria pouquíssimos recursos financeiros, 

organizacionais e humanos para defendê-lo
98

. 

A própria Igreja Católica, nesse período de primeiros debates sobre a questão 

patrimonial no país, sofria críticas por suas ações de venda de patrimônio. O próprio José 

Mariano Filho, grande colecionador de bens culturais, atribuía parte da culpa pelo descaso 

com o patrimônio aos prelados. Assim como o episódio envolvendo D. Helvécio em 

Alcântara, houve outros no mesmo período, como por exemplo, o do Convento 

Franciscano de Santo Antônio do Paraguaçu (Ibid).  

Mas a criação do Museu Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana também não 

pode ser dissociada das políticas de preservação da memória promovidas no Brasil a partir 

dos anos de 1920, notadamente com a fundação dos chamados Museus Históricos. Pois, 

como frisou Bruno Latour, um museu, assim como outras instituições tais como as 

bibliotecas e os laboratórios científicos, não é uma instituição isolada do mundo. Ele é um 

nó de uma vasta rede onde circulam não signos, não matérias, mas matérias tornando-se 

signos
99

. A década de 1920, aliás, parece ser um ponto de inflexão ao modificar a temática 

dos museus para a história. Tal fato se deve em grande parte às comemorações do primeiro 

Centenário da Independência do Brasil em 1922 e das constantes renovações intelectuais 

por que o país passava
100

.  
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Dessa maneira, nesse mesmo ano foi criado, por iniciativa de Gustavo Barroso, o 

Museu Histórico Nacional (MHN) destinado a ser Casa do Brasil e única guardiã do 

passado da nação
101

. Gustavo Barroso estava presente na inauguração do Museu 

Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana, como representante da Academia Brasileira de 

Letras e Diretor do MHN. Porém, não podemos afirmar que havia entre ele e a 

Arquidiocese de Mariana um relacionamento, um contato mais duradouro, já que nada 

encontramos na documentação consultada que pudesse nos levar a tal afirmação. 

O que parece ser significativo é a importância que o próprio Museu Histórico 

Nacional parecia ter nos anos 1920 como referência para outros. Na mesma década, o 

Museu Paulista, também chamado de Museu do Ipiranga, sofre todo um processo de 

transformação de modo a se tornar um museu histórico, deixando de lado sua antiga função 

de exposição e pesquisa das ciências naturais. Sua nova função foi a de contar a história do 

Brasil sob o ponto de vista de São Paulo e do esforço dos paulistas
102

. 

Com o passar dos anos 1920 e início dos anos 1930, o funcionamento do Museu 

Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana se afirma. É isto o que se deduz da afirmativa de 

Mabel Pereira ao defender, baseada em matéria publicada em jornal do ano de 1931, que 

ele era reconhecido pelos visitantes, conforme lemos “O que mais me encantou em 

Marianna foi o Museu da Igreja de S. Pedro. Muito difficilmente os mariannenses terao a 

opportunidade de ver reunidos, em tao poucos metros quadrados, tantas preciosidades.”
103

 

Uma das práticas que parece ter sido exercida pelo Museu foi a de convidar pessoas 

consideradas, pela Arquidiocese, como influentes e importantes para se tornarem 

protetoras da instituição. Este foi o caso, por exemplo, do já mencionado Lúcio dos Santos. 

Engenheiro, professor e historiador mineiro (tido como maior autoridade em Inconfidência 

Mineira como demonstramos em nota anterior), ele ocupou o cargo de reitor da 
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Universidade de Minas Gerais (UMG) e de diretor de Instrução Pública do Estado
104

, como 

se verifica a seguir: “Desejando collocar este Museu sob o amparo de nomes de real valor, 

tomei a liberdade de registrar o V. Excia.entre os daquelles que desejo venhão a ser os 

proctetores enthusiasticos da projectada instituição.”
105

 

A criação do principal órgão de defesa do patrimônio móvel e imóvel brasileiro, o 

SPHAN, vai incidir diretamente sobre a existência do Museu São Pedro. O Serviço do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional foi criado em 18 de novembro de 1937, pelo 

decreto-lei nº25. A Repartição fazia parte do Ministério da Educação e Saúde (MES), 

chefiado por Gustavo Capanema, e teve em Rodrigo Melo Franco de Andrade seu diretor 

durante toda a existência do Museu São Pedro.  

O SPHAN enxergava no acervo patrimonial da Arquidiocese de Mariana 

importância central na constituição da cultura e da identidade nacionais
106

. Isso, 

obviamente, sem contar na própria proeminência do movimento católico frente aos 

intelectuais mineiros que faziam parte da repartição
107

. Como demonstrou Letícia Julião, 

por outro lado, o órgão federal do patrimônio, juntamente com intelectuais e instituições, 

reclamava bastante da ação de alguns párocos que vendiam ou se desfaziam do patrimônio 

(móvel e imóvel) das Igrejas das quais eram responsáveis, algo vedado pelo Direito 

Canônico e não recomendado pelas lideranças eclesiásticas. 

Todavia, paradoxalmente, com a criação do órgão federal do patrimônio, em 1937, 

mas que já funcionava desde 1936 em caráter experimental e as intensas relações políticas 

que permeavam as discussões culturais no que tangia a Igreja Católica no período, o 

Museu São Pedro não duraria muito tempo, sendo fechado em 1944
108

.  

O fato se explica porque D. Helvécio Gomes de Oliveira procurava exercer uma 

dupla liderança, tanto religiosa como política. Ele tinha, por exemplo, que fortalecer o 

clero do qual fazia parte (daí a criação do novo Seminário São José em Mariana em 1934), 

mas ao mesmo tempo fortalecer a posição da Igreja Católica na sociedade (daí sua estreita 

ligação com a esfera política, como no episódio da “Revolução de 1930”). Como lembra 
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Mabel Pereira sobre essa posição do Arcebispo “Enfim, o momento era de atuar também 

politicamente, mas através de uma nova estratégia no relacionamento entre a classe 

dirigente eclesiástica e o poder civil, de discrição, na sombra, sem a criação de nenhuma 

agremiação partidária.
109

” 

Na convergência entre a política iniciada pelo governo federal, voltada à criação de 

novos museus, e as estratégias de fortalecimento da Igreja encabeçadas por D. Helvécio, 

foi tecida uma negociação entre Arquidiocese e SPHAN que culminou no fechamento do 

Museu Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana e a transferia de suas peças ao Museu da 

Inconfidência. Os contatos começaram já em 1936, contanto com a atuação de Augusto de 

Lima Júnior como intermediário. Este letrado fez uma primeira consulta sobre a 

possibilidade de transferência de objetos e o estudo prévio do local onde seria instalada a 

nova instituição museal. O prédio (antiga penitenciária de Ouro Preto) já havia sido 

escolhido, mas faltava o aval do Governo estadual mineiro e, consequentemente, a 

transferência dos presos para outro local. 

 Dentro dessa estratégia de atuar junto ao Estado, mas não explicitamente, e 

estabelecer essa relação como uma troca entre pares, o SPHAN fez reformas de Igrejas e 

ajudou financeiramente a Arquidiocese, questão que será melhor discutida no próximo 

capítulo. Em outra mão, apesar dessa confluência de objetivos, a Arquidiocese não 

permitiu ao SPHAN que pegasse todos os objetos que o órgão desejasse para o Museu da 

Inconfidência; houve vetos. 

Antes compreender estes vetos, é preciso delinear o que entendemos como troca de 

favores. Ela é entendida aqui e alhures, no sentido antropológico, como constituição de 

alianças no intercâmbio de necessidades objetivas de natureza diversa, na qual aquele que 

oferece algo espera receber também, ou seja, no sentido das dívidas morais partilhadas de 

que fala Marcel Mauss
110

. É a constituição da vida social em um constante dar-e-receber; 

trocar significa fomentar a sociabilidade. Em nosso caso, o dar-e-receber se manifesta no 

intercâmbio de peças e objetos em troca de favores de outra natureza.  

A não autorização ao SPHAN para retirada de alguns objetos se deve, em grande 

parte, aos intensos preparativos para a inauguração da instituição de memória social de 
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Ouro Preto. O Arcebispo veta a transferência de algumas peças, pertencentes às Igrejas da 

Arquidiocese, solicitadas por Rodrigo Melo Franco de Andrade: 

Apresenta-me V. Excia. [...] uma relação de objetos do culto, 

pertencentes à Matriz de Catas Altas, as quais – danificados pelo tempo – 

se encontram afastados do serviço religioso. Manifesta em seguida o 

desejo de que sejam cedidos ao Museu da Inconfidência, a inaugurar-se 

brevemente. Não me oponho a tal desejo, antes verei em satisfação tais 

objetos ali figurando. Apenas excluo as três seguintes que me parecem 

ainda necessárias ao culto daquela Matriz
111

. 

  

As peças vetadas são: um pelicano maior, com cabeça separada; dois anjos ajoelhados; e 

um andor com vinte e um anjos. Por que especificamente estas peças foram vetadas e 

outras não? Uma parte da explicação com certeza deve vir da percepção de D. Helvécio de 

que alguns objetos poderiam causar certa ira nos fiéis se fossem retirados, ainda que 

“danificados pelo tempo” e afastados do rito litúrgico, de seu local de origem, tipo de 

episódio que mesmo passado tanto tempo de sua saída do Maranhão devia estar vivo em 

sua memória. Uma peça importante que parece ter sido transferida ao Museu de Ouro Preto 

foi uma cadeira que faria parte de um conjunto maior de 5 (ou 12?) peças, cujo objeto 

principal vinha a ser o Cadeirão
112

.  Segundo Janice Pereira da Costa, foram transferidos, 

ao Museu da Inconfidência, mais de duzentos objetos provenientes de Mariana
113

. 

Parece, em contrapartida, que o esforço de composição do Arcebispo não foi de 

todo correspondido pelo SPHAN. Em carta a D. Helvécio Gomes de Oliveira, Rodrigo 

Melo Franco de Andrade presta muitos esclarecimentos sobre reformas solicitadas pela 

Arquidiocese, desculpando-se inclusive por algumas não terem sido bem concluídas, como 

o caso da Igreja Matriz de São Caetano: 

 

No tocante, porém, à Igreja de São Caetano, as observações formuladas 

na carta de V. Excia. são de inteira procedência. As obras ali realizadas, 

embora tenham sido muito onerosas para esta repartição, não 

corresponderam, infelizmente à espectativa, já se tendo verificado que o 
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material empregado foi em grande parte de má qualidade, e a própria 

execução dos serviços também insatisfatória
114

.  

 

De toda forma, o Museu São Pedro foi fechado em 1944 e suas peças doadas
115

ao 

Museu da Inconfidência, evidenciando que, se existiam disputas (e elas existiam), elas não 

se tornavam públicas, não eram publicizadas. O que reforça a hipótese da estratégia da 

Igreja Católica do período de agir na esfera pública (no campo político-cultural, 

especificamente), em parceria não explicita com o poder público. Buscava exercer 

liderança político-moral, sem que isto acarretasse desgaste público à instituição. 

 

1.3-O processo de constituição do Museu Arquidiocesano de Mariana (MAM) 

Entre 1944 (fechamento do Museu Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana) e 

1961 (inauguração do Museu Arquidiocesano de Mariana/MAM), as lideranças da 

Arquidiocese mantiveram relativa correspondência com diversos interlocutores, 

eclesiásticos ou não, relativos ao tema do patrimônio móvel pertencente à instituição 

católica. Entre os pontos mais importantes, os casos de dois objetos merecem destaque: o 

primeiro é o da Bandeira do 17º batalhão de Voluntários da Pátria e o segundo é a pintura 

de forro intitulada “Desposório de São José”. Esses dois objetos foram alvo de disputas 

com o Museu da Inconfidência/ SPHAN/DPHAN, embate não público, diga-se de 

passagem. O “Desposório de São José” será objeto de nossa análise no último capítulo, 

mas a disputa em torno dele e da Bandeira mostram que a Arquidiocese não esteve alheia 

de todo em relação ao seu patrimônio móvel, mesmo que ela não tivesse mais um Museu 

neste período. 
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A situação ganha novos contornos em 1959, quando D. Oscar de Oliveira, ainda na 

função de bispo coadjutor de D. Helvécio Gomes de Oliveira retorna a Mariana após ter 

sido bispo de Pouso Alegre entre 1954 e 1959.  Com base no argumento de que o 

roubo de peças de arte sacra permanecia ininterrupto, as lideranças eclesiásticas da 

Arquidiocese, tendo em D. Oscar de Oliveira o ator principal, lançaram-se a uma tarefa: a 

fundação do Museu Arquidiocesano de Mariana (MAM) em 8 de abril 1961, que teve em 

D. Oscar de Oliveira seu presidente e no cônego Pedro Terra
116

o primeiro diretor, a quem 

competia “[...]a administração ordinária do Museu e representá-lo juridicamente.
117

” Como 

tentaremos evidenciar, trata-se de projeto similar ao de 1926, desta forma sendo possível 

falarmos em refundação. 

Lembremos que o argumento do roubo de peças também foi utilizado por D. 

Helvécio na inauguração do Museu São Pedro e constituía-se numa retórica amplamente 

utilizada pelo órgão federal de proteção ao patrimônio e por outras lideranças civis e 

eclesiásticas. Nesse sentido, é preciso que pensemos que se trata de um discurso que 

auxilia a eleger determinada memória que se queria resguardar e preservar. Por outras 

palavras, a possibilidade da perda torna-se um modelo de narrativa patrimonial 

amplamente utilizado no Brasil tanto nos anos 1920 e 1930 quanto nos anos 1960 e que 

serve de base para a tomada de atitudes de preservação frente a determinado patrimônio
118

. 

A partir deste momento, estabeleceu-se entre diretor e presidente uma relação de 

efetiva comunicação, por meio de encontros face a face, mas também através das cartas. 

Estes dois eclesiásticos assumiram uma função de liderança no que concerne ao projeto do 

MAM e de todos os trâmites necessários para a sua execução. Desta forma, é preciso que 

tenhamos em mente que eles se lançaram a uma tarefa de múltiplas frentes para colocar o 

MAM em funcionamento, escolhendo desde as peças que seriam expostas (e a complexa 

negociação em torno de se consegui-las), o local onde seria instalado o museu, as possíveis 

e até necessárias adaptações do espaço, a divulgação em meios católicos e não católicos e o 

apoio de entidades públicas e privadas, tais como governos municipal, estadual e federal e 

empresas.  
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Na Ata de Fundação e dos Estatutos do MAM, D. Oscar de Oliveira faz menção 

que ainda não havia, em abril de 1961, escolhido o prédio a ser usado para instalar a 

instituição, mas que receberia sugestões dos padres. Inicialmente, ele pensava em instalá-lo 

no antigo Palácio dos Bispos de Mariana, mas mudou de idéia devido ao estado de 

conservação do edifício, conforme diz Pedro Terra em entrevista ao jornal O 

Arquidiocesano: 

 

Sua Excia. inicialmente pensara em instalá-lo no antigo Palácio dos 

Bispos, como sabem, residência de todos os Bispos de Mariana, inclusive 

de D. Helvécio, que lá morou nos primeiros anos de seu governo. 

Posteriormente, S. Excia. viu que o estado de conservação do prédio é 

muito precário, não oferecendo, além disto, nenhuma garantia para as 

obras de arte, estando mesmo afastado do centro urbano
119

.   

 

Não sabemos de quem foi a sugestão, mas D. Oscar de Oliveira decidiu que o lugar 

a ser instalado o futuro museu seria o prédio anexo a Catedral da Sé de Mariana.O prédio 

foi, antes de sediar o MAM, sede da Casa Capitular, erguido para as reuniões regulares dos 

cônegos do Cabido. Em 1926, sob o Episcopado de D. Helvécio Gomes de Oliveira foi 

doado à Mitra Arquidiocesana, e entre esta data e a inauguração da instituição sediou a 

Cúria Metropolitana e o Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana
120

. Em torno da 

história do edifício (figura 5) girava uma confusão a respeito se ele teria ou não sido sede 

de uma cadeia (aljube) em outra época
121

.  
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FIGURA 6 - Fachada do Museu Arquidiocesano de Mariana. 

Correio da Manhã. 30 mar. 1963. 

 

No decorrer de 1962 pairavam muitas incertezas acerca do caráter da instituição a 

ser inaugurada, embora sua criação já estivesse sendo divulgada em meios católicos pelo 

periódico O Arquidiocesano, conforme descrito na carta enviada pelo padre Danilo ao 

cônego Pedro Terra: 

Muito me alegrou saber que tal empreendimento seria entregue aos seus 

cuidados. Tal obra será muito bem sucedida, sob a direção de um 

intelectual de seu naipe. [...] Desejaria apenas saber se se trata sòmente de 

arte sacra, ou se o futuro museu a se instalar no ex-aljube (?) abrirá suas 

portas, também, às outra espécie de arte
122

. (Grifo nosso.) 

   

Mas divulgada também em meios não católicos, como notamos no Correio de Minas de 22 

de setembro de 1962 

O Sr. Antônio Joaquim de Almeida, diretor do Museu do Ouro de Sabará, 

disse que vai indicar o nome de Dom Oscar de Oliveira para membro do 

Conselho Internacional de Museus, porque êle fundou o Museu 

Arquidiocesano de Mariana, dando ao Brasil e sobretudo a Minas um 

grande presente. (...) O Museu Arquidiocesano será inaugurado hoje, às 

15 horas, com a presença do governador e de todos os diretores de 

museus em Minas
123

.  

 

A citação acima é importante não apenas por demonstrar o esforço de divulgação feito 

pelas lideranças eclesiásticas, como também pelo impacto político-cultural que a medida 

acarretava. Com ela, D. Oscar credenciava-se a se tornar membro do Conselho 
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Internacional de Museus, reforçando a imagem da Igreja e de si mesmo na sociedade pelo 

viés da proteção a arte e ao patrimônio. Além disso, a escolha do local pelo arcebispo 

revela uma predileção por fortalecer a imagem do clero marianense perante a sociedade, 

haja vista que o lugar era um antigo centro de encontros e reuniões do cabido. 

O prédio sofreu adaptações, pois Pedro Terra e D. Oscar julgavam que seu espaço 

seria insuficiente. Foram incorporados outros ambientes ao prédio inicial: o andar térreo 

(onde funcionava uma tipografia), a sala do Cabido, a sacristia e o corredor que a ligava ao 

restante da Igreja Matriz. Esta última adaptação foi uma sugestão do diretor do Museu da 

Inconfidência Orlandino Seitas Fernandes, e a qual a DPHAN acenava positivamente. 

Com relação às peças, um agravante apresentava-se: a própria Arquidiocese não 

possuía, na época, um catálogo que arrolasse a quantidade de peças e objetos sacros que 

fossem considerados valiosos e estivessem sob a guarda de suas inúmeras igrejas e 

paróquias
124

. Mais uma vez, a Arquidiocese segue sugestão de confecção de catálogo para 

peças feita por Orlandino. A confecção de um catálogo pode ser interpretada como uma 

estratégia usada pelas lideranças eclesiásticas para que no momento de retirada de peças 

para o MAM não houvesse reclamação de padres e, principalmente, de fiéis. Por outro 

lado, como era um trabalho que envolvia mais de uma instituição (DPHAN e 

Arquidiocese) pode ter havido conflitos na sua execução, se é que ele foi desenvolvido, 

pois não sabemos, como mostraremos nos capítulos 2 e 3, se o mesmo chegou a existir. 

 Sobre a localização e a negociação das peças para a retirada de seus locais de 

origem e transferência ao MAM algumas questões merecem ser ditas, com base na 

documentação. Nesta parte, enfocaremos a constituição do acervo da instituição, tentando 

evidenciar os valores de erudição que perpassavam este fenômeno e as estratégias usadas 

pelo Presidente e pelo Diretor para atingirem seus objetivos. 

D. Oscar de Oliveira, em suas visitas a paróquias e igrejas pertencentes à 

Arquidiocese, conversava com padres e párocos e observava nas igrejas e capelas possíveis 

objetos que poderiam figurar no Museu. Pelo menos esta estratégia é o que se nota em 

carta do padre Acrísio de Assis Reis, da localidade de Itaverava, ao cônego Pedro Terra: 

 
Por intermédio do Sr. Henrique Aleixo de Paula, presidente do Conselho 

Vicentino e meu sacristão, venho fazer a V. Revdma. a entrega das 
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 Da mesma forma que nos anos 1960 em Mariana não havia inventário do patrimônio móvel, no caso 

português, situação que temos conhecimento, não havia também inventário sistemático do patrimônio 
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imagens e objetos, escolhidos pelo Exmo. Sr. Arcebispo, por ocasião de 

visita pastoral em julho de 1960 e destinados por S. Excia. ao Museu 

Arquidiocesano. Segue anexa, a lista das mesmas ficando as despesas do 

transporte sob a responsabilidade desta paróquia. (Grifo nosso)
125

 

 

Juntamente a esse cenário, o cônego Pedro Terra enviava cartas aos padres da 

Arquidiocese informando sobre a fundação do Museu, convidando para a inauguração e 

solicitando peças e objetos que fossem “dignos” de ser expostos na instituição: 

 

Caríssimo Padre Becho, 

O Exmo. Sr. Arcebispo pediu-me para escrever a V. Revma. 

Comunicando-lhe que é intenção sua inaugurar, no próximo dia 22 de 

setembro, aqui em Mariana, um pequeno mas bem selecionado Museu de 

arte e história. Aproveitando o acêrvo já existente aqui e transformando o 

museu em instrumento de custódio de bens artísticos, existentes em 

outras paróquias, fóra de uso no culto, e que estão sendo sempre 

perseguidos pela ousadia e inescrupulosidade de antiquários diversos. 

[...]S. Excia. espera uma contribuição da piedosa e artística da paróquia 

de Santa Bárbara, tendo em vista a não utilização em culto do objeto
126

. 

(Grifo nosso) 

 

Além da requisição de peças a paróquias, podemos inferir mais uma questão da citação, 

que diz respeito ao fato de sempre ser afirmado nas cartas que os objetos a serem 

transferidos ao MAM deveriam estar fora de uso no culto
127

. 
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FIGURA 7 - Fotografia de Santo Antônio de Ouro Branco. 

Acervo Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana. S/d. 

Exposta no Museu Arquidiocesano de Mariana. 

 

Da mesma forma, havia a contrapartida dos próprios padres dessas paróquias e 

igrejas que informavam (não sabemos se previamente já consultados) ao Arcebispo ou ao 

diretor peças que poderiam figurar no Museu e locais onde se poderiam consegui-las. 

Nessa linha, podemos perceber que os padres compartilhavam da idéia de criação do 

MAM, do ideal de erudição que a instituição atribuía a si mesma, elogiando a atitude dos 

dois e elencando benefícios da ação: 

Acompanho com alegria e satisfação os preparativos para a inauguração 

do novo Museu na velha Casa Capitular de minha saudosa cidade de 

Mariana. [...]Sr. Cônego Pedro Terra, Sr. Professor de arte sacra, Sr. 

Diretor do Museu, é bastante rica em arte religiosa a zona por onde, ainda 

hoje, passa o antigo caminho que da cidade dos Bispos conduz ao 

Santuário Ermitão do Caraça = Santa Rita Durão - Catas Altas - Santa 

Bárbara – Brumal. [...] Uma das vantagens da fundação do Museu, o 

maior benefício que vai fazer é justamente o de impedir a perda de nosso 

patrimônio, dos nossos bens de família, das riquesas artísticas e das 

imagens devotas que se guardam e veneram nas antigas igrejas barrocas 

que herdamos dos nossos antepassados
128

. (Grifo no original). 

 

Pela citação percebemos que a proteção ao patrimônio a que o MAM se propunha era um 

acordo circunscrito, uma ação levada a cabo por um grupo restrito de padres e 
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eclesiásticos, em que as vozes de fiéis eram subordinadas ou subdimensionadas. Além do 

mais, compreende-se, pelo exposto acima na citação, que a confluência do pensamento de 

lideranças do museu e dos párocos constitui-se exatamente na retórica da perda, ou seja, a 

necessidade de ações que possam salvaguardar objetos que estivessem ameaçados pelo 

tempo ou pelo comércio. Ademais, percebemos que tipo de objeto essas lideranças 

eclesiásticas defendiam que o MAM deveria custodiar e expor: peças e objetos ligados a 

uma arte religiosa em específico, a arte barroca. 

 

 

FIGURA 8 -Fotografia de Nossa Senhora da Conceição. 1ª metade do séc. XVIII. 

Retirado do jornal O Arquidiocesano. 06/12/1964. p.1. 

Exposta no Museu Arquidiocesano de Mariana. 

 

À medida que as solicitações eram feitas às várias instituições religiosas 

pertencentes à Arquidiocese e elas iam respondendo positivamente, o diretor, na maior 

parte das vezes, e o Presidente do MAM, divulgavam essas mesmas contribuições e 

doações
129

 nas páginas de O Arquidiocesano. A divulgação servia a um triplo propósito: 

incentivar mais doações, enaltecer a ação do doador e, assim, legitimar a ação de retirada 
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das peças do seu lugar de origem e transferência para Mariana. Entre as localidades, lemos 

que: 

 

O povo das paróquias de CONGONHAS, ENTRE RIOS DE MINAS, 

SANTA BÁRBARA, FLORÁLIA, GUARACIABA (...) já enviou a S. 

Excia. Juntamente com seu incentivo, preciosas obras que serão 

convenientemente guardadas e expostas no MUSEU. Enquanto isso, (...) 

Piranga, Catas Altas, Pôrto Firme, Itaverava, Cachoeira do Campo, São 

Bartolomeu, Ouro Prêto, Sumidouro, Monsenhor Horta, Cachoeira do 

Brumado e Ouro Branco já fizeram chegar a S. Excia. Dom Oscar o 

desejo de seus paroquianos de contribuir com alguma peça para o 

Museu.
130

 

 

Um exemplo dessa exaltação ao doador das paróquias podemos notar na citação a 

seguir, retirada de O Arquidiocesano. De autoria de cônego Pedro Terra, o texto faz 

referência ao padre Acrísio de Assis Reis que havia doado peças ao Museu enaltecendo sua 

colaboração. 

 

Continuam chegando a S. Excia. Dom Oscar palavras de incentivo e 

apôio, enquanto os párocos da Arquidiocese e religiosos, em geral, 

oferecem sua colaboração. A paróquia de Guaraciaba, por intermédio do 

Revma. Cônego Joaquim Dimas, enviou ao Museu duas importantes 

peças, um São Francisco e um baroquíssimo São Miguel. A paróquia de 

Itaverava, através de seu pároco Padre Acrísio de Assis Reis, esmerou-se 

na sua contribuição, enviando quatro pares de colunas de altar, dois anjos, 

quatro imagens de santos, dois pelicanos e outros pequenos objetos, 

oferecendo inclusive o transporte dos objetos, que foram trazidos pelo Sr. 

Henrique Aleixo de Paula
131

. (Grifo nosso) 

 

Aqui vale uma nota a mais: Pedro Terra faz menção a um “baroquíssimo São Miguel”. 

Através dela, é possível termos mais um indício do que pensam as lideranças eclesiásticas 

a respeito de que tipo de objeto sacro figuraria ou seria digno do Museu: objetos ligados ao 

estilo artístico barroco, ou seja, um objeto religioso visto pelo prisma da arte, uma 

estetização do religioso. Conforme demonstraremos no capítulos 2 e 3, o barroco enquanto 

estilo artístico vinha em um processo de valorização desde os anos 1910 e é alçado à 

categoria de estilo mais genuinamente nacional, pelos modernistas na década de 1920. Na 

década seguinte, a política federal de preservação instituída pelo SPHAN o coloca no cerne 

de suas preocupações e sua figura de proa é o Aleijadinho. 
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 Outra questão que parece clara e diz bastante sobre a função que o MAM cumpriria 

na sociedade é com respeito a um suposto espólio cometido pelo Museu da 

Inconfidência/DPHAN na época de sua inauguração, em 1944. Parece ter ficado vivo na 

memória de alguns padres da Arquidiocese que o museu de Ouro Preto, além das peças que 

foram transferidas do Museu São Pedro, cometeu abusos ao pegar peças em quantidade 

considerada além do necessário das paróquias e igrejas 

Púlpito branco, não há outro senão os fixos. A Cadeira da sacristia é a 

única que temos para certos dias. É cousa muita ligada à história da 

Paróquia como a “Cadeira de Prática”. Os velhos párocos nela se 

assentavam para falar demoradamente ao povo. É uma das raras 

preciosidades que o falecido Constantino Sacristão consegui com tôdas 

reter aqui por ocasião da fundação do Museu da Inconfidência que levou 

caminhão cheio
132

. (grifo nosso)  

 

Sendo assim, o MAM resgataria um pouco da dignidade da Arquidiocese, pelo menos na 

visão de alguns párocos, frente à proteção dos bens culturais móveis, ferida em alguma 

medida pela criação do Museu da Inconfidência.  

Por outro lado, apesar do esforço das lideranças da Arquidiocese em favor do 

MAM e do apoio dos padres e párocos, nem todas as peças pedidas eram doadas. Alguns 

párocos impediram que alguns objetos fossem transferidos ao Museu da Arquidiocese, 

alegando que não poderiam fazê-lo devido ao uso em culto (certamente com receio da 

reação dos fiéis) e, às vezes, substituíam uma peça por outra. Sobre esse uso em culto das 

peças e a substituição, vemos o caso da paróquia de Catas Altas em que padre Emílio [?], 

que havia recordado o episódio “caminhão cheio” do Museu da Inconfidência, relata ao 

diretor ao Cônego Terra 

 

Aquele confessionário, que lhe íamos entregar para o Museu 

Arquidiocesano, nós o julgávamos dispensável por nos não termos 

encontrado sua parelha. Justamente alegando este motivo é que nos 

avisaram de existir esta e de fato foi encontrada e limpa. Coincide 

perfeitamente e assim nós não podemos nos dispensar de aproveitá-la. 

Vamos colocar os dois confessionários em seus lugares, fixá-los à grade 

pela marca que trazem de muito antes de 1705. Em lugar daquela peça, 

pedimos o Sr. aceitar um oratório também antiqüíssimo e que lhe vai ser 

utilíssimo para o Sr. colocar pequenas imagens. É possível que eu mesmo 

lhe arranje um São Sebastião curiosíssimo
133

. (Grifo nosso) 
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Esta passagem revela mais um dado, que pode parecer contraditório. Com a divulgação da 

inauguração do MAM, muitos padres e muitas localidades começam a prestar mais atenção 

nas próprias peças das igrejas e, com isso, descobertas são feitas a respeito de objetos que 

estavam desaparecidos ou então incompletos em seu conjunto. De certa forma, entendemos 

que esta atitude de padre Emílio já se configura como um dos efeitos do projeto de 

preservação encabeçado pelo museu funcionando para além da própria existência da 

instituição, ou seja, os valores de erudição e de estetização vão se impondo aos poucos e 

atingindo maior escopo social.  

A maior parte das instituições museais, para não dizer todas, conta em seu acervo 

com doações e o museu de Mariana teve os seus também. Entre eles, e nesta parte 

mencionaremos apenas doadores eclesiásticos, encontram-se pessoas de destaque no 

cenário eclesiástico nacional, como notamos na passagem abaixo de O Arquidiocesano  

Aos poucos, o Museu Arquidiocesano vai também organizando uma 

modesta, mas preciosa coleção de medalhas comemorativas. Sua 

eminência o Sr. Cardeal de São Paulo doou uma, comemorativa da 

Encíclica Mater et Magistra. Sua excelência Dom Oscar fez também duas 

doações de medalhas e, ùltimamente, regressando da Palestina, S. Excia. 

Dom José Alves Trindade, bispo de Montes Claros, ofertou a D. Oscar, 

para o Museu, uma medalha em bronze dourado, que recorda a <<Erez 

Israel>> - pelo que merece nosso agradecimento público
134

.   

 

Temos que de certa forma relativizar a importância das doações de particulares no 

conjunto do acervo formado pelo MAM. Como afirmou-nos a atual museóloga da 

instituição Maria da Conceição Brito, na constituição do acervo do Museu essa doação de 

particulares representa muito pouco do total, “somando uns três ou quatro objetos 

apenas”
135

. 

O MAM foi inaugurado em 22 de setembro de 1962, com peças de sumo valor, 

embora algumas delas sequer tenham chegado a tempo, devido a fatores de força maior, 

como a indisponibilidade de veículos para o seu transporte. Após a sessão solene que abriu 

suas exposições ao público, a instituição não parou de receber itens sacros, e nem o cônego 

Pedro Terra ou D. Oscar de Oliveira cessaram os contatos com os prelados para ampliar tal 

acervo. A manutenção das solicitações aos padres pode ser acompanhada no caso de carta 
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de cônego Pedro Terra enviada ao padre Francisco Miguel, da Paróquia de Rio Espera, 

datada de 30 de outubro de 1962:  

Padre Luiz Pinheiro, 

Laudetur Jesus Christus! 

De ordem do Exmo. e Revmo. Sr. Arcebispo, e em nome de V. Excia. 

venho endereçar a V. Revma. a presente solicitação para que a piedosa 

paróquia de Catas Altas envie, como já o fizeram outras, os objetos de 

arte sacra que não estiverem em uso para serem conservados no MUSEU 

ARQUIDIOCESANO. [...] S. Excia. pede especialmente a V. Revma. 

providenciar para que seja enviado ao MUSEU, quanto antes, um 

crucifixo pintado por Manoel da Costa Atahíde, e que está na Igreja Filial 

de Mato Grosso, explicando ( se necessário) ao povo que tal objeto virá 

apenas para ser conservado no Museu, em exposição permanente
136

. 

(grifo nosso) 

 

Interessante notar que primeiro Pedro Terra diz que a peça não pode estar em uso, mas em 

trecho posterior diz que talvez seja necessário explicar ao povo. Ora, como uma peça que 

não está em uso pode fazer falta em uma paróquia se nem mesmo, como vimos, alguns 

padres e fiéis sabiam da existência e paradeiro de muitas delas?  

A citação faz referência a peças pertencentes ao Mestre Ataíde. Em nossa 

concepção, esta é uma amostra do que se pretendia com a inauguração do MAM, a saber: a 

afirmação da imagem da Igreja pelo viés de um tipo específico de arte, a sacra, e cujo 

estilo artístico fosse bem definido, o barroco. Essa pretensão é algo semelhante ao que D. 

Helvécio se propôs com o Museu Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana, criado nos 

anos 1920. Nessa afirmação da imagem da Igreja, o elemento de identidade capaz de unir 

estas variadas pessoas é o risco da perda que o patrimônio sofria. Dito de novo modo, era 

preciso que as pessoas soubessem, pelo menos segundo a consideração dos prelados, que 

de alguma maneira grandes artistas do passado comungavam de determinados valores 

proclamados pela Igreja e desta forma valorizar o seu próprio passado de protetora de bens 

artísticos e afirmar positivamente a imagem da Igreja na sociedade. 

 Outrossim, a citação traz mais uma referência: o povo, os fiéis das paróquias. Quer 

dizer, o povo só seria consultado caso alguém se manifestasse em contrário. De toda 

forma, isto não impede (ou talvez não tenha impedido) que padres pudessem explicar aos 

seus fiéis a necessidade da proteção aos bens móveis ameaçados, afinal era esta uma das 

missões que os prelados se atribuíam: a formação cívico-religiosa dos fiéis. Sendo assim, 
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talvez fosse mais prudente afirmarmos que as vozes dos fiéis foram subordinadas às 

vontades das lideranças da Arquidiocese e do museu e os padres funcionaram como filtros 

para absorver aquilo que consideravam digno de nota. 

Esse ouvir parcialmente a voz dos fiéis tem suas razões de ser na forma como os 

fiéis eram vistos pela Arquidiocese e como ela se autorepresentava. Sobre o primeiro 

ponto, os fiéis, em sua maioria, eram taxados de ignorantes e incapazes de tomar decisões 

importantes e aos quais era necessário educar e o MAM cumpriria essa função no que 

tange ao patrimônio, conforme lemos em carta de Pedro Terra a D. Oscar de Oliveira: 

 

2-Em Barra Longa, foram apanhados dois santos grandes: estavam 

encostados e uma comissão de reconstrução da igreja (como tinha sido 

seguramente informado) estava planejando vendê-los – ínscio Parocho: - 

Uma extraordinária imagem de São Benedito - do Pau-Oco – e um São 

Gonçalo ou São Domingos. Há na igreja de Barra Longa um 

extraordinário par de mochos, creio que os bonitos da Arquidiocese. 

Resolvi apanhá-los – de acordo com o pároco – para tirar uma cópia dos 

mesmos. Talvez, posteriormente, se convença a Paróquia a aceitar as 

cópias, deixando os originais no Museu. Houve certa reação de alguns 

exaltados, que disseram que até iam telegrafar a V. Excia.protestando. Se 

assim o fizerem, darão um bom atestado de sua ignorância
137

.(Grifo 

nosso) 
 

Da carta emergem outras tantas questões. A primeira é com relação à comunicação entre 

Pedro Terra e D. Oscar de Oliveira. Em agosto de 1962, o Arcebispo sofreu um acidente de 

automóvel, na localidade de Piranga, e ficou hospitalizado por mais de um mês, impedido, 

portanto, de acompanhar mais de perto os trâmites do MAM e até mesmo de sua 

inauguração. Além disso, no final de 1962, ele viajou a Roma para a participação no 

Concílio Vaticano II (1962-1965), recém-iniciado
138

. Desta forma, as cartas de Pedro Terra 

têm sempre este caráter informativo sobre os trâmites da constituição da instituição museal 

de Mariana.  

 Outro ponto importante é com relação ao par cópia/original dos objetos. Pedro 

Terra após resolver “apanhá-los”, tira uma cópia e sugere a D. Oscar que a cópia poderia 

ficar com 

a localidade e os originais em Mariana. Por que não o contrário? Já que era a comunidade 

de Barra Longa quem venerava os objetos e os tinha como integrantes de sua história? 
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Talvez por que as lideranças eclesiásticas do MAM não acreditassem os fiéis da paróquia e 

os párocos fossem capazes de conservá-los da ação dos antiquários e a Igreja veria seu 

patrimônio ser perdido. De outro modo, havia receio do furto das peças originais para o 

mercado clandestino de arte dado seu alto valor, efeito da própria valorização do estilo 

artístico barroco proveniente desde os anos 1920. 

Contudo, mesmo após esse esforço no sentido de salvaguardar o patrimônio móvel 

com o museu, temos indícios de que a ação dos antiquários continuava a existir na região. 

Nas cartas, vemos que um deles (de nome Simão) intercepta uma das cartas de Pedro Terra 

a uma das paróquias e a utiliza para comprar e subtrair peças de igrejas pertencentes à 

Arquidiocese. O antiquário teria se aproveitado de um erro na datilografia da carta (faltou 

um “não”) para exercer essa prática
139

. Pedro Terra, ao tomar conhecimento do fato, vem a 

público através de O Arquidiocesano para esclarecer tal fato e alertar padres da 

Arquidiocese sobre o caráter falso da notícia: 

 

Comunico aos Revmos. Sacerdotes da Arquidiocese e aos fiéis em geral 

que o Museu Arquidiocesano não credenciou ninguém para recolher 

peças para o mesmo. Aumentem sua vigilância sôbre o acêrvo artístico e 

histórico de nossa Arquidiocese, segundo as determinações 

oportunamente emitidas pelo Exmo. Sr. Arcebispo
140

. 

 

Desta forma, as relações entre as personagens envolvidas no projeto de memória do 

MAM eram travadas por meio da redação de cartas, ou seja, mediante uma prática 

escriturística líderes religiosos escolhiam determinadas opções e configuravam um projeto. 

Era mediado pelo ato de escrever que o projeto vinha a ser cotidianamente tecido, de modo 

que ele não existia como ideia pronta nas mentes isoladas dos sujeitos. O que ocorreu é que 

essa escrita estabelecia uma relação política entre as pessoas e nessa relação aspectos da 

realidade e do passado eram selecionados e outros esquecidos, silenciados. 

Mas o que significava criar um Museu de arte sacra nos anos 1960? Para 

compreendermos esse ponto e respondermos a essa pergunta, é preciso que delineemos a 

dinâmica da museologia da arte sacra no país e a própria situação do catolicismo brasileiro 

no período. Em 1959, a Universidade Federal da Bahia (UFBA), em um convênio com a 

                                                           
139

Ver Carta de Cônego Pedro Terra ao Padre Francisco Miguel. In: AEAM. Arquivo 6, Gaveta 2, Pasta 20: 

Museus. Mariana. 28/10/1963. 
140

Aviso. In: O Arquidiocesano. Mariana. 09/08/1964. p.4. 



68 
 

Arquidiocese de Salvador, havia criado o primeiro museu de arte sacra do Brasil
141

. É de se 

pensar que este museu atuou como referência nacional no período, para além da própria 

experiência que a Arquidiocese de Mariana já tinha com a temática, pois Cônego Pedro 

Terra, em carta a Sr. Francisco Marques dos Santos, afirmava sua que pretensão de visitar 

o local em suas próximas férias
142

. É necessário que se frise que esta criação do Museu 

deve-se ligar a um processo de criação e institucionalização de memórias segmentadas e 

particulares, como é do feitio de todas as instituições museais. 

O catolicismo brasileiro neste período também vivia uma série de novas 

interpretações. Surgiu nos anos 1950 e se desenvolveu nos anos 1960 uma nova corrente 

no interior da instituição. Este catolicismo defendia a Igreja enquanto Povo de Deus
143

. 

Este novo movimento no quadro religioso pregava maior aproximação das camadas 

populares e grupos ligados às transformações sociais. A Igreja não atuava apenas no nível 

institucional, mas também na própria realidade social. Nem por isso, podemos afirmar que 

toda a Igreja está envolvida nesse processo: são setores, grupos, alas
144

. Completando esse 

movimento interno, temos que 

[...]a década entre a morte de Pio XII (1958) e a fundação de 

Permanência (1968) foi uma espécie de fronteira cultural, na qual as 

representações tradicionais da ordem foram definitivamente superadas 

pelo universo simbólico pluralista, com sua retórica humanista. Era posta 

em dúvida, a condição da Igreja de mentora da Civilização e tutora da 

consciência moral ocidental; não só quanto aos conteúdos e os métodos 

de sua pedagogia, mas quanto ao significado de sua autoridade, o que 

abalava seu prestígio e mesmo suas credenciais para integrar o debate 

contemporâneo.
145 
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Por outro lado, para além dessa nova tendência, que para muitos significava uma 

ruptura na história da Igreja e teria como ponto fulcral o Concílio Vaticano II entre 1962 e 

1965, devemos entender que os próprios padres autores dessa proposta (entre eles, João 

Batista Libânio e Leonardo Boff) tiveram muita inserção nos meios acadêmicos e suas 

interpretações da história do catolicismo no século XX só recentemente começaram a ser 

questionadas
146

. 

No caso da Arquidiocese de Mariana, a primaz de Minas, como gostava de frisar D. 

Oscar de Oliveira, o impacto dessas novas ideias no Catolicismo, cujo ponto de 

culminância é o Concílio Vaticano II
147

, foi mediado por esse eclesiástico. Assumindo a 

função de filtrar essas novas ideias e divulgá-las aos seus fiéis através de O 

Arquidiocesano, D. Oscar de Oliveira, que participou do Concílio, fragmentou a recepção e 

selecionou aspectos deste evento
148

. A Arquidiocese de Mariana era considerada 

conservadora e as palavras de D. Oscar sobre ela vão nessa direção “‘nimbo de pureza e 

santidade’, berço que originou um povo catolicíssimo, apegado à tradição e aos ‘valores 

patriarcais’ e que se mantinha ligada aos princípios da moralidade e da fé”
149

. 

Ao comentar as mudanças do catolicismo e seu impacto na Arquidiocese de 

Mariana, Diego Omar da Silveira afirma que 

[...]a recepção se deu através de discursos e práticas fragmentados, que 

aliam dinâmicas temporais distintas e diversas chaves teológicas 

operando, simultaneamente, na leitura de mundo do arcebispo. Mas é 

importante notar que essa leitura não se restringe ao sujeito, e, no caso do 

arcebispo, é constantemente extrapolada para os demais membros da 
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hierarquia eclesiástica que estão ao seu redor mais ainda para os leigos. 

(...) Cremos que é essa recepção fragmentada que permite destacar no 

conjunto do Vaticano II os elementos que o bispado pensa serem 

fundamentais para uma apreensão verdadeira do Concílio, tido como 

aprofundamento dos trabalhos dos padres reunidos nos concílios de 

Trento (1545-1563) e Vaticano I (1869-1870).
150

 

 

Apesar desse filtro promovido por D. Oscar, a Arquidiocese continuava a perder 

poder de influência devido à criação de novas dioceses (processo iniciado décadas antes) e 

no espaço de Minas Gerais, a Arquidiocese de Belo Horizonte já havia assumido 

proeminência com o episcopado de Dom Antônio dos Santos Cabral (1922-1967). 

Talvez por isso, criar um museu de arte sacra em Mariana no início dos anos 1960 

poderia reforçar a imagem do Arcebispo e da Igreja de um outro modo, a saber: pela via da 

arte. Pelo lado do bispo, o fato rendeu e, poderia render ainda mais, dividendos já que o 

mesmo foi indicado para fazer parte do Conselho Internacional de Museus; além disso, 

seria uma forma de enaltecer a memória de outro Arcebispo de Mariana, D. Helvécio, 

mostrando sua fidelidade ao eclesiástico que criou o Museu São Pedro e reforçando sua 

imagem perante o clero. Para a Arquidiocese, seria uma forma de aproximação com os 

fiéis ao proteger uma arte cuja função primária é catequético-evangelizadora e uma 

retomada de prestígio, inclusive em sua dimensão política que a mesma possuía em um 

passado recente. Essa estratégia de reafirmação da imagem da Igreja e do clero na 

sociedade assemelha-se ao que D. Helvécio Gomes de Oliveira se propôs com a criação do 

Museu São Pedro nos anos 1920, sendo possível falarmos em similitudes de projetos de 

preservação em espaço museal com finalidade político-cultural. 

Para além dessa esfera político-religiosa delineada, o surgimento dos primeiros 

museus de arte sacra no país e a construção de uma nova memorialística sobre a história da 

Igreja coincidem com uma explosão do número de Museus no Brasil e no Ocidente. O que 

significa esse crescimento? Para o filósofo alemão Hermann Lubbe, ao defender a 

existência de um presente cada vez mais contraído frente à aceleração atual do tempo, o 

aumento considerável do número de museus nas últimas décadas é um índice de nossa 

dinâmica civilizacional. Em suas palavras, “O que são, então, os museus? Visto desta 

perspectiva, os museus não são mais do que necrotérios de relíquias civilizacionais.
151

” Os 
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museus constituem este ponto em que a dinâmica civilizacional cada vez mais acelerada 

busca “museificação” de tudo que já não serve mais, ou seja, é uma forma de compensação 

que nossas sociedades encontraram frente à aceleração do tempo. 

Ao mesmo tempo, a própria temática da memória, cujo museu é apenas uma de 

suas facetas institucionalizadas, ampliou-se consideravelmente no mundo do pós-guerra 

devido aos eventos da Shoah. Após este momento, uma parte do mundo ocidental assiste a 

uma sedução pela memória
152

, ou seja, o desenvolvimento de uma ampla cultura da 

memória cuja função primordial na sociedade tem a ver com o lembrar e os atos sociais, 

voluntários ou não
153

, da lembrança.  

O crescimento do número de instituições museais a partir dessa década é tanto em 

termos de quantidade e de temáticas quanto em termos de esferas de poder que o criaram, 

ou seja, passam a surgir museus estaduais e municipais, além dos nacionais. Segundo 

Myriam dos Santos, esse crescimento se deve a dois fatores: nova linguagem dos museus 

com maior participação do público, sendo essencial que se observe o desenvolvimento e a 

institucionalização da museologia enquanto disciplina no Brasil e o desenvolvimento do 

turismo e das comunicações, de modo que os museus se tornassem produtos de consumo 

cultural
154

.  

Nestor Canclini, para citar o caso mexicano, diz que a partir dos anos 1950 quando 

as novas correntes se impuseram na política governamental, os museus tem diferentes tipos 

de organização do patrimônio. Em suas palavras 

O desenvolvimento industrial e turístico, a maior profissionalização de 

artistas e cientistas sociais contribuíram para separar o histórico do 

artístico, o tradicional do moderno, o culto do popular. A fim de criar 

espaços próprios de exibição e consagração para cada setor surgiu uma 

rede complexa de museus que se multiplicam a cada seis anos e 

constituem, junto com a escola e os meios de comunicação de massa, os 

cenários para classificação e valorização dos bens culturais
155

. 
 

Após essa longa reconstituição da trajetória dos projetos eclesiásticos de memória 

desdobrados em instituições museais, o desenvolvimento da museologia da arte sacra no 
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país, as transformações do catolicismo e de uma parte da sociedade brasileira e a tentativa 

de relacionar estes fatos ao crescimento do número de museus ancorados em políticas de 

memórias, nos resta afirmar que há uma constante (por isso dissemos refundação) nos 

projetos dos museus da Arquidiocese.  

Em nossa opinião, e com base no que percebemos na documentação, manteve-se o 

conceito de civilização cristã na defesa de uma sociedade hierarquizada onde as lideranças 

eclesiásticas tinham preeminência e os dois Museus cumpriam essa função. Eles deviam 

dizer o que era certo e errado e as vozes de fiéis eram escutadas de maneira subordinada e, 

quando não, taxadas de ignorantes. A Arquidiocese cumpria assim sua função de mentora 

do corpo social em atuação conjunta, embora não pública, com a política. Ela aferrava-se 

ao antigo, ao tradicional na defesa de valores consolidados através do tempo, valores como 

ordem social, valorização da hierarquia católica e da função da Igreja como mentora do 

corpo social. Ocorrem mudanças na própria dinâmica da sociedade brasileira entre fins dos 

anos 1950 e início dos anos 1960, intensas transformações sociais por conta da onda de 

desenvolvimentismo e por uma nova orientação no interior do catolicismo brasileiro são 

percebidas, mas a ação do Arcebispo e da Arquidiocese é no sentido de filtrar essas 

transformações e levar ao conhecimento das pessoas apenas aquilo que julgava correto. 

 

1.4-A inauguração 

A solenidade de inauguração do museu começou no dia 20 de setembro de 1962 e 

durou três dias, sendo o destaque concentrado para o sábado, 22 de setembro, decretado 

feriado municipal pelo prefeito Daniel Carlos Gomes. Nesse tríduo comemorativo 

enalteceu-se a memória do mestre Manoel da Costa Ataíde, “gênio e amigo do 

Aleijadinho”, com conferências, palestras e números de arte já que se completava seu 

bicentenário naquele momento. O sentido de comemoração dado a datas consideradas 

marcantes para determinado grupo social é uma das utilizações sociais da memória, 

buscando no passado legitimidade histórica que permita consolidar a memória coletiva
156

. 

O importante parece-nos ser mostrar que a Arquidiocese de Mariana, ao criar o museu, 

lançou mão da construção de determinada memória sobre si mesma, no sentido mesmo de 
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enquadramento da memória de que nos fala Michel Pollak
157

, e que, de alguma maneira, 

essa memória era compartilhada por outras pessoas. 

 Mais uma vez, recorremos às cartas e às correspondências entre a direção do 

museu e os eclesiásticos para mostrar de que maneira foi tecida e ressignificada a 

solenidade de inauguração. O complexo sistema de relações que desembocaram nos dias 

da inauguração é o que pretendemos expor. Primeiro, a direção do MAM se articulou para 

dar publicidade ao Museu, conforme notamos na imagem abaixo: 

 

FIGURA 9 -Vista Parcial de Mariana, com divulgação da inauguração do MAM. 

O Arquidiocesano, 12 ago. 1962, p.1.  

 

Paralelamente, os convites para inauguração eram enviados a pessoas e entidades, 

empresas e autoridades públicas, juntamente com a solicitação de envio de peças e obras 

de arte ao museu, no caso do convite a padres e entidades religiosas. Não sabemos ao certo 

quantas pessoas foram convidadas, mas encontramos em um dos programas com o roteiro 

das comemorações entregues aos convidados referência para que fossem feitas duzentas 

cópias
158

. 
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Entre as pessoas convidadas a participarem da inauguração como conferencistas 

estão, além do já citado escritor e jornalista Sérgio D. T. Macedo, os professores Ivo Porto 

de Menezes, Carlos del Negro e Edson Mota. No caso de Ivo Porto, ele foi convidado a 

palestrar sobre o tema “Manoel da Costa Ataíde, sua vida e obras”, já Carlos del Negro 

teve como temática de sua apresentação “Pintura de Ataíde” e, por fim, Edson Mota 

“Pintura Mineira no século XVIII e os problemas de sua restauração”. Mas quem são essas 

pessoas convidadas a palestrar? O que as torna sujeitos capazes de contar uma história 

sobre Minas Gerais, Mariana e suas personalidades mais famosas?  

Em nosso ponto de vista, mais significativo parece ser a evidência de que a direção 

do Museu ao convidar pessoas para falar sobre arte e cultura do século XVIII tenha 

recorrido a letrados, pessoas com as quais eles tinham identificação e compartilhavam 

determinados pontos de vista sobre a cultura, dita civilizada, e de que alguma maneira 

estavam unidas em torno de não deixar se perder os fragmentos do passado que as obras de 

arte significavam. Desta forma, valemo-nos, mais uma vez, das contribuições de Michel de 

Certeau ao afirmar que o lugar social possibilita aquilo que se diz, mas também autoriza 

esse dizer. 

Para a inauguração, o MAM contou com uma peça especial, emprestada pelo 

Colégio Apostólico do Caraça. Trata-se do retrato do Irmão Lourenço de Nossa Senhora
159

, 

de autoria atribuída ao Mestre Manoel da Costa Ataíde (figura 9). O quadro fez parte de 

uma exposição temporária na Igreja de São Francisco em Mariana (onde está sepultado o 

Mestre Ataíde) e depois permaneceu exposto no museu até abril de 1963, já que o Caraça 

planejava, com a última reforma realizada, constituir um espaço para “mostruário aos 

visitantes, das preciosidades caracenses”
160

.  
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 FIGURA 10 - Retrato do Irmão Lourenço de Nossa Senhora. 

Acervo Escola Apostólica do Caraça
161

. 

Nos três dias de festa da inauguração do museu, a solenidade contou, entre outras 

personalidades e figuras públicas, com a presença do Governador de Minas José de 

Magalhães Pinto, membros do clero de Mariana, prefeito da cidade Daniel Carlos Gomes, 

artistas e intelectuais. D. Oscar de Oliveira não participou, pois havia sofrido grave 

acidente de carro no mês de agosto de 1962 na localidade de Piranga, em Minas Gerais. A 

presença de líderes políticos e culturais revela mais uma vez um objetivo político das 

lideranças eclesiásticas: trabalhar em parceria com o poder público, mas nunca de maneira 

evidente, da mesma maneira que fazia D. Helvécio quando da inauguração do Museu São 

Pedro.  

 Passemos a delinear o que se palestrou nos três dias da inauguração do MAM. No 

dia 20 de setembro, uma quinta-feira às 19 horas, o professor Ivo Porto de Menezes
162

 

palestrou sobre o tema “Manoel da Costa Ataíde, sua vida e obras”, na Igreja de São 
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Disponível em: http://www.santuariodocaraca.com.br/peregrinacao/serra_caraca.php. Acesso em 

07/07/2014. 
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 Ivo Porto de Menezes possui graduação em Arquitetura pela UFMG em 1954 e doutorado em construção 

civil pela UFOP (1959). Sua experiência de trabalho se concentrava nas áreas de Arquitetura e Urbanismo, 

atuando nos temas: Arquitetura, Construção, Brasil, Minas Gerais, Sistemas Construtivos e História. Sua tese 

de doutorado, tendo como orientador Sylvio de Vasconcellos, foi intitulada “Vãos na Arquitetura Tradicional 

Mineira”.  Até aquele momento ele havia lançado dois livros: Vãos na Arquitetura Tradicional Mineira e 

Arquitetura Sagrada. Cf. a busca textual em seu currículo na versão Lattes. Consulta em 11/06/2014. A 

última atualização de seu currículo foi feita em 10/10/2006. 

http://www.santuariodocaraca.com.br/peregrinacao/serra_caraca.php
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Francisco
163

. No mesmo dia, após a intervenção de Ivo, o professor Ney Albuquerque 

apresentou uma comunicação sobre “elementos químicos da pintura”, sucedido por 

números de música do Coral 16 de julho. Infelizmente, nem nas pastas do Arquivo 

Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana e nem nos números de O Arquidiocesano 

encontramos as palestras acima. 

 No dia 21, às 19 horas e na mesma Igreja de São Francisco, o conferencista foi o 

professor Edson Motta com a temática “A pintura mineira no século XVIII e os problemas 

de sua restauração”. Após Motta, o conferencista foi o escritor e jornalista Sérgio D. T. 

Macedo com o tema “Museu e Turismo”, seguidos de números musicais do Coral de Ouro 

Preto. 

 No dia 22, um sábado, na parte da tarde, mais precisamente às 15 horas, foi 

inaugurado oficialmente o MAM com a presença do governador do Estado de Minas 

Gerais José de Magalhães Pinto. Em seguida, na Igreja de São Francisco, houve a palestra 

do professor Carlos del Negro, membro da Escola Nacional de Belas Artes, com o tema “A 

pintura de Ataíde”, seguido de números de arte não especificados. À esta palestra tivemos 

acesso, pois foi publicada em O Arquidiocesano
164

. 

 Como destaque temos ainda poemas dedicados a Manoel da Costa Ataíde, 

declamados no tríduo comemorativo. Destaca-se, entre tais, “Em louvor do pintor Ataíde” 

de autoria do pe. Belchior Cornélio da Silva. O padre, e poeta, faz um apanhado ao longo 

do poema das obras do Mestre Ataíde. Um ponto em especial do poema
165

 vale ser 

abordado de maneira detida. Trata-se da associação entre Mestre Ataíde e Aleijadinho 

enquanto gênios do barroco mineiro 

 2. 

 Juraste, HOMEM DE FÉ, ao sôpro da alma crente, 

Traçar e colorir, com tua mão de fada, 

A piedade profunda e a religião fervente 

Da tua gente irmã, humilde e devotada. 

Doaste o teu pincel ao Deus onipotente, 

Ao santo predileto e à mão de Deus amada: 

A CRISTO, que por nós morrer no lenho quis, 

À SENHORA DO CARMO e a FRANCISCO DE ASSIS. 

3.  
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 A Igreja de São Francisco localiza-se na praça Minas Gerais e dista em pouco mais de 100 metros da sede 

do MAM e da Catedral da Sé. 
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 Ver O Arquidiocesano. 07/10/1962; 14/10/1962; 21/10/1962. A palestra será analisada no Capítulo 2.  
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 Não é nossa proposta fazer uma análise estilística do poema. O objetivo é evidenciar como existe uma 

apropriação de determinados elementos do passado de Mariana que conjugados reforçam a imagem da 

Arquidiocese e do Bispo perante a sociedade e promovem uma estetização do religioso. 
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As verdades da fé, juraste descrevê-las 

Nas Luzes e nas sombras, e em cores variadas,  

Nos santos de oratório e em humildes capelas,  

Nas igrejas, altares, arcos e portadas,  

Cimalhas, castiçais, florões, imagens belas,  

Anjos, fôrros, painéis e pinturas sagradas: 

Que, se a dois anjos de arte a mesma fé preside, 

É um o ALEIJADINHO; o outro o MESTRE ATAÍDE! [...] 

9. 

Em CONGONHAS DO CAMPO, o grande Aleijadinho 

Fizera reviver a paixão do Senhor. 

ATAÍDE o seguiu, mais rival que vizinho, 

Para dar ao conjunto a magia da côr. 

Nenhum dêles fazia obra de arte sozinho: 

Os êmulos do belo eram gêmeos no amor. 

Ergue MINAS ao céu uma dupla coroa: 

A MANOEL DE ATAÍDE E A FRANCISCO LISBOA. 

10. 

Outro encontro houve, enfim, entre os gênios da raça, 

Nos píncaros azues da tebaida mineira. 

Quem levou ATAÍDE à serra do CARAÇA? 

O fascínio do belo ou a alma aventureira? 

Vamos lá. Olha ali. Repara com que graça 

Fez o quadro imortal da CEIA DERRADEIRA. 

Pintou o fundador. E, ao contemplá-lo, eu penso 

Que o pintor ATAÍDE é irmão do IRMÃO LOURENÇO. 

11. 

Mariana, quem deixou, por vilas e fazendas,  

Seu gênio em firme traço e cores purpurinas? 

Quem, com talento humano, fez divinas prendas, 

E pôs, no altar barroco, estas prendas divinas? 

Diz-me, fiel à História e desfazendo as lendas, 

Quem fez, de luz e côr, as igrejas de Minas? 

Quem tais obras criou que o tempo não consome? 

Responde: “Aqui nasceu. Ataíde é seu nome!”
166

 

 

Além de se propor a uma arte sacra cristã, Mestre Ataíde é associado a outro artista 

considerado gênio do barroco mineiro, Aleijadinho. Esta era uma forma de valorizar o 

patrimônio artístico da Arquidiocese, mostrando seu caráter universal. Através dessa 

associação entre artistas de uma mesma região, evidenciando suas ligações e similitudes, 

podia-se adquirir um capital simbólico notável para a Arquidiocese. Desta forma, através 

de uma série de operações feitas na linguagem e com respaldo de um grupo de 

eclesiásticos e letrados é realçada a condição de gênio das duas figuras maiores do barroco, 
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 SILVA, Belchior Cornélio da. Em louvor do pintor Ataíde. In: O Arquidiocesano. Mariana. 14/10/1962. 

P.4. Existe uma cópia datilografada do poema na Pasta Museus no Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese de 

Mariana. 
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capazes de inserir o Brasil de maneira específica naquilo que havia de mais importante em 

arte no mundo civilizado. 

De fato, como veremos mais detidamente no 3º capítulo, o MAM se propunha a ser 

um centro de debate sobre arte sacra e barroco. Porém, os debates sobre a arte sacra no país 

já vinham se consolidando desde os anos 1940, com a criação da Sociedade Brasileira de 

Arte Cristã (SBAC), em 1946, no Rio de Janeiro, pelo artista plástico católico Carlos 

Oswald, com o apoio do Arcebispo da cidade D. Jaime Câmara e do Centro Dom Vital. 

Entre as funções da SBAC destacaram-se a defesa de determinada da arte cristã e a 

orientação a padres e párocos das igrejas cujas construções eram antigas. Estes vinham 

sofrendo com o aumento da demanda por edificações mais amplas para atender aos fiéis. 

Neste sentido, os padres favoráveis a modificações sempre alegavam que as antigas 

igrejas mineiras incomodavam por não se adequarem às exigências impostas pela liturgia. 

Associado a isso, as antigas igrejas mineiras não realizariam, segundo estes padres, o fim 

supremo a que se destinavam: a Santa Missa. Além do mais, a grande quantidade de 

retábulos e imagens nas laterais do altar distraíam a atenção do fiel, que deveria estar 

focado exclusivamente em Cristo.
167

 

A SBAC manteve contatos com a Arquidiocese de Mariana, na figura de um de 

seus colaboradores, o padre e, posteriormente Monsenhor, Guilherme Schubert.  Lemos em 

uma de suas cartas ao cônego Pedro Terra o seguinte: “Se o Sr. vier outra vez ao Rio, 

avise-me primeiro e venha almoçar aqui – teremos todos muito prazer nisso. E poderemos 

conversar um pouco sobre alguns trabalhos práticos na Comissão de Arte Sacra de 

Mariana, não é?”
168

.  

Não sabemos mais sobre contatos entre Schubert e a Arquidiocese, mas sua ajuda 

se explica por que a Arquidiocese de Mariana, desde fevereiro de 1964, havia feito uma 

parceria com a Sra. Erna Lohrer Antunes
169

 e fundado um centro de estudos em arte sacra 

na cidade. O centro funcionava na Igreja de São Francisco e era ministrado pela professora 

estrangeira. 
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 Ibidem. p. 43-51. 
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Carta de Monsenhor Guilherme Schubert a Cônego Pedro Terra. In: AEAM. Arquivo 6. Gaveta 2. Pasta 

20: Museus. Rio de Janeiro. 14/05/1964. 
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Segundo O Arquidiocesano, D. Erna emigrou para o Brasil em 1950 e se encantou com a paisagem de arte 

e cultura da cidade. Além disso, ela seria formada pela Escola de Belas Artes e de Arte Aplicada de Viena e 

Graz.  
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Desta forma, com base na leitura de ampla documentação, percebe-se que a 

instituição privilegiou a interlocução com representações políticas e letradas da sociedade 

marianense e das instâncias governamentais, não atentado na maior parte das vezes para a 

opinião do conjunto dos fiéis. Postula-se, assim, como hipótese deste capítulo que o Museu 

Arquidiocesano de Mariana, implicitamente, apresentou um projeto político-cultural de 

viés letrado, associado aos valores que intercruzavam ideais iluministas de erudição e 

civilidade, com valores católicos de evangelização das nações. Tratava-se de um projeto 

voltado para a construção de uma memória de si próprio, de uma elite letrada que tinha 

como referência a si mesma.     

Sendo assim, entende-se porque das constantes afirmações do clero marianense e de 

autoridades da cidade de que Mariana era a Roma Mineira. Roma significava não apenas o 

lugar por excelência da Igreja Católica, como também um museu a céu aberto, já que 

possuía a maior concentração de edifícios antigos famosos e que se portava como herdeira 

de uma cultura clássica e considerada universal
170

. E Mariana exercia esse papel de 

pioneirismo em Minas, pois era “primeira vila, primeira cidade, primeira capital de Minas 

Gerais” e “primeiro bispado, primeira diocese, primeira Arquidiocese de Minas
171

” e, 

agora, o primeiro lugar com um museu de arte sacra. Como pronunciou um dos zeladores 

de uma das igrejas da cidade que depois se tornaria diretor do MAM, professor Lauro 

Morais, por ocasião da inauguração do Museu “A cidade é um museu, mas faltava o 

Museu
172

”. 
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CHOAY, Françoise. A alegoria do patrimônio. Tradução de Luciano Vieira Machado. São Paulo: 
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172

Apud. In: O Arquidiocesano. 19/08/1962. 



80 
 

Capítulo 2 

Museu Arquidiocesano de Mariana: interlocuções letradas e intermediações 

institucionais 

_________________________________________________________________________ 

  

“Mariana é e sempre foi uma terra afortunada e um escrínio precioso de tradições veneráveis. 

Foi a rútila estrela que entreluziu, formosa de claridade, no amanhecer ainda conturbado e indeciso da 

pátria mineira e vem processando sem cessar essa esplendente luminosidade através dos séculos. Foi nela e 

com ela que se formou a primeira página, porventura mais preciosa, dos destinos das Minas.”   

Salomão de Vasconcellos 

 

Este capítulo tem por objetivo entender as contribuições que determinado grupo de 

letrados e algumas instituições deram para o projeto e a concretização do Museu 

Arquidiocesano de Mariana (MAM). O museu da Arquidiocese manteve-se em contato 

constante com este grupo, destacando-se entre as instituições o SPHAN/DPHAN, a 

prefeitura de Mariana e empresas. Cada um dos letrados e cada uma das instituições se 

tornavam interlocutores das lideranças deste lugar de memória, contribuindo de diversas 

maneiras – ajuda com verbas, adaptação do espaço do Museu, organização e divulgação 

das exposições, construção e execução do projeto da instituição. É importante pensar que 

muitas vezes os letrados estavam vinculados a determinadas instituições, misturando suas 

trajetórias com os próprios órgãos que integravam. 

 Conforme vimos no primeiro capítulo, o MAM constituía-se em um projeto 

eclesiástico de memória social via museu, de intervenção na esfera social, uma tentativa de 

expansão de valores católicos e uma reafirmação do poder eclesiástico da Arquidiocese 

pela via da arte. Nesta parte, queremos entender quais as recepções daquele projeto e as 

contribuições de cada uma das personagens tratadas. Os letrados que foram interlocutores 

do Museu da Arquidiocese são, principalmente, o jornalista e escritor Sérgio D. T. 

Macedo, os intelectuais e historiadores católicos Augusto de Lima Júnior e Salomão de 

Vasconcellos, o arquiteto Sylvio de Vasconcellos, o historiador Cônego Raimundo 

Trindade
173

, o museólogo Orlandino Seitas Fernandes e Rodrigo Melo Franco de Andrade. 
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 Existe um problema de ordem conceitual no tratamento dado a este letrado. Conforme se verá, Cônego 

Raimundo Trindade era membro da Arquidiocese de Mariana, tendo sido por mais de 20 anos diretor do 

Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese, mas a partir de 1944 assume a função de diretor do Museu da 

Inconfidência, mesmo estando ligado ainda a Arquidiocese. Sua chegada ao Museu da Inconfidência parece 
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Entre as empresas estavam, entre outras, a Companhia Siderúrgica Belgo Mineira e a Shell 

do Brasil e a prefeitura de Mariana.  

Para alguns destes intelectuais, seguindo nossa linha de raciocínio iniciada no 

Capítulo Primeiro, temos informações sobre o lugar social que eles ocupavam, pois, como 

vimos, o lugar social possibilita o que se diz e dá crédito ao enunciador, ou seja, autoriza o 

que se diz (CERTEAU, 1982, 1998). Além disso, como o ato de escrever é uma atitude que 

envolve sujeitos e sujeitos ligados a lugares de fala, o MAM estabeleceu intermediações, 

por meio da escrita de cartas, com estas instituições e estes sujeitos, de modo a negociar 

determinados aspectos práticos e aceitar sugestões, num esforço efetivo para colocar a 

instituição em funcionamento como se pretendia. Acrescente-se a isso uma preocupação 

inicial de nosso trabalho que é entender, através da interpretação das epistolas, quem é o 

Outro dessa relação estabelecida através da escrita (Idem). 

Os intelectuais Rodrigo Melo Franco de Andrade, Sylvio de Vasconcellos, Cônego 

Raimundo Trindade e Orlandino Seitas Fernandes pertenciam aos quadros institucionais do 

SPHAN/DPHAN (ainda que em níveis hierárquicos diferentes e com funções diferentes), 

portanto além de evidenciar suas inferências sobre o MAM, acreditamos ser útil entender 

um pouco da trajetória desta instituição a qual estavam ligados
174

 e também de seu 

percurso dentro dela. Rodrigo era diretor do SPHAN/DPHAN desde o ano de 1936, Sylvio 

de Vasconcellos era diretor da 3ª seção do SPHAN/DPHAN em Minas Gerais desde 1946 

(data em que esta foi criada), Cônego Raimundo Trindade foi o primeiro diretor do Museu 

da Inconfidência entre 1944 a 1959, ano de sua aposentadoria, sendo substituído por 

Orlandino Seitas Fernandes. Neste sentido, devido a essa especificidade cremos que seja 

necessário evidenciar a política de memória, via museus, adotada pela Instituição federal 

de preservação do patrimônio para as alterosas e seus pontos de convergência e de 

divergência em relação ao projeto de memória da Arquidiocese, enumerando tensões e 

disputas.  

Já Salomão de Vasconcellos e Augusto de Lima Júnior não estavam vinculados, em 

1962, a quadro institucional algum, mas no ano de 1963 fundaram a Revista de História e 

                                                                                                                                                                                
ter sido uma das condições exigidas por D. Helvécio Gomes de Oliveira para que ele doasse/emprestasse as 

peças do Museu São Pedro ao Museu do SPHAN. Desta forma, no caso específico deste letrado, sua ação 

deve ser entendida como uma ponte entre as duas instituições, mas que vez por outra, suas atitudes poderão 

entrar em atritos e tensões com uma ou outra instituição, conforme mostraremos.    
174

 Conforme se mostrará, não defendemos, aqui, que estes sujeitos, por pertencerem ao mesmo quadro 

institucional e se encontrarem em posições hierárquicas diferentes, convivessem em perfeita harmonia e que 

não houvesse tensões entre eles. 
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Arte, que se destinava “a todas as universidades do mundo Ocidental
175

”, com o objetivo 

de discutir a história e a história da arte no Brasil, com grande foco na História de Minas 

Gerais e no Barroco. Além disso, os dois se mostraram como críticos da ação do 

SPHAN/DPHAN como se perceberá. Por fim, temos Sérgio D. T. Macedo, jornalista e 

escritor, de quem não temos muitas informações sobre a trajetória, mas foi importantíssimo 

desde o início do projeto do MAM. 

A Prefeitura e a Câmara de Mariana também se mostraram como instituições 

favoráveis ao MAM, contribuindo, cada uma dentro de suas possibilidades legais, com o 

projeto e, evidentemente, procurando elementos dessa atitude dos prelados em favor de 

desenvolver a própria cidade. As empresas consultadas também foram importantes na 

tentativa de colocar o Museu em funcionamento. 

Tendo em vista este cenário, os letrados e as instituições envolvidas com o 

surgimento do MAM, devemos pensar o momento pelo qual cada uma das instituições 

passava no início dos anos 1960 para tentar compreender suas ações. No caso da DPHAN, 

a instituição era criticada, por um grupo muito restrito de pessoas, por ser considerada 

elitista e de atuação excessivamente técnica (FONSECA, 1996). Além disso, é preciso 

pensar qual a política museológica da instituição para a região. No caso da prefeitura de 

Mariana, as lideranças políticas percebiam o turismo como uma possibilidade de 

desenvolvimento regional e o Museu contribuiria para tal, alavancado pelo grande afluxo 

de turistas que iam a Ouro Preto (AGUIAR, 2006). As empresas viam no apoio a 

instituição uma forma de melhorar sua imagem dentro da sociedade, principalmente nas 

praças onde atuavam. 

Mais uma vez, nossa metodologia se apóia na interpretação das cartas
176

 enviadas 

pelos intelectuais e pelas instituições. Notamos que a leitura pelo pesquisador destas fontes 

nos permite concluir que tanto as lideranças eclesiásticas quanto as instituições e os 

interlocutores letrados atentaram pouco para a voz dos fiéis na execução do projeto do 

MAM, a voz dos fiéis correspondia ao Outro, nos termos de Certeau, sobre o qual nada se 

diz, que não se menciona ou se fala de maneira que este outro esteja subordinado. Estas 

instituições e estes intelectuais estavam imbuídos de valores iluministas de erudição 
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 Carta de Augusto de Lima Júnior a D. Oscar de Oliveira. In: AEAM. Arquivo 6. Gaveta 2. Pasta 20: 

Museus. Belo Horizonte. 27/10/1962. 
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 Lembremos que, como foi mostrado na Introdução, estas epistolas se dividiam entre Cartas com caráter 

pessoal e correspondências institucionais, mas em alguns casos uma mesma epistola tinha caráter 

institucional e elencava elementos de caráter pessoal.  
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(expressos, por exemplo, nas doações que alguns deles fazem ao MAM) e civilidade e 

comungavam do pensamento de que frente a iminente perda que o patrimônio vinha 

sofrendo era necessário agir para protegê-lo e um museu, nesse sentido, era uma atitude 

louvável. 

 

2.1-O SPHAN/DPHAN e a Arquidiocese de Mariana 

 Nesta parte do trabalho, propusemo-nos, inicialmente, compreender as 

interferências que cada um dos letrados teve, via escrita de cartas, sobre o MAM. Porém, 

ao observamos que muitos destes letrados estavam ligados a instituições e que a trajetória 

deles se confunde muitas vezes com a própria instituição a qual pertenciam, pensamos que, 

à medida do possível, seria proveitoso mencionar o longo relacionamento entre estas 

instituições e a Arquidiocese, para somente ao final focarmos especificamente na relação 

com o MAM. Destacam-se, neste sentido, as relações estabelecidas entre Arquidiocese e 

SPHAN/DPHAN. 

 O SPHAN instituiu uma política de memória, via museus, para a região de Minas 

Gerais a partir dos anos 1930. Acreditamos que esta política de memória possuía 

afinidades com a política de memória, via museu, instituída pela Arquidiocese a partir dos 

anos 1920, mas que ela comportava também tensões, disputas e diferenças sutis. Essas 

tensões e disputas se davam na contenda por objetos que tem significados de memória para 

estes grupos. Contudo, essas diferenças sutis não se tornavam públicas, não eram 

veiculadas em meios de comunicação, sendo possível notá-las apenas pela leitura da 

documentação por nós consultada, a saber: as cartas e as correspondências institucionais. 

O órgão federal do patrimônio e suas lideranças letradas Rodrigo Melo Franco de 

Andrade, Sylvio de Vasconcellos, Cônego Raimundo Trindade e Orlandino Seitas 

Fernandes foram, ao longo dos anos 1930 até início dos anos 1960, responsáveis por uma 

das principais políticas museológicas em Minas. Para o caso de alguns, como Rodrigo, 

Sylvio e Cônego Trindade foi possível, através de outros trabalhos, reconstituir parte de 

suas biografias; para o caso de outros, como Orlandino, contamos com poucas informações 

sobre sua trajetória. Estes três letrados (sic) faziam parte de uma mesma instituição o 

SPHAN/DPHAN ou de instituições subordinadas a ele, como o 3º distrito da DPHAN em 
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Minas Gerais (Sylvio) e o Museu da Inconfidência em Ouro Preto, casos de Cônego 

Trindade e depois Orlandino
177

.  

É preciso que levemos em conta que a tendência das ações entre os três (sic) era de 

profunda coordenação, ou seja, algumas reivindicações que chegavam a DPHAN passavam 

pelas mãos de Rodrigo, depois eram repassadas a Sylvio e, por fim, a Cônego Trindade ou 

a Orlandino. Por outro lado, dependendo da solicitação ou da questão a ser tratada, a última 

palavra, como era de se esperar em um órgão com níveis hierárquicos, dependesse do 

diretor nacional
178

.  

Falemos primeiro de Rodrigo Melo Franco de Andrade. Sua ação na defesa do 

patrimônio histórico e artístico nacional confunde-se com a própria institucionalização do 

campo no país, desde os anos 1930
179

. Ele, nascido em Belo Horizonte em 17 de agosto de 

1898, era de família importante em Minas Gerais. Por parte de pai, descendia de família de 

Ouro Preto sendo bisneto de Rodrigo José Ferreira Bretas (primeiro biógrafo do 

Aleijadinho e membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro). Do lado materno, 

era descendente de tradicional família de políticos e intelectuais de Paracatu, em Minas, os 

Melo Franco, que ocupava na cena política brasileira um destacado papel desde o 

Império
180

. 

 Sua carreira antes de ingressar como primeiro diretor do SPHAN/DPHAN dividiu-

se entre o jornalismo e o direito. O direito foi importante em sua atuação na defesa do 

patrimônio, pois sua experiência e conhecimento da legislação nacional lhe possibilitaram 
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 Não é intenção deste trabalho fazer uma história do SPHAN/DPHAN, mas cremos que analisar alguns 
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contornar melhor os vários problemas que foram surgindo ao longo da existência da 

Instituição no que diz respeito ao tombamento. Lembremos que o tombamento era o 

principal instrumento jurídico criado com o SPHAN e que retirava um patrimônio do 

âmbito apenas privado e o colocava à disposição de todos, ou seja, público.  

Já sua carreira de jornalista iniciou-se no jornal O dia, passou também por Estado 

de Minas, A Manhã, Diário da Noite, O Estado de São Paulo, O Cruzeiro, Diário Carioca 

e Módulo. No Rio de Janeiro, juntamente com Sérgio Buarque de Hollanda e Prudente de 

Morais Neto, foi um dos fundadores da Revista Estética. Sua passagem por O jornal foi 

marcante, pois foi seu diretor de redação. Neste periódico, modernizou sua linguagem e 

lançou um número dedicado a Minas Gerais no ano de 1928, com a contribuição de 

Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Lúcio Costa, Mário de Andrade e 

outros. Este número teve como temática a figura do Aleijadinho. Esboçava-se aí o tema 

que ocuparia grande parte da vida de Rodrigo: a defesa da existência e da genialidade do 

Aleijadinho. 

A amizade adquirida com estes intelectuais facilitou sua ascensão na carreira 

pública, sendo convidado pelo Ministro Francisco Campos, em 1930, para assumir a chefia 

de gabinete do Ministério da Educação e Saúde. Em 1936, o Ministro Gustavo Capanema, 

por indicação de Manuel Bandeira e Carlos Drummond de Andrade, convidou Rodrigo 

para organizar e dirigir o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, SPHAN, 

função que ocuparia até sua aposentadoria em 1967. O Serviço do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional foi criado em 18 de novembro de 1937, pelo decreto-lei nº25. A 

Repartição fazia parte do Ministério da Educação e Saúde (MES), chefiado por Gustavo 

Capanema, mas já funcionava em caráter provisório desde 1936
181

. 

É preciso que situemos o órgão federal do patrimônio no contexto do MES. Tal 

Ministério atuou como força centrípeta para uma série de intelectuais de áreas como 

educação, cultura e saúde que ansiavam por mudanças na forma de atuar na sociedade. O 

descaso com que essas áreas foram tratadas ao longo da história do Brasil tornava urgente, 

na visão desses intelectuais, uma ação do Estado que garantisse os progressos da ciência. 

Como afirma Helena Bomeny 
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Portanto, não chega a ser propriamente surpreendente que, de todos os 

segmentos da vida inteligente, tenha havido representantes em um 

governo que se ungia em modelo de intervenção costurado com 

argumentos de racionalidade, planejamento, combate ao regionalismo, às 

oligarquias e ao mandonismo local, um Estado moderno, enfim. Por isso, 

em grande parte, teve a acolhida que teve, nos mais importantes grupos 

de intelectuais daquela geração
182

. 

 

A atuação de Rodrigo a frente do SPHAN/DPHAN tornou-se conhecida como “fase 

heróica” da repartição. Sobre seu comando, eles lograram institucionalizar uma política de 

preservação do patrimônio artístico e histórico nacional, de modo defender a existência de 

uma cultura genuinamente brasileira e inserir o Brasil no rol das nações civilizadas. 

(GONÇALVES, 2002; JULIÃO, 2008; CHUVA, 2003; BRAGA, 2010). Sua ação a frente 

do SPHAN/DPHAN valorizou o passado mineiro, com o foco no barroco e na existência 

do Aleijadinho. Ele entendia o patrimônio como uma herança (Ibidem. p. 119). 

Paralelamente, precisamos entender a política museológica do SPHAN no período, 

particularmente em relação a Minas Gerais e que teve desde o seu início incidência direta 

sobre a Arquidiocese.  

O SPHAN via no patrimônio artístico e histórico da Arquidiocese importância 

central na constituição da cultura e da identidade nacionais, pois era através dele que o 

Brasil estaria em pé de igualdade com as demais nações civilizadas do Ocidente. Letícia 

Julião mostrou, por outro lado, que o SPHAN enxergava com olhos nada amigáveis as 

atitudes de alguns párocos que vendiam ou se desfaziam do patrimônio (móvel e imóvel) 

das Igrejas das quais eram responsáveis. Em suas palavras, 

Somava-se, também, ao risco de roubo a imprudência de alguns vigários 

que, tomados pelo ímpeto modernizador ou pela ambição de fazer 

dinheiro, não raro se envolviam em transações de vendas de objetos e de 

imagens sacras ou em ações de demolição ou remodelação de antigas 

igrejas, com o intuito de substituí-las por novas construções.
183

 

 

A relação do SPHAN com a Arquidiocese inicia-se na sua fase de funcionamento 

provisório. Em 1936, Rodrigo Melo Franco de Andrade escreve a D. Helvécio Gomes de 

Oliveira solicitando informações sobre a qualidade das peças que seriam transferidas do 

Museu São Pedro ao futuro Museu da Inconfidência
184

. Assim, Rodrigo relata ao prelado 
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Havendo o dr. Augusto de Lima Júnior comunicado ao Snr. Presidente da 

República, em carta datada de 02 de junho p. findo, a deliberação tomada 

por V. Exa. Reverendíssima no sentido de “entregar o Museu de Arte e 

História Antiga, de Marianna, ao governo federal, para ser transportado 

para o Phantéon Museu dos Inconfidentes”, ha necessidade de se estudar 

previamente o plano das obras requeridas pelo edifício da Penitenciária 

de Ouro Preto para o fim de ser eventualmente adaptado à condicção de 

Museu. Com esse objectivo, o engenheiro Epaminondas Vieira de 

Macedo já iniciou, por incumbência deste Serviço, os estudos 

necessarios, mas carece de informações precisa acerca do material que 

constitue effectivamente a preciosa colecção organizada por V. Excia. 

Reverendíssima, afim de  ajuizar de sua accomodação nas dependências 

do edifício alludido.  

Peço, pois, permissão a V. Excia. Reverendíssima para consulta-lo sobre 

possibilidade de prestar com possível brevidade ao Dr. Epaminondas de 

Macedo, os esclarecimentos solicitados
185

.         

 

Percebe-se como, desde o início, Rodrigo privilegiou, entre outros lugares, a Arquidiocese 

de Mariana. Além disso, como já demonstrado, a Arquidiocese foi uma das principais 

doadoras de objetos ao futuro Museu da Inconfidência, que em 1936 não passava de um 

projeto em andamento, haja vista que nem o lugar (antiga penitenciária) onde seria 

instalado estava definido. 

 Por outro lado, D. Helvécio e a Arquidiocese exigiam uma contrapartida do órgão 

federal. Em carta de Rodrigo ao prelado informando sobre obras em igrejas pertencentes à 

Arquidiocese, o diretor afirma 

Tenho o prazer de levar ao conhecimento de V. Excia. Revdma. que, de 

acôrdo com o estabelecido no art. 19, 3º, do Decreto-lei 25 de 30 de 

novembro de 1937, êste Serviço deliberou iniciar obras de reparação e 

restauração requeridas com urgência na Matriz de São Caetano. 

Para esse efeito, porém, venho solicitar a V. Excia. Revdma. queira 

ordenar as providências necessárias no sentido de se facilitar ao 

encarregado das referidas obras o desempenho da missão de que se acha 

incumbido
186

.     

 

Apesar dessa troca de favores entre SPHAN e Arquidiocese, nem todos os itens 

solicitados foram doados pela Arquidiocese. Houve vetos, tensões e disputas ao longo do 

tempo. Um exemplo característico dos vetos existentes se deu com objetos de culto 

pertencentes à Matriz de Catas Altas, pastoreada pela Arquidiocese, solicitadas por 

Rodrigo Melo Franco de Andrade: 
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Apresenta-me V. Excia. [...] uma relação de objetos do culto, 

pertencentes à Matriz de Catas Altas, as quais – danificados pelo tempo – 

se encontram afastados do serviço religioso. Manifesta em seguida o 

desejo de que sejam cedidos ao Museu da Inconfidência, a inaugurar-se 

brevemente. Não me oponho a tal desejo, antes verei em satisfação tais 

objetos ali figurando. Apenas excluo as três seguintes que me parecem 

ainda necessárias ao culto daquela Matriz
187

. (grifos nossos) 

 

As peças vetadas são um pelicano maior, com cabeça separada; dois anjos ajoelhados; e 

um andor com vinte e um anjos. Um dos motivos alegados para a não liberação destes 

objetos tinha a ver com a importância deles para o culto da localidade. Temos que lembrar 

que um dos argumentos centrais usados pelas lideranças da Arquidiocese para convencer 

párocos e fiéis sobre a necessidade de retirada de objetos das igrejas era a não utilização no 

culto. Por outro lado, e como será demonstrado mais amplamente no próximo capítulo, um 

objeto de culto perde sua utilidade de diferentes maneiras, não apenas sendo transferido a 

museu, mas também pela ação do tempo.  

A criação do Museu da Inconfidência é parte de uma política museológica mais 

ampla do SPHAN iniciada ainda na década de 1930 e que se prolonga até pelo menos os 

anos 1960, já com a instituição renomeada para DPHAN, para a região de Minas Gerais. A 

criação de museus ao lado do tombamento e do inventário, desde o início, como mostra o 

Museu da Inconfidência, figurou como medida de preservação do Serviço (JULIÃO, 2008: 

169). Por outro lado, a criação de museus não era vista com toda simpatia por Rodrigo 

Melo Franco de Andrade devido às dificuldades operacionais e ao perfil dos acervos 

brasileiros, cujos objetos não alcançavam, na visão de Rodrigo, o perfil de 

excepcionalidade exigido (Ibidem. p.170). Leve-se em conta, como mostramos no capítulo 

anterior, o passado nacional era encarado como pequeno frente a outras nações, 

notadamente as européias
188

.  

Talvez aí entre a importância da Arquidiocese de Mariana na visão dos intelectuais 

do SPHAN/DPHAN. Ela era dona de um patrimônio de valor artístico e histórico 

excepcional, uma arte original, nacional e capaz de colocar o Brasil em pé de igualdade 

com outras nações do mundo ocidental em termos de arte, a arte barroca
189

.  
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Sendo assim, paulatinamente, o SPHAN/DPHAN iniciou a promoção de inúmeras 

ações no que se refere à institucionalização de memórias históricas em museus no Brasil e 

em Minas Gerais. Foi criado, em 1940, com temática histórica o Museu Imperial (MI) na 

cidade de Petrópolis – RJ, “com a proposta de preservar a memória do Império durante um 

período em que intelectuais e políticos procuravam retraçar a noção de brasilidade”
190

. 

Ainda no que tange a outros lugares do Brasil, foi criado também em 1940 o Museu das 

Missões, no Rio Grande do Sul, nas antigas ruínas dos Sete Povos das Missões em sítio 

com remanescente da obra jesuítica  

Se Missões pode ser considerada uma experiência que sinalizava para 

uma política museológica mais próxima da envergadura do patrimônio 

idealizado por Mário de Andrade, de outra parte ficou apenas como um 

ensaio sem prosseguimento. (...) É possível imaginar que o 

empreendimento no Rio 

Grande do Sul, embora tivesse o apoio entusiasmado, tenha aguçado a 

sua inquietação em relação à necessidade de salvaguardar coleções e 

objetos de regiões “sacrificadas pelo comércio de antiguidades”, levando 

conseqüentemente ao plano dos dois museus em Minas Gerais
191

. 

  

Ainda que as ações do SPHAN/DPHAN no que tange aos museus tenham sido 

tímidas se comparadas à proteção dispensada a bens imóveis, elas lograram orquestrar pela 

primeira vez um conjunto de ações na área museológica em âmbito nacional, cujo modelo 

de museu sobreviveu às décadas seguintes (Ibidem. p.177; JULIÃO, 2009).  Ademais, o 

argumento central da política museológica criada pelo SPHAN/DPHAN coadunava com o 

argumento utilizado pelas lideranças eclesiásticas da Arquidiocese para a criação do museu 

nos anos 1920 e sua refundação nos anos 1960: o risco da perda do patrimônio móvel e de 

suas obras de arte (Ibidem. p.200; GONÇALVES, 2002). 

O Museu da Inconfidência traçou um caminho diferente do Museu das Missões, 

sendo organizado de acordo com critérios estéticos e no conhecimento científico. Suas 

exposições comportavam uma dupla forma de tratar o passado: de um lado, o culto à pátria 

decorrente dos acontecimentos da Inconfidência Mineira e, de outro lado, ele se transforma 

em um depósito das melhores obras de arte existentes no país, colecionando documentos 

expressivos da formação de Minas Gerais. 
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Cônego Raimundo Trindade
192

 foi o diretor do museu de Ouro Preto após sua 

inauguração e permaneceu no cargo até 1959.  Sua atuação à frente do museu, segundo 

Janice Pereira da Costa, ficou marcada por uma preocupação em ampliar o acervo do 

museu e torná-lo um lugar de pesquisa e produção de conhecimento com a criação de um 

arquivo que envolvesse tudo que fosse informação sobre o episódio da Inconfidência
193

. 

Após a leitura da documentação, notamos que além da direção do Museu, ele foi 

responsável pelo trato mais direto dos interesses do SPHAN/DPHAN com a Arquidiocese. 

Pelo menos é o que se constata em carta de Rodrigo a ele 

Prezado amigo Srn. Cônego Trindade: 

Solicitando-lhe com empenho o obséquio fazê-la chegar às mãos do 

destinatário, tomo a liberdade de remeter-lhe inclusa uma carta 

endereçada ao Exmo. Srn. Arcebispo, sobre o assunto dos móveis 

existentes aí no Palácio Arquiepiscopal, na Sé e na Casa Capitular, cuja 

aquisição pleteio para o Museu da Inconfidência. Receio me ter 

esquecido de algumas peças de interesse, entre as que tivemos ocasião de 

examinar juntos, durante minha estadia em Mariana. Por isso mesmo, 

peço-lhe o grande favor de acrescentar à relação que submeto ao Srn. D. 

Helvécio o que por ventura me tiver escapado. 

Continuo ainda sobre a impressão daquele quadro notável existente sôbre 

o côro da Igreja da Passagem. Seria uma aquisição valiosíssima se 

conseguíssemos obtê-lo. À vista das circunstâncias, porém, não me quer 

parecer fácil a sua obtenção, sobretudo com a presteza que seria desejada 

para que a peça figurasse no museu, para a inauguração. Entretanto, peço 

ao ilustre amigo que me queira sugerir as providências que se lhe 

afigurarem adequadas para o fim que se tem em vista
194

. (grifos no 

original)     

 

Além disso, nota-se como a função de Cônego Trindade era delicada, já que Rodrigo 

afirma estar interessado no quadro do côro da Igreja de Passagem, mas vê dificuldades 

para esta aquisição específica, tanto pela proximidade da inauguração do Museu da 

Inconfidência (a carta é datada de 30 de junho de 1944 e a inauguração se deu em 11 de 

agosto do mesmo ano) quanto pela complicada situação em que Cônego Trindade passaria, 

ou seja, convencer o Arcebispo D. Helvécio a doar mais uma peça ao Museu da 
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Inconfidência, já que grande parte do acervo do Museu São Pedro a esta altura já havia 

sido doado/emprestado.   

Após a inauguração do Museu da Inconfidência, seguiram-se a inauguração dos 

Museus do Ouro (1946) em Sabará, do Diamante (1954) em Diamantina e do Regional 

(1958 e inaugurado em 1963) em São João Del Rei que juntos com o da Inconfidência 

desempenharam 

[...] importante papel no curso da hegemonização do universo semiótico, 

correspondente à matriz histórica da região das Minas, no século XVIII 

privilegiada pelo PHAN (sic). Expostas ao público, elas teatralizaram 

representações da identidade coletiva, referenciando de forma visível e 

concreta o ‘espírito nacional’. A força instituinte desse discurso logrou 

entronizar a ‘civilização das minas’ como metáfora de uma nacionalidade 

que se construía avessa à história e à tradição de diferentes grupos sociais 

ou regiões, fixando-se à margem do universo cultural complexo e 

heterogêneo da sociedade brasileira.
195

 

 

 Após o fim da ditadura do Estado Novo, o SPHAN tem seu nome mudado (em 

1946) para Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional/DPHAN e ocorre um 

processo de relativa descentralização de suas ações, com a criação de seções regionais, os 

chamados distritos: 1º distrito, Pernambuco; 2º distrito, Bahia; 3º distrito, Minas Gerais e 

4º distrito, São Paulo. A chefia do 3º distrito ficou a cargo de Sylvio de Vasconcellos.  

 Sylvio de Vasconcellos foi definido com estas palavras por Otto Lara Resende “A 

seu modo, Sylvio foi em Minas, o que no Brasil foi seu/nosso amigo Rodrigo Melo Franco 

de Andrade (...) contribuiu decisivamente para iluminar o passado de Minas” (RESENDE 

apud BRAGA, 2010: 68). Nascido em 14 de dezembro de 1916, em Belo Horizonte, era 

filho de Salomão e Branca Vasconcellos, sobrinho de Diogo de Vasconcellos e 

descendente direto de Bernardo Pereira de Vasconcellos. A origem de sua família é a 

cidade de Mariana e ele era o quarto dos sete filhos do casal. Sua família é composta por 

importantes historiadores (Diogo
196

 e Salomão) e políticos (Bernardo) mineiros. 

 Sua formação em arquitetura deu-se na Escola de Arquitetura de Belo Horizonte 

nos anos 1930, da qual posteriormente se tornou professor. Ele escreveu importantes 

trabalhos sobre a arquitetura barroca em Minas, além de artigos em revistas especializadas. 

Sylvio começou a trabalhar no SPHAN em 1939 auxiliando seu pai Salomão, já que este 
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era representante da instituição em Minas entre 1938-1945. Somente com a mudança para 

diretoria (DPHAN) e a criação do 3º distrito, ele assumiu as funções de diretor, 

substituindo seu pai. 

 Sua ação deve ser entendida na mesma perspectiva de outros letrados vinculados ao 

SPHAN/DPHAN, ou seja, colocar em prática a política de patrimônio da repartição 

federal. A primeira correspondência que temos de Sylvio de Vasconcellos com a 

Arquidiocese é datada de 1944, antes de o 3º distrito ser criado. Ela trata, primeiramente, 

de um perdão de D. Helvécio ao arquiteto, menciona elogiosamente o esforço do prelado 

na defesa do patrimônio artístico e, por fim, fala da tarefa do arquiteto em recolher peças 

da Arquidiocese para o Museu da Inconfidência 

Por estes dias viajarei a Santa Bárbara onde tomarei as necessárias 

providências para, de acordo com o desejo Expresso por V. Revma., fazer 

embarcar para o Museu da Inconfidência, em Ouro Preto, os objetos já 

descritos.   A principio pensamos deixar em Sabará alguns poucos deles, 

principalmente os existentes em duplicata e mais em referência aos 

costumes de nossa época colonial; em virtude, porém, de suas instruções 

a respeito, esta primitiva idéia faremos por abandoná-la.  

Hoje mesmo levei ao conhecimento do Dr. Rodrigo a gentilesa de sua 

autorização sobre o assunto. 

Comuniquei também a papai a lembrança de seu nome para uma das 

conferências com que V. Revma. pretende comemorar o bicentenário da 

Archidiocese e ele, muito sensibilisado, ficou de se entender 

posteriormente com V. Revma. sobre o assunto
197. (grifos nossos) 

 

Perceba, caro leitor, como a questão da correspondência mistura, às vezes, aspectos 

institucionais e pessoais (referência a “papai”);  “papai”  é uma maneira de falar que 

demonstra mais informalidade, intimidade
198

. Além disso, nota-se que uma das funções de 

seu cargo era auxiliar, mais de perto, o órgão federal na execução de sua política relativa 

ao patrimônio. Sylvio se portou como um homem de confiança de Rodrigo Melo Franco de 

Andrade em Minas, conforme notamos na frase citada anteriormente de Otto Lara 

Resende. Sua ajuda a Arquidiocese não cessou em 1944. 

 Em 1959, período em que o projeto do MAM já estava sendo esboçado pelas 

lideranças eclesiásticas (conforme vimos no Capítulo Primeiro), Sylvio entra novamente 

em contato via epistola. Nela, o arquiteto felicita o arcebispo D. Helvécio Gomes de 
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Oliveira pela sua ação em favor da defesa do patrimônio e sua cooperação com a diretoria 

e com o 3º distrito  

Nêstes vinte anos de serviços prestados a Diretoria do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional, a maior parte relacionada com a 

Arquidiocese de Mariana, não podemos deixar de reconhecer que, se 

algum resultado conseguimos obter de nossos esforços, o êxito de nossas 

iniciativas dependeu sempre do apôio e da cooperação de V. Excia. 

Revma., a quem o povo mineiro ficou a dever ainda o esplêndido Museu 

da Inconfidência e as primeiras providências em favor de nossos valores 

tradicionais
199

.      

 

A carta nos revela a existência de certo clima e de certos valores referentes a Minas Gerais 

que estavam sendo mobilizados desde o fim do século XIX. Conforme demonstrou 

Rodrigo Machado da Silva, parte da intelectualidade mineira, frente às transformações 

ocorridas no fim do século XIX e início do XX, tais como a mudança para o regime 

republicano acompanhada do federalismo e a transferência da capital de Minas para Belo 

Horizonte, promoveu uma reação de cunho sócio-identitário buscando resgatar um lugar de 

destaque para Minas no cenário nacional. Baseados na idéia de civilização mineira, este 

resgate foi fundamental na constituição dos primeiros trabalhos de síntese da historiografia 

mineira e de lugares de memória como o Arquivo Público Mineiro e o Instituto Histórico e 

Geográfico de Minas Gerais. 

 Entre estes intelectuais que agiam politicamente estava Diogo de Vasconcellos, tio 

de Sylvio e irmão de Salomão, cujo projeto historiográfico delineado entre fins do século 

XIX e início do XX colocava o passado colonial de Minas como carro-chefe de toda 

historiografia. Sua historiografia buscou construir uma memória sobre o passado mineiro, 

atrelando-o a noções como tradição, conservadorismo, religião cristã, ordem, moral e bons 

costumes
200

. Acreditamos que este ambiente intelectual de alguma maneira interligava e 

retroalimentava grande parte destas pessoas responsáveis por pensar o passado de Minas e 

o seu lugar no Brasil, incluídos aqui o grupo dominante no SPHAN e responsável pela 

criação do Museu da Inconfidência, intelectuais responsáveis pela criação do Arquivo 

Público Mineiro e pelo Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais
201

.   
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Não sabemos se a carta acima teve resposta. Encontramos uma carta, contudo, 

datada de 1960, já que consta a menção a D. Oscar de Oliveira na função de chefe do 

episcopado marianense, que pode nos trazer elementos sobre o elogio feito anteriormente. 

Na verdade, tratava-se de uma missiva onde se evindenciava mais uma troca de favores 

entre Arquidiocese e DPHAN
202

. Um desses favores consistiu na doação/empréstimo do 

“Retábulo do Senhor dos Passos” da Catedral da Sé de Mariana para exposição, 

provavelmente no Museu da Inconfidência, e em troca da reforma da parte elétrica da 

Catedral da Sé, conforme notamos abaixo 

O Exmo. Sr. Arcebispo D. Oscar de Oliveira estando em visitas pastorais, 

tendo vindo a esta Sede, apenas por um dia, ordenou-me que agradecesse 

a V. Excia. o ofício do dia 3 p.p. em que lhe é pedida a autorização para 

remover o retábulo na Sé Catedral onde se acha depositada a imagem do 

Senhor dos Passos. 

Achando razoável a sua exposição que visa aperfeiçoar o aspecto 

artístico da Catedral, de bom grado, S. Excia. atende seu pedido, sendo 

que uma pessoa autorizada do DPHAN estudará com o Cura da Catedral 

a colocação da imagem do Senhor dos Passos. 

Nesta oportunidade, quero lembrar a V. Excia. a necessidade do serviço 

de instalação elétrica na mesma Catedral. A sua precariedade vem 

motivando transtornos freqüentes, deixando-nos sempre sobressaltados. 

Estamos, porém confiantes que V. Excia. determine, agora, a sua 

execução, consoante o projeto já feito
203

.  (grifo nosso)    

  

Além do elogio ao prelado, que se encontrava muito doente nesta data e com idade 

avançada de 83 anos (D. Helvécio faleceu em abril de 1960 na cidade de Coronel 

Fabriciano aos 84 anos de idade), percebemos o sentido de cooperação e composição do 

poder público com a Igreja. Ou seja, tratava-se de manter uma relação de cordialidade de 

modo a buscar o mesmo fim: a defesa do patrimônio da Igreja, considerado por ambos de 

valor ímpar no cenário nacional e cuja retórica da perda (GONÇALVES, 2002) estava 

presente nos discursos destas lideranças. De outra forma, é a possibilidade da perda o 

recurso retórico que une os discursos da Arquidiocese e do SPHAN/DPHAN em favor da 

preservação e, no nosso caso, da criação de instituições para musealizar o patrimônio. 

Neste sentido, é preciso que se note o componente prático das ações desses sujeitos, ou 

seja, de colocar em funcionamento o que estava planejado ou acordado. 

Como mencionamos no Capítulo Primeiro, a Arquidiocese não tinha seus objetos 

artísticos catalogados nos anos 1940, 1950 e início dos anos 1960. Orlandino Seitas 

                                                           
202

 LANNA, Marcos. Op. Cit.  
203

 Carta de Vicente Dyslacio a Sylvio de Vasconcellos. : AEAM. Arquivo 6, Gaveta 1, Pasta 5: 

Correspondência com o clero Marianense. Mariana. s/d.  



95 
 

Fernandes já ocupava o cargo de diretor do Museu da Inconfidência quando sugeriu tal 

iniciativa a Arquidiocese. Antes, porém, de ver esta sugestão, cabe-nos relatar um pouco 

sobre o que sabemos do diretor do Museu da Inconfidência antes de assumir tal função e 

alguns aspectos de sua administração a frente do museu sediado em Ouro Preto.  

Ele formou-se em técnico em museus no curso oferecido pelo Museu Histórico 

Nacional (MHN) e também fez cursos de administração e conservação de museus nos 

Estados Unidos. Em 1952, assumiu o cargo de conservador no Museu da Inconfidência e, 

em 1959, o de diretor da instituição museal. Sua gestão, segundo Janice da Costa, ficou 

marcada por uma aproximação maior do museu com a comunidade ouropretana e uma 

proposta de incentivo ao aumento de turistas a visitar a instituição (Ibidem. p.91-92). 

A proposta por ele apresentada de inventariar o patrimônio é exposta nos seguintes 

parâmetros de execução 

Tal inventário, sumamente técnico, será extensamente descritivo de cada 

peça, de modo a tipificá-la e identificá-la; será dotado de fotografias das 

peças mais importantes; será acompanhado de pesquisas de caráter 

histórico ou estético que possam permitir o máximo de conhecimentos 

sôbre cada um dos itens arrolados
204

.    

 

 Orlandino também foi um dos responsáveis pela organização das salas do MAM e 

um dos autores de um verdadeiro plano museológico para a Arquidiocese. Sabemos disso, 

pois na documentação encontramos um documento intitulado “Estudo Prévio”, que 

consiste num extenso plano museológico e provavelmente elaborado por algum 

especialista. Cruzando a documentação das cartas e também o que se publicava em O 

Arquidiocesano e em outros periódicos da época, podemos levantar a hipótese de se 

tratarem dele e do chefe do Cerimonial do Palácio da Liberdade, Geraldo Andrada. 

Rodrigo Melo Franco de Andrade menciona o “concurso que esta repartição prestou, por 

intermédio do nosso companheiro Orlandino Seitas Fernandes, aos trabalhos de instalação 

do Museu Arquidiocesano
205

”. Também em O Arquidiocesano os nomes do diretor do 

Museu da Inconfidência e do chefe de cerimonial aparecem por mais de uma vez
206

. Otto 
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Maria Carpeaux, em crônica no jornal Correio da Manhã, também menciona a importância 

de Orlandino Seitas na organização do espaço e catalogação das peças
207

. 

Passemos a explorar um pouco mais este documento
208

. Ele está dividido em 3 

partes distintas, expondo os problemas básicos que, segundo ele, todo museu enfrenta e 

propondo soluções para o Museu que estava próximo de se inaugurar em Mariana. As 

partes são: Tema, programa e execução. 

Quanto ao tema, o problema básico parecia ser, segundo o documento, que o MAM 

apresentava-se com temática bastante ampla e diversa. Como solução o documento sugere 

 

Assim, se o tema fôr a História da Arquidiocese de Mariana, poderão ser 

implicadas exposições tanto de História Administrativa, História 

Religiosa, História da Arte, etc., etc. da cidade e da Arquidiocese. O que 

permitirá inclusive abranger toda Minas Gerais, pôsto que o Estado todo 

já foi outrora pastoreado pela Mitra Marianense.  [...] Parece-nos contudo 

que a restrição imposta ao Museu com temas como História da Arte, 

simplesmente, ou outra partição qualquer da História total ou geral, 

roubaria possibilidades inúmeras. De outra parte, sob o tema História 

geralmente encarada cabem os aspectos mais recentes da vida 

Arquidiocesana, com plena legitimidade.  

 

Quanto ao programa (instalações e coleções necessárias ao funcionamento da 

entidade), os problemas principais pareciam ser a adequação do edifício (era considerado 

pequeno para muitas peças e objetos existentes) e a não utilização de paramentos nas 

exposições permanentes, já que a luz atrapalha sua conservação. A solução encontrada foi 

 

Parece-nos que o programa de atividades do Museu de Mariana deveria 

ser feito em moldes modernos, o do chamado museu dinâmico, ou seja, 

aquêle que tem a capacidade para atrair a si, frequentemente, as mesmas 

pessoas moradas da região, por ter sempre novos conhecimentos a 

ministrar-lhes, além de atrair poderosamente, pela variedade de suas 

mesmas atividades, o público distante em ocasiões diversas. 
 

 Quanto à execução de todo este programa, um problema central que se apresentava 

era a existência de verbas para executá-lo. Como solução, o documento aponta a cobrança 

de entradas, entre outras coisas que passamos a citar 

 

A vendagem de catálogos é outra forma de divulgação de conhecimentos, 

de modo que cada exposição temporária deveria ter seu catálogo bem 
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feito e vendido à portaria. [...] Cursos e conferências, sessões culturais e 

cinematográficas, etc., poderiam ter entrada paga. Esta, outra fonte de 

renda, se os conferencistas, professores e filmes forem obtidos 

gratuitamente. [...] Em todo e qualquer caso, cada nova atividade 

programada (exposição temporária, conferência, curso, sessão 

cinematográfica, etc.), deverá sê-lo com antecedência, e largamente 

propagandeada no Rio e em São Paulo. [...] Um sistema de relações 

públicas pode e deve ser estabelecido de modo que haja empréstimos de 

particulares e instituições outras sempre que se façam necessários, bem 

como para se conseguirem atrações diversas e alto nível cultural (a vinda 

gratuitamente de determinados especialistas para fazerem conferências, 

por exemplo). 

    

Além desse aspecto prático, outro componente sempre ressaltado nas cartas foi a 

questão das verbas solicitadas pelo MAM a DPHAN. Entre 1961 e 1963 são inúmeras as 

correspondências trocadas entre direção do MAM e DPHAN. A direção do Museu 

solicitava a liberação de verbas previstas em orçamento. Para o ano de 1961 este valor era 

de Cr$ 500.000 (Quinhentos Mil Cruzeiros). Esta verba não é liberada. No ano seguinte, a 

Arquidiocese pede a liberação dessa verba atrasada e uma nova verba no valor de Cr$ 

1.000.000 (Um milhão de Cruzeiros)
209

. O Executivo federal pediu que se cortasse em 50% 

o valor para o ano de 1962, devido à propalada contenção de despesas. O órgão federal do 

patrimônio, por repetidas vezes, reiterava que era desejo da repartição liberar tal verba, 

mas que até a presente data o Governo Federal não havia repassado nenhuma verba 

prevista em orçamento e a União sempre pedia para que se reduzissem os valores 

estipulados. Rodrigo Melo Franco de Andrade sugere ainda que o Arcebispo, usando “de 

sua alta influência” escrevesse diretamente ao Ministério e ao Presidente da República 

João Goulart tentando a liberação dessa verba. 

Pelo que pudemos constatar, a direção do MAM não apenas o faz, mas também 

entra em contato com outras pessoas para tentar a liberação da verba. Entre os destinatários 

de suas cartas estão o Ministério da Educação, Darcy Ribeiro que ocupou os cargos de 

Ministro da Educação e Reitor da Universidade de Brasília nessa época, e ao embaixador 

Horácio Lafer. Mas pelo que pudemos notar na documentação encontrada sobre este 
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período (ela vai até o final de 1964), a verba não foi liberada
210

. Também não podemos 

deixar de mencionar as mudanças pelas quais a própria DPHAN passava nos anos de 1960. 

Apesar de ser uma crítica muito restrita, o órgão federal de preservação do patrimônio era 

taxado por parte da intelectualidade nacional como sendo incapaz de modificar a sociedade 

brasileira, sendo acusada de se apresentar como uma instituição de atuação extremamente 

técnica e “como elitista, pouco representativa da pluralidade cultural brasileira, e alienada 

em relação aos problemas fundamentais do desenvolvimento nacional
211

”. 

 Ao longo das mais de duas décadas de relacionamento entre o órgão federal de 

preservação do patrimônio e a Arquidiocese de Mariana notamos que existem pontos de 

convergência entre suas concepções e políticas de memória via museus, principalmente no 

que tange ao risco da perda que este patrimônio barroco vinha sofrendo, seja pela ação de 

estrangeiros (anos 1920, 1930 e 1940), seja pela ação da elite econômica nacional (anos 

1960). É nessa confluência da importância da arte barroca e de sua necessidade de 

preservação que os projetos de memória das duas instituições se entrecruzam. 

Por outro lado, no dia-dia das relações entre o órgão federal e suas instâncias 

regionais (3º distrito e Museu da Inconfidência) e a Arquidiocese notamos tensões e 

disputas que envolviam o patrimônio móvel custodiado pelas duas instituições. O projeto 

de memória do SPHAN/DPHAN via museus é constituído com base no valor dos objetos 

religiosos em sua dimensão artística
212

. A instituição está preocupada com o valor artístico 

dos objetos de modo a elencar no passado nacional elementos que pudessem dar ao Brasil 

uma interpretação original de sua história, de modo a inserí-lo no rol das nações civilizadas 

pela via da arte. Neste caso, o estilo artístico que cumpriria esta tarefa seria o Barroco. De 

certa forma, percebemos, assim, que os letrados do SPHAN/DPHAN se utilizaram da 
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retórica da perda, a mesma utilizada pelas lideranças da Arquidiocese, com o objetivo de 

reconfigurar simbolicamente através de fatos, mitos e heróis a nação. 

 

2.2-Salomão de Vasconcellos e Augusto de Lima Júnior 

 Nesta parte do capítulo, analisaremos as contribuições e as inferências dos letrados 

Salomão de Vasconcellos e Augusto de Lima Júnior ao MAM. A relação deles com a 

Arquidiocese de Mariana também se inicia antes da notícia de fundação e inauguração do 

MAM. Contudo, não temos condições, pela documentação por nós consultada, de 

reconstituir toda esta relação. 

 Salomão de Vasconcellos nasceu em Mariana, em dia 02 de janeiro de 1877. 

Formou-se em Medicina pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro (1914) e Direito. 

Ensaísta, historiador, advogado, médico. Membro da Academia Mineira de Letras e do 

Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, do qual foi presidente entre 1955-1958. 

É autor dos livros: O Fico: Minas e os Mineiros na Independência (1937), Bandeirismo 

(1944), História de Mariana (1945), Solares e Vultos do Passado (1950), Breviário 

Histórico e Turístico da Cidade de Mariana, Um Brasileiro Esquecido: Bernardo de 

Vasconcelos e sua obra, O Palácio de Assumar, Retiro da Água Limpa (sem data de 

publicação). Publicou também O Destino do Corpo de Fernão Dias, Cem anos de 

Estenografia no Brasil, Estenografia na Educação Popular, Curso Prático de 

Estenografia, Memória de Uma República de Estudantes, A Escravatura em Minas Gerais, 

Os Vasconcellos de São Paulo e Minas Gerais, Os Sinos na Simbologia e na História, 

Como Nasceu Sabará, Matrizes Mineiras e Como Nasceu Ouro Preto, alem de Retiro dos 

Intelectuais e Verdades Históricas. Publicou vários artigos na Revista do SPHAN
213

. 

Ele era pai de Sylvio de Vasconcellos e foi representante do SPHAN em Minas 

Gerais entre 1938 e 1945 (CHUVA apud. BRAGA, 2010: p.91). Contudo, sua atuação 

neste órgão é pouco conhecida, bem como sua saída em 1945
214

. 

O certo é que nos anos 1960, Salomão já estava com idade avançada. Em 1961, aos 

84 anos, ele escreve a D. Oscar de Oliveira desculpando-se pela não participação no 

                                                           
213

 Baseio-me nas informações de Vanuza Moreira Braga. In: Op. Cit., p.68. 
214

 Conforme demonstrou Vanuza Moreira Braga, a atuação de Salomão de Vasconcellos a frente do SPHAN 

é pouco conhecida. Visando sanar esta lacuna na trajetória deste letrado, Pollianna Gerçossimo desenvolve 

dissertação de mestrado sobre a atuação de Salomão com relação ao patrimônio entre 1938 e 1945 na própria 

Universidade Federal de Ouro Preto. 



100 
 

episódio de sagração episcopal do prelado e dando informações sobre o nascimento da 

cidade de Mariana 

Mando-lhe mostrar hoje um pedacinho do “nascimento” da nossa querida 

Mariana, detalhe que vai fazer parte da “introdução” do meu próximo 

livro e que peço, por isso, devolver-me.  

É cópia fiel de rodapé de antigo mapa que encontrei em São Paulo, há 

tempos, e mandei reproduzir para esse fim. (...) 

Sobre o Ataíde, o batizado dele penso ser esse mesmo, 18 de outubro de 

1762, de que fala o Livro 6º da Cúria (batizados), fls. 113. É bom ver. 

Quanto à patente de Alferes, tenho aqui apontamentos. Foi primeiro 

alferes de ordenanças do distrito de Mombaça, termo de Mariana, em 

1799. (Cód. 566, de 1800 a 1801; pág. 102, D.F, do Arquivo Público 

Mineiro). (...) Agora, um reparo indispensável, além do que já fiz no 

livrinho que lhe dei. Quando ainda no prelo fiquei sabendo que várias 

pinturas do S. Francisco de Ouro Preto (teto, Capela-mor e Sacristia), que 

já estavam impressas no meu livro, não eram reconhecidamente dele, 

embora ele houvesse trabalhado ali naquele tempo, mas de outros 

pintores. Assim, do meu livro devem ser suprimidas as páginas 34-A, 34-

B, 34-C, 36-A, 36-B, 36-C. (Peço assinalar isso no livrinho que lhe dei). 

Há, porém, outras placas, encontradas depois de impresso o livro, que são 

do Ataíde
215

. (grifo no original)         

 

Nota-se, de início, a confluência no pensamento do letrado sobre a importância da cidade 

de Mariana na constituição da história de Minas e depois a forma como D. Oscar era 

tratado pelo letrado: um homem em quem confiava, pedindo-lhe opinião sobre assuntos 

relativos à história da cidade e da Arquidiocese. A carta também parece ser uma resposta a 

uma consulta de D. Oscar sobre a trajetória do Mestre Ataíde, personagem que o MAM 

buscaria se apropriar de sua imagem já consagrada enquanto “gênio” do barroco em suas 

exposições e enaltecê-la ainda mais, figurando em pé de igualdade com outro “gênio” 

também consolidado pela ação do SPHAN/DPHAN, o Aleijadinho. No fundo, buscava-se 

ligar a memória de um gênio já consagrado, Mestre Ataíde, a um espaço em especifico, 

Mariana, e a uma instituição, Arquidiocese. 

 Em outra carta, Salomão de Vasconcellos escreve a D. Oscar felicitando-o pelo 

restabelecimento do acidente que havia sofrido na localidade de Piranga e faz correções 

sobre matéria publicada no jornal Estado de Minas 

Ontem tive o ensejo de ler a notícia no “Estado de Minas”, das 

comemorações já realizadas em Mariana. E tomo a liberdade de chamar a 

atenção de D. Oscar para dois graves erros cometidos pela reportagem, 

que convém serem retificados. 
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1)Diz a notícia que o templo de São Francisco “foi construído por 

Antônio Francisco de Lisboa”. O maior disparate histórico. Essa bela 

igreja de Mariana foi posta em praça para a edificação, em 1761, 

conforme documento que tenho em mãos e consta dos Arquivos de 

Mariana e o seu arrematante em praça pública foi José Pereira Arouca, de 

toda a obra de pedra, e o da madeira Sebastião Martins, sendo todo o 

risco feito por José Ferreira dos Santos.  

2)O segundo erro (no qual eu mesmo me incidi no meu livrinho sobre 

Manoel da Costa Ataíde) está em dizer que a tela do Caração foi obra 

desse grande pintor. Depois verifiquei haver erro também nisso. O autor 

da téla deve ter sido Francisco de Assis da Costa Ataíde, tido por filho do 

Ataíde, não só pelo estilo e belesa da téla, aliás em pano, quando o velho 

Ataíde só pintava em tétos e altares, de madeira, como porque o filho 

deve ter frequentado a escola de belas-artes e esse foi o único trabalho 

daquêle tempo assinado com a ressalva - “Ataíde Fecit”
216

.  

 

Na epistola, observa-se um Salomão de Vasconcellos na função de historiador atento aos 

erros cometidos pela imprensa da época e sua tentativa de deixar a Arquidiocese ciente de 

tudo que se passava a respeito de sua história e da cidade de Mariana. Acrescente-se o fato 

de, mais uma vez, Salomão se prestar a ser uma voz confiável sobre o Mestre Ataíde, no 

intuito de enaltecer e focar a genialidade do artífice marianense. 

 Em outra carta de Salomão a D. Oscar, notamos o seu ponto de vista de crítico em 

relação à atuação da DPHAN. O caso tem a ver com a disputa entre Arquidiocese e 

SPHAN/DPHAN pela Bandeira do 17º Batalhão de Voluntários da Pátria. Conforme vimos 

no capítulo primeiro, tal Bandeira figurou entre 1926 e 1944 no Museu São Pedro. Após o 

fechamento deste, a dita Bandeira foi emprestada/doada ao Museu da Inconfidência 

juntamente com grande parte do o acervo do Museu da Arquidiocese. No início dos anos 

1960, a Arquidiocese tenta reaver a Bandeira, mas há uma negativa de Rodrigo Melo 

Franco de Andrade. Salomão assim se posiciona sobre o caso 

Recebi a honrosa e boa carta de V. Ex. comunicando-me a descabida 

resposta do Dr. Rodrigo, no caso da bandeira dos Marianenses recolhida 

no Museu de Ouro Preto: Felizmente a resposta não foi a mim, talvez 

pelos termos mais sérios da minha carta. O Décio
217

, quando pôs minha 

carta no correio, me disse que tinha também feito umas linhas ao Dr. 

Rodrigo, reforçando o meu pedido, o que até estimei. Mas a resposta não 

foi a mim, o Rodrigo não me escreveu. Respondeu apenas ao Décio, 

talvez para usar de mais liberdade, de formular uma resposta 

destemperada e deselegante como fez, negando-se a entregar a Bandeira.  

Quanto ao ocorrido, se me permite D. Oscar uma sugestão, aconselho 

escrever uma carta coletiva ao Dr. Pedro Aleixo ou ao padre Pedro 
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Vidigal, pedindo-lhe conseguir do Ministério da Educação e Cultura, em 

Brasília, uma ordem do diretor do Museu de Ouro Preto, autorizando-o a 

entregar o seu ao seu dono, a Bandeira ao Museu da Cúria, lugar a que 

pertence (sic). Ou talvez melhor ainda: mandarem tirar uma fotografia do 

farrapo que está em Ouro Preto, e mandar fazer uma bandeira nova, com 

todas as características e inserções, para inauguração no Museu da 

Diocése, com a fotografia ao lado, (...) lembrando o cadáver da usurpada. 

Seria uma bôa lembrança aos turistas – não acha D. Oscar? Lembrança 

em uma bôa lição
218

. (grifo nosso)  

   

Além do mais, a atitude de Rodrigo em relação a Salomão parece ser de temeridade, 

devido às duras palavras deste para com o diretor da DPHAN. Trata-se de uma disputa 

envolvendo memórias, na qual duas instituições lutam por um mesmo objeto (vale notar 

que Bandeira não é um objeto religioso). O foco da contenda é um objeto ligado a um dos 

grandes feitos da cidade, a atuação na Guerra do Paraguai, na qual o corpo de voluntários 

saído de Ouro Preto e Mariana tivera papel destacado. Ter esta imagem em seu acervo 

significava reforçar ainda mais a imagem institucional de ambos. 

 Já Augusto de Lima Júnior era filho primogênito de Antônio Augusto de Lima, 

presidente do Estado em 1891, e Vera Monteiro de Barros Suckow. Nasceu em 13 de abril 

de 1889 em Leopoldina e ainda quando criança foi morar em Ouro Preto. Durante o 

governo de Getúlio Vargas, o autor foi indicado para averiguar o paradeiro e garantir a 

transferência dos restos mortais dos inconfidentes de 1789
219

. Augusto de Lima Júnior 

escrevia artigos para jornais, sendo colaborador de diversos periódicos cariocas (como A 

Gazeta de Notícias, A Noite, Jornal do Brasil, Jornal do Comércio, Correio da Manhã). 

Ele também manteve presença ativa na imprensa de Minas, ao fundar o periódico Diário 

da Manhã (1927), que, nas mãos de outros proprietários, tornou-se o Estado de Minas. 

Ademais, Lima Júnior escreveu artigos para alguns jornais portugueses.  

Ele não tinha a profissão de historiador por formação, mas exercia, como muitos 

naquele tempo, a atividade de pesquisa e escrita da história. Sua atuação como historiador 

era contestada por mencionar fontes históricas e se dizer preocupado com a verdade 

histórica, mas não apresentar aos demais historiadores os documentos dos quais retirava as 

informações
220

. Além de ter sido um dos responsáveis pelo traslado dos restos mortais dos 
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inconfidentes para Ouro Preto ainda nos anos 1930, como já vimos, também foi um dos 

agentes responsáveis pela negociação entre Arquidiocese e SPHAN para a transferência 

das peças do Museu São Pedro ao Museu da Inconfidência. 

A primeira correspondência que temos de Augusto de Lima Júnior para a 

Arquidiocese é enviada a Pedro Terra. Nela, observamos o elogio às glórias de Mariana 

que a notícia da criação do MAM vinha resgatar: 

Jovem confrade e amigo Cônego Pedro Terra, 

Recebi sua carta de 1º do corrente, acompanhado do número do 

Arquidiocesano, com as notícias festivas e auspiciosas da fundação do 

Museu Arquidiocesano de Mariana. Ora graças a Deus! Até que enfim, 

surgiu homens (sic) que defendem a dignidade de Minas, salvando o que 

nos resta do saque audacioso e impudico dos vendilhões dos templos. 

Glória a Dom Oscar que reúne os seus soldados para essa batalha. Já é 

bem tarde, mas ainda sim (sic) se pode restaurar o prestígio de Minas e 

dignificar esta geração marianense! 

Sobre o “esmoler” da Capela de São José dos Homens pardos de Vila 

Rica; não é uma doação minha. É uma restituição. Comprei do Sr. 

Francisco Marques dos Santos que tinha uma casa de antiquário na rua 

Chile 17, no Rio e que fazia freqüentes viagens a Minas, comissionado 

pelos hoje riquíssimos diretores do S.P.H.A.N!!!! Paguei....500.000 e um 

antigo mapa de Niterói. Mas pagaria o que ele quisesse pois quando em 

meu tempo de menino tirei esmolar por [ilegível] com esse “esmoler”, no 

tempo do padre Pedro [ilegível]. É pois restituição
221

. (grifo no original) 

 

Além disso, notamos a defesa da ação das lideranças eclesiásticas no sentido de que a 

retirada de peças dos seus locais de origem é encarada como atitude necessária frente aos 

saques e aos atos pouco valorosos dos “vendilhões dos templos”, ou seja, as atitudes de 

musealização são encaradas como necessárias frente à iminência da perda. Outro aspecto a 

ser ressaltado é que Augusto de Lima Júnior se comporta como doador de peças ao Museu, 

algo comum em grande parte da intelectualidade brasileira desde os anos 1920 e que para o 

caso de cidadãos brasileiros era tolerado, como vimos no capítulo primeiro. O último 

aspecto interessante é como a atitude de musealização levada a cabo por D. Oscar reforça a 

imagem do prelado na sociedade como benfeitor em favor do patrimônio. 

 Ainda na mesma carta, após Augusto de Lima Júnior se desculpa por não ter podido 

comparecer à inauguração do MAM por problemas de saúde. Ele faz mais interferências 

nos projetos do MAM e da Arquidiocese de valorização do passado barroco, dos artistas 
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marianenses e mineiros, do pioneirismo da Arquidiocese e tece críticas a atuação da 

DPHAN 

Minha mulher, que foi um estímulo na minha vida e era grande perita em 

iconografia religiosa. Apaixonados pela arte cristã e pela história 

religiosa, ela juntou em prover os do século dezoito e algumas das 

primeiras litografias do século dezenove, uma coleção de estampas de N. 

Senhora e das invocações do Crucifixo. (...) vou organisar a relação, mas 

a organização em quadro só poderia ser feita aí em Mariana pela 

dificuldade e [ilegível] de transporte já em painéis. 

Um museu não é um necrotério de coisas velhas. É um relicário 

instrutivo, legado às idéias religiosas e por isso mesmo um documentário 

da formação social. Infelizmente o processo de seleção dos funcionários 

públicos faz com que os do M. da Educação sejam os menos bem 

informados sobre tais assuntos
222

. (grifo nosso)  

 

Como se nota, parece haver a percepção entre parte dos letrados no Brasil de que a 

situação dos museus no país requeria cuidados, haja vista que naquela época eles eram 

taxados de instituições elitistas e com pouco interesse para o restante da sociedade. Além 

disso, ao final da carta Lima Júnior afirma  que “O conhecimento de iconografia religiosa 

e da arte sacra são indispensáveis a uma boa organização do Museu. A turma do S.P.H.A.N 

(sic) não sabe nem catecismo.” Ou seja, reafirma uma crítica ao órgão federal do 

patrimônio em duas vertentes: a primeira pelo fato de os funcionários desta instituição não 

serem especialistas no assunto da arte sacra, comportando-se como “amadores” e, segundo, 

a falta de valores católicos deles tornava a compreensão da importância da arte sacra 

impossível. 

 Poucos dias depois, Augusto de Lima Júnior escreve novamente a Arquidiocese, 

desta vez a D. Oscar. Nesta carta, ele comenta sobre a obra de recuperação religiosa e 

artística do prelado à frente da Arquidiocese 

Quando eu lhe mandei a triste notícia sobre o caso de Itabirito, eu sabia a 

quem dirigia o aviso e conhecia bem o alto espírito desse filho do 

Brumado [ilegível], que se assenta na Cátedra mais ilustre das Cátedras 

de Minas. Eu sabia da dificuldade que meu iminente amigo tem e terá de 

arrastar nestes tempos tenebrosos [...] Tive conhecimento da batalha que 

o senhor travou no caso da criminosa demolição da Capela Capuchinha 

missionária de Sant’Ana dos Ferros, para ser substituída por um palácio 

de [ilegível]. Contaram-me detalhes que o colocam muito nobremente no 

triste episódio, porque o [templo?] foi abandonado pelos que o deveriam 

secundar. Mas sofreu com a derrubada e proibiu a venda da imagem de 

Sant’Ana, que estava negociando com nosso confrade Pedro de Oliveira 

Ribeiro Neto, o grande poeta paulista. 

                                                           
222

 Carta de Augusto de Lima Júnior a Cônego Pedro Terra. In: AEAM. Arquivo 6. Gaveta 2. Pasta 20: 

Museus. Belo Horizonte. 07/10/1962.  



105 
 

Sua restauração do [ilegível] de N. S. das Brotas, conheço-o em todos os 

detalhes. Foi obra benemérita e imortal. 

Somos muito poucos em Minas nessa batalha pelas provações de nossa 

consciência cívica e religiosa. Não queremos nem permitiremos que 

Minas Gerais se transforme numa simples expressão geográfica, sem 

colorido próprio e sem dignidade, essa dignidade que é o apanágio dos 

povos civilizados e que se chama patriotismo, sentimento que se não 

confunde com o primarismo “nacionalista”.  

Quero convidá-lo em nome de nossos companheiros historiadores de 

Minas, para integrar o grupo da  

Revista de História e Arte 

que começará a circular em janeiro e será enviada a todas as 

universidades do mundo ocidental e aos estudiosos de História. 
223

 

 

Conforme se nota, a carta é extensa e faz referência a várias questões. A primeira tem a ver 

com a derrubada da Igreja Matriz de Sant’Ana dos Ferros em Minas Gerais ocorrida no 

ano de 1961 e a construção de uma nova em moldes modernistas. Segundo Marcos 

Napolitano da Silveira, que estudou o caso, D. Oscar de Oliveira aprovou a destruição da 

Igreja antiga e a construção da nova. Mas porque tal atitude do prelado se na mesma época 

ele toma atitudes para defender o patrimônio? Segundo o autor do estudo mencionado, 

alguns padres da época estavam imbuídos de um espírito modernizador associado ao fato 

de as igrejas antigas no Brasil não estarem comportando a quantidade de fiéis existentes, 

haja vista que população brasileira crescia a altas taxas entre as décadas de 1940 e 1960 

(SILVEIRA, 2011).   

Vale a ressalva, aqui, do valor que a arquitetura moderna religiosa passou a adquirir 

em Minas e no Brasil justamente nesta época, tendo como exemplo a Capela de São 

Francisco de Assis, em estilo modernista, na Pampulha, em Belo Horizonte. Ademais, a 

construção modernista não se limitou a Belo Horizonte, acontecendo posteriormente em 

várias cidades como a própria San’Anna dos Ferros, Cataguases, Maringá e Brasília. 

Acrescente-se a esse quadro, o fato de a construção da Capela ser obra do Estado Brasileiro 

e não da Arquidiocese de Belo Horizonte e que o Arcebispo da capital mineira foi ferrenho 

crítico a essa obra (Idem).   

Voltando à carta, Augusto de Lima Júnior procura compreender a ação de D. Oscar 

no caso de Ferros e reconhecer “no amigo” sua tentativa de salvar. Há também um elogio a 

ação de D. Oscar a frente da Arquidiocese por ser ele o responsável pelo “patriotismo”, 

esse “apanágio dos povos civilizados”. O reconhecimento de D. Oscar seria coroado pelo 
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convite feito a ele por Augusto, para que o prelado escrevesse a partir daquele momento na 

Revista de História e Arte. A Revista tornou-se, a partir de 1963, um meio de crítica à 

atuação da DPHAN, principalmente sobre o debate que envolvia o Aleijadinho, que era 

entronizado pela DPHAN e com existência questionada pela Revista. Além de D. Oscar e 

Augusto de Lima, outro letrado a escrever na Revista e que tem importância significativa 

com nosso objeto é Salomão de Vasconcellos
224

. Apesar deste intento de Augusto de Lima 

em criticar a DPHAN, devemos levar em conta que sua figura pública era cercada de 

polêmicas, tendo ele se envolvido em várias delas ao longo de sua trajetória. 

Por fim, uma das concepções presentes na carta e que parece permear vários 

escritos de Augusto e também de Salomão de Vasconcellos tem a ver com a importância 

fundamental da religião católica na formação de Minas. Desde fins do século XIX, já havia 

vozes em Minas, como a de Diogo de Vasconcellos, que viam importância crucial nesta 

religião. O catolicismo foi fundamental, pois trouxe o legado civilizacional europeu ao 

Brasil e é responsável, em Minas, por belas obras de arte que convém conservar. Mas, 

também, o catolicismo é capaz de estabelecer a paz e a liberdade sem o prejuízo da 

providência, levando a humanidade à civilização (SILVA, 2013: p.91). Ou ainda, como 

escreveu Augusto de Lima Júnior na Revista de História e Artes, no artigo intitulado “São 

Francisco da Pampulha” “a arte cristã não pode sofrer arbítrios nem distorções a bel-prazer 

dos grandes ou dos idiotas do dia. O Cristianismo é um fato histórico. Suas figuras são 

humanas, não são aleijadas nem monstruosas. Elas não são ficção.” (Revista de História e 

Artes, n. 1 e 2, 1963 p. 100).
225

”  

 

2.3-Sérgio D. T. Macedo 

 Sérgio D. T. Macedo era um jornalista e escritor. Não sabemos muito sobre sua 

trajetória intelectual, menos ainda sobre suas origens familiares. Sua figura é importante 

desde os tempos em que a notícia da criação do MAM se torna pública e ele era um dos 

interlocutores privilegiados de D. Oscar de Oliveira e Cônego Pedro Terra. 
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 A primeira correspondência que temos dele é datada de maio de 1962. Nela, Sérgio 

responde a epistola de D. Oscar sobre a publicação de um livro do prelado, afirmando a ele 

que o mesmo já está quase pronto e comenta sobre a notícia da criação do MAM 

O final de sua carta quasi me fez dar um salto da cadeira, entusiasmado. 

Projeta o meu Bispo fundar um Museu de Arte Sacra, em Mariana. 

Grande, Soberba idéia! Não deixe de realiza-la! 

Com êsse Museu, Mariana que já tem tão bela tradição humanista, 

poderia transformar-se num grande centro de atração turística e numa 

verdadeira Meca (perdoe o pecado) da inteligência. Seu Museu poderia, 

com o tempo, realizar conferências, cursos, editar trabalhos ou 

monografias de divulgação sôbre Arte e História Brasileira, atraindo 

gente de toda a parte, inclusive do estrangeiro – gente essa que, 

naturalmente, pagaria, gastaria em Mariana, beneficiando, assim, o 

comércio local, o desenvolvimento da cidade, que, todavia, jamais deverá 

perder o encanto bucólico que apresenta, inclusive com os pitorescos 

burrinhos carregadores de lenha. Ao mesmo tempo pessôas da confiança 

da Cúria poderiam ser encarregadas de, numa das bonitas casas coloniais 

da cidade, com mobiliário tanto quanto possível antigo, instalar uma 

pensão ou pequeno hotel destinado a receber os visitantes, os turistas, os 

freqüentadores de cursos do Museu. (...) Mariana, com um serviço de 

lotações direto de Belo Horizonte ou de Lafaiete, criado e mantido pelo 

Museu, ficaria mais fácilmente acessível e poderia transformar-se, com 

um pouco de propaganda, em algo bem – como gostam de dizer esses 

cronistas sociais cá da praça. Com um pouco de propaganda, passaria a 

ser elegante visitar Mariana, o seu Museu, as suas Igrejas, peregrinar pelo 

passado, através de suas ruas
226

.       

 

Uma questão fundamental destaca-se da carta de Sérgio Macedo: o turismo. O letrado vê 

na criação do Museu uma possibilidade excelente para a cidade e para a Arquidiocese o 

desenvolvimento desta prática. É preciso que se leve em conta que nos anos 1960, o 

turismo estava em plena expansão no Brasil e na região das chamadas “cidades históricas 

mineiras” (AGUIAR, 2006). Da mesma forma, como aponta Françoise Choay, a década de 

1960 é o momento em que a cultura perde seu caráter de realização pessoal e se torna 

empresa e depois indústria e, por sua vez, os monumentos e o patrimônio adquirem dupla 

função: fonte de saber e prazer e um produto cultural
227

.   

Sérgio Macedo traça todo um plano para Arquidiocese desenvolver tal prática, 

desde estradas e linhas de lotação que possibilitassem chegar a Roma Mineira, passando 

pela propaganda da instituição e por fim a criação de pequeno hotel ou pensão para 

recepcionar o turista. É preciso que se lembre ainda que o letrado foi um dos convidados 
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de D. Oscar a palestrar na inauguração do MAM, com palestra cuja temática versava 

exatamente sobre Minas e o turismo. 

 Em outro ponto da mesma carta citada, Sérgio faz mais interferências ao projeto do 

MAM, elencando os benefícios da sua criação 

Enfim, o Museu seria ótimo para a religião, para a cultura, para o 

comércio local, para o maior desenvolvimento da cidade. E, quem sabe 

não se poderia pensar nas Edições de Mariana – livros de Mariana para 

todo o Brasil? O acêrvo artístico-religiôso mineiro é bem grande. Bem 

pouco conhecido, também. Seus artistas, esplêndidos, são praticamente 

esquecidos. O Museu, portanto, teria uma grande obra a realizar. Mas, 

meu bom amigo D. Oscar, conviria que o meu Bispo se cercasse de 

garantias para que outros não viessem tirar proveito de sua idéia nem de 

seus esforços. 

Vejo grandes possibilidades no seu projeto. Mariana, doce e mística, é o 

clima intelectual ideal para uma realização do gênero. (...) 

Como “mineiro honorário” que me considero, tanto estimo as alterosas; 

como velho enamorado do eixo Mariana-Ouro Preto-Sabará, sinto-me 

entusiasmado com sua idéia, tanto mais que Arte Brasileira é cousa que 

me fascina, tanto mais que vivo cercado de cousas do passado (nossa 

residência é um amontoado de velharias).   (...) Por que o iminente amigo 

não aproveita Setembro, com o bi-cent. do Ataíde, para programar 

algumas palestras a respeito do mesmo, anunciando-as fartamente, 

inclusive aqui no Rio, convidando alguém de Belo Horizonte ou do Rio 

para ser um dos que falariam a respeito? Seria, talvez, um bom prólogo à 

idéia do Museu.
228

    

 

Além do benefício ao comércio da cidade e ao turismo, destaca-se o benefício que a ação 

dos prelados adquiriria com o museu, um benefício para a própria religião, no sentido de 

fortalecer os aspectos institucionais. Por outro lado, assim como em outros letrados, parece 

presente a idéia de que o passado grandioso de Mariana e de Minas precisava ser mais 

valorizado e o Museu contribuiria neste sentido. Essa desvalorização do passado artístico 

de Minas acarretava um desconhecimento de grande parte da população dos valores que 

aquelas obras de arte portavam, valor civilizacional. Novamente, os valores civilizacionais 

aqui a serem transmitidos incluíam as noções de ordem social, progresso, valores 

familiares, valorização da arte por um viés elitista. (Lembremos que são essas as 

perspectivas dos letrados Salomão de Vasconcellos e Augusto de Lima Júnior). 

 Em outra correspondência, desta vez a Cônego Pedro Terra, o jornalista tece 

elogios às atitudes dos prelados na condução dos preparativos do MAM e propõe novas 

contribuições ao Museu 
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 Carta de Sérgio D. T. Macedo a D. Oscar de Oliveira. In: AEAM. Arquivo 6. Gaveta 2. Pasta 20: Museus. 

Rio de Janeiro. 03/05/1962.  
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Recebi, também, o exemplar de O Arquidiocesano com a reportagem a 

respeito da próxima inauguração do Museu, e, conforme suas ordens, 

utilizarei elementos existentes na mesma para fazer publicar algumas 

notas nos jornais daqui. (...) 

Permita-me felicitá-lo pelo trabalho que está concluindo: o Manual de 

Arte Sacra para os Seminários
229

, que virá preencher uma lacuna. Desde 

já imagino o primor que será a obra escrita por um especialista como o 

senhor, que conhece a Europa e o Oriente, e, portanto, os melhores 

museus e escolas de belas-artes do mundo
230

. 

 

Percebe-se que parece haver um espaço a ser preenchido com relação ao que se conhecia 

sobre a arte sacra em Minas e no Brasil e o livro de Cônego Terra, o Museu e demais 

publicações ocupariam um lugar destacado nesta lacuna.  

 

2.4-A prefeitura e a Câmara de Mariana 

A Prefeitura e a Câmara de Mariana também foram outras instituições a quem 

foram solicitados suportes, como parte do esforço para que efetivamente o MAM entrasse 

em funcionamento. Aqui vale um adendo sobre alguns aspectos relativos à cidade de 

Mariana em finais dos anos 1950 e início dos anos 1960. Apoiamo-nos aqui na crônica 

escrita por Otto Maria Carpeaux em 1963 ao visitar a cidade e o MAM e fazer várias 

referências à cidade. Acreditamos nessa parte ser melhor a transcrição, ainda que grande, 

de seu texto sobre como era a cidade nesse início dos anos 1960: 

 

Volta-se logo para aquilo que é, depois da Sé, o verdadeiro centro da 

cidade: a estação rodoviária, provida de um bar, um banco como de réus, 

dois grandes cartazes de cinema e instalações para homens e para 

senhoras. As ruas são silenciosas como qualquer cidadezinha pobrezinha 

do interior, dominada pela poeira, muita poeira. É o silêncio opressivo da 

tarde – de gente que nunca teve nada o que fazer, que nunca nada tem que 

fazer, que nunca terá nada que fazer. (...) Suspenso está também o 

ribeirão do Carmo, ribeirão não, mas ribeirinho, o leito cheio de pedras e 

pouca água, avermelhada pela terra ferrosa que leva, água que lembra 

irresistivelmente‘lesang du poète’. (...) Aqui em Mariana, sangrou 

durante trinta anos o coração do poeta Alphonsus de Guimarães, ‘o 

Verlaine da terra mineira’. O apelido não é exagero, pois precisava-se de 

imensa imaginação poética para transfigurar esses casarões miseráveis 

em ‘Casas de Jerusalém’. Mas em certo sentido, são mesmo casas de 

Jerusalém. Grandiloquente fala uma inscrição, na Sé, em “Suave Felix 

urbs Mariana, altera Roma’. Não é urbs nem Roma. Mas essas montanhas 

azuis estão mais perto do céu do que Via Vittorio Veneto e certas outras 

ruas de Roma, e nas ruas desoladas de Mariana quase só se vêem 
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 Maria Conceição de Brito, curadora do MAM, desconhece a existência desse Manual. 
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 Carta de Sérgio D. T. Macedo a Cônego Pedro Terra. In: AEAM. Arquivo 6. Gaveta 2. Pasta 20: Museus. 

Rio de Janeiro. 22/08/1962. 
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seminaristas – é a solidão, remota do mundo lá fora, que lhes conserva a 

pureza da fé, não corroída por nenhuma dúvida, e por nenhuma tentação, 

e o ardor da devoção à Virgem do Carmo, padroeira de Mariana e do 

Brasil.
231

 

 

Tendo em vista que Mariana apresentava-se como uma cidade na qual praticamente 

só se viam “seminaristas”, vejamos como se deu essa relação entre Prefeitura e Câmara 

Municipal com a Arquidiocese e o MAM. Mais uma vez, defendemos tratar-se de 

negociação que envolve disputas, mas que de forma alguma se tornam conflitos públicos 

(como percebemos na análise das cartas), dado os valores e visões de mundo que eram 

compartilhados. Em nossa concepção, além do fato de as relações entre MAM e Prefeitura 

envolverem disputas que não se tornaram publicizadas, há uma confluência do pensamento 

das duas instituições no que se refere ao valor do turismo para o desenvolvimento da 

cidade e no turismo como uma forma de preservação do patrimônio. Sobre tal aspecto, o 

prefeito de Mariana em 1962, Daniel Carlos Gomes, assim se pronunciava sobre a criação 

da instituição: 

 

Agora que a estrada rodoviária para Ouro Preto começa a ser consoladora 

esperança, o Museu Arquidiocesano vai ser um ponto de atração muito 

grande para os turistas cultos, que nos vierem visitar. – Os senhores 

sabem que paízes como a Itália e a Suiça têm no turismo suas principais 

fontes de renda. A cidade de Mariana, apresentando novas atrações, 

chamará a atenção dos visitantes, que aqui virão tomar um conhecimento 

com as fontes da história e da arte em Minas.
232

 (Grifo nosso) 

 

É pedido à prefeitura da Cidade que a instituição se torne de utilidade pública 

municipal. O processo começa ainda em 1962. Posteriormente, D. Oscar de Oliveira 

agradece ao prefeito pelo apoio e por ter decretado feriado municipal no dia da 

inauguração da instituição (22/09/1962) 

Exmo. Sr. Prefeito, o Museu foi apenas parcialmente inaugurado. É 

minha intenção reunir em uma de suas salas objetos ligados à história da 

Primeira Cidade e do Primeiro Bispado de Minas. Venho pois convidar o 

poder municipal para se servir de nosso modesto museu para exposição 

de quadros e de documentos, que lá ficarão apenas a título de 

empréstimo, podendo ser solicitados quando se julgar oportuno. 

Certamente a Câmara Municipal a isso não se oporá, uma vez que não 

haverá transferência de domínio
233

.  
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CARPEAUX, Otto Maria. Contrastes de Mariana: Museu e não. In: Correio da Manhã. Rio de Janeiro. 

30/03/1963. 2º caderno. Sem página. 
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As relações continuaram pelo ano de 1963, já com um novo prefeito, João Sampaio, e o 

Museu ofereceu suas salas à Prefeitura para servir de espaço para exposição de “quadros e 

de documentos” e ainda aguardava a tramitação na Câmara Municipal do projeto que 

tornava a instituição de utilidade pública. Pedro Terra também escreveu ao presidente da 

Câmara pedindo celeridade no processo. A aprovação do projeto pela Câmara Municipal se 

deu em 17 de agosto de 1963 e a sanção definitiva pelo prefeito só foi feita em fevereiro de 

1964
234

.  

Fica claro como nessa negociação as duas partes envolvidas poderiam ganhar com 

o Museu: a Arquidiocese, pois ficaria isenta de prováveis impostos e reforçaria sua 

imagem institucional como benfeitora do patrimônio e, a cidade, porque teria uma atração 

a mais do ponto de vista do desenvolvimento do turismo. Clareia-se, portanto, um aspecto 

já bastante ressaltado por nós na compreensão das ações destes prelados: a intensa 

composição com os poderes públicos, no sentido de colaboração entre as partes, de atuação 

na esfera política de maneira indireta. 

 

2.5-As empresas 

A direção do MAM lançou mão de pedir ajuda também a grandes empresas de 

Minas Gerais e do Brasil, para a instituição entrar em funcionamento na data prevista. As 

solicitações às empresas foram desde verbas até a doação de materiais de escritórios e 

placas de publicidade em rodovias, de modo a incentivar os turistas que iam para Ouro 

Preto fossem também a Mariana. À medida que as empresas iam doando materiais e 

contribuindo com o Museu, Pedro Terra publicava seus respectivos nomes em O 

Arquidiocesano
235

. 
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Esta prática de publicar nomes de empresas que contribuíram com o Museu, aconteceu também em relação 

às paróquias, pessoas físicas e autoridades públicas que cederam peças ou contribuíram de alguma forma com 

a instituição, conforme demonstramos anteriormente.  
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Merecem menção especial a COMPANHIA SIDERÚRGICA BELGO 

MINEIRA, que doou o assoalho completo do prédio do Museu (ilegível) 

extensão de 180m² de peroba do campo, e a Companhia Siderúrgica 

Mannesmann que abriu o livro de Ouro com a quantia de 10.000,00 (dez 

Mil Cruzeiros)
236

. 

 

Mais importante do que listar os nomes de empresas que doaram algo ao Museu 

parece ser, em nossa concepção, evidenciar que de alguma maneira essas instituições 

compartilhavam de valores e tinham pontos afins com a instituição, como podemos notar 

na correspondência enviada pela Shell Brasil S.A à direção do Museu: “A propósito, 

desejamos comunicar a V. Revdma. que esta companhia de bom grado acede à sugestão 

contida na supracitada carta, de acôrdo com sua tradição de prestigiar as iniciativas de 

natureza sócio-cultural.
237

” 

Entres as doações encontravam-se madeira para a troca do piso (peroba), 

iluminação para armários de vidro, cartazes de publicidade nas rodovias, dentre outras. 

Nem todas as empresas solicitadas doaram ou contribuíram para o Museu, algumas 

alegando falta de verbas para o ano em exercício e outras afirmando que não era prática da 

empresa atuar em praças que não possuíssem filial.  

Tendo em vista todas essas contribuições de instituições (SPHAN/DPHAN, 

empresas e Prefeitura de Mariana) e letrados (Salomão de Vasconcellos, Augusto de Lima 

Júnior e Sérgio Macedo) ao projeto do MAM notamos uma linha de continuidade no que 

se aquilo que não se diz nas cartas e nas correspondências: a consulta aos fiéis da 

Arquidiocese. Se no caso da ação dos prelados abordada no primeiro capítulo, mostramos 

que o escutar a voz dos fiéis era encarado dentro de uma perspectiva de subordinar suas 

vontades à ação de liderança exercida pela instituição religiosa e que a missão da Igreja era 

exatamente a de formar cidadãos cívica e religiosamente; no caso das instituições e dos 

letrados o mesmo duplo propósito pedagógico se concretiza nessas ações de musealização, 

ou seja, o Museu era parte de um esforço de educar essa população, tanto no aspecto cívico 

formando um cidadão cuja noção de ordem social fosse bem delimitada quanto no aspecto 

religioso, difundindo valores católicos e reafirmando o papel da Igreja enquanto defensora 

do patrimônio perante a sociedade.  
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Sendo assim, ao após a leitura da correspondência entre os sujeitos envolvidos na 

ação de criação do MAM, percebemos que essas intermediações institucionais e 

interlocuções letradas se davam entre pessoas consideradas pela Arquidiocese de “elevada 

estima” e “alto apreço” e que poderiam contribuir para o desenvolvimento da instituição. 

Gilberto Velho
238

 afirma que as negociações que envolvem o patrimônio podem, 

dependendo do contexto, se desdobrar em conflitos. No nosso caso estudado, percebemos 

que tal assertiva se aplica apenas em parte. As intermediações entre os órgãos públicos e 

privados e o MAM não significaram um conflito explícito, algo que tenha sido publicizado 

ou se que pudesse notar pela imprensa, pois havia interesses em comum por parte de 

Arquidiocese, SPHAN/DPHAN, letrados e instituições privadas que eram reforçados a 

cada contato. 
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Capítulo 3 

O EXERCÍCIO DO OLHAR 

_________________________________________________________________________ 

 “O Museu oferece uma recordação de Arte e de História, uma dimensão humana do que permanece 

e dura, do que se pode viver e renovar” 

“Como um Museu é em realidade, a instituição que se encarrega de guardar uma memória coletiva, a 

Cidade que os possui, acredita em seu sentido histórico” 

Fragmentos retirados de folder intitulado Museu Arquidiocesano distribuído aos visitantes do MAM (sem 

data e autor) 

 

Nesta última parte do trabalho, propomo-nos a um duplo exercício: investigar a 

composição das exposições do Museu Arquidiocesano de Mariana (MAM), ou seja, a 

forma como em cada uma das salas os objetos foram organizados para a exposição para 

somente assim entender o (s) discurso (s) que se pretendia (m) veicular com a exposição 

dos materiais; acrescido a isso a investigação da história de alguns dos objetos do Museu, 

interessando, nesse sentido, entender as várias ressignificações que estes objetos passaram 

ao longo do tempo até se instalarem na instituição idealizada por D. Oscar de Oliveira. O 

segundo exercício será o de tentar compreender alguns impactos da criação da instituição 

nos fiéis da própria Arquidiocese de Mariana. 

Neste sentido, será necessário investigar quantas salas o MAM possuía no seu 

início, bem como a evolução dessas salas ao longo do período por nós estudado. Desta 

forma, o exercício aqui se investe de uma função de tentar retirar as diversas camadas que 

foram sendo depositadas à medida que as exposições eram feitas e as novas salas da 

instituição idealizada por D. Oscar de Oliveira eram criadas
239

. 

Outra questão que nos parece importante destacar é o tipo de informação que a 

documentação por nós utilizada permite extrair. Na pasta sobre o Museu encontrada no 

AEAM podemos perceber a existência de planos e rascunhos da expografia e também 

imagens que permitem dizer como as exposições se realizaram efetivamente após 22 de 

setembro de 1962, dia da inauguração. Ou seja, devido a essa possibilidade da 

documentação, acreditamos que seria útil mostrar essa relação entre projeto das exposições 

                                                           
239 Exercício parecido com este que nos propomos foi executado por Cláudia Dias. DIAS, Cláudia C. M. G. 

A trajetória de um “museu de fronteira”: a criação do museu da Imagem e do Som e aspectos da identidade 

carioca (1960-1965). In: Memória e patrimônio. Ensaios contemporâneos. Regina Abreu e Mário Chagas 

(orgs.) 2ª Ed. Rio de Janeiro: Lamparina, 2009. P.199-213. 
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e sua execução. Seria útil também mostrar como foi a recepção pelo público em geral a 

essa expografia. No caso deste último ponto, apesar da intenção, é difícil sua execução por 

conta do tipo de documentação por nós utilizada e pela amplitude de tal empreitada, para a 

qual seria necessário outro trabalho. 

Uma terceira questão que merece ser destacada é com relação às linhas de 

raciocínio a serem seguidas neste capítulo. Procuraremos evidenciar três questões que 

estiveram em voga com a criação do MAM e que perpassaram sua existência inicial. A 

primeira é com relação ao valor simbólico dos objetos. Que tipo de objeto tem que estar 

exposto na instituição? Este objeto que era devocional e agora adquire um novo significado 

exposto ao olhar do visitante.  Uma segunda linha diz respeito ao significado do Museu nos 

anos 1960 na cidade de Mariana. Vale lembrar, aqui, o momento pelo qual a Igreja 

Católica e a Arquidiocese passavam naquela década e como elas se apropriam de um 

discurso de valorização do barroco enquanto arte da qual elas são as maiores detentoras.  

Por fim, vale lembrar que no início da década de 1960 há a valorização do turismo 

cultural
240

 enquanto atividade capaz de atrair turistas considerados “cultos” pela 

Arquidiocese e por autoridades da cidade e que agregariam determinados valores e 

desenvolveriam a economia local. 

Por outro lado, a compreensão dos discursos que se veiculavam através das peças 

só é possível se adotarmos uma perspectiva histórica. Conforme demonstramos em 

capítulos anteriores, a idéia do MAM e de suas exposições não existe pronta na mente das 

lideranças eclesiásticas e dos seus interlocutores letrados. Pelo contrário, ela se constrói 

historicamente, podendo haver, levando este raciocínio mais a frente, diferentes sentidos na 

exposição das peças. Ou seja, não necessariamente por estarem dispostas em um espaço 

museal estas peças e estes objetos compõem um todo homogêneo, com um discurso 

determinado. Pode haver incongruências, incoerências e contradições nessas salas e o 

pesquisador deve ser capaz de perceber estas diferentes vozes (polifonia) e 

temporalidades
241

. 
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Para conseguir dar conta das exposições do MAM nos anos iniciais, tendo em vista 

a pouca existência de imagens daquela época sobre elas, faz-se necessário nesta etapa que 

cruzemos vários tipos de fontes existentes. Aqui, mencionamos, além das cartas e 

correspondências exploradas nos capítulos iniciais, as edições de O Arquidiocesano, onde 

se encontram fotografias de algumas salas do MAM e de objetos expostos, além das 

entrevistas realizadas com a Museóloga do MAM Maria da Conceição Brito. 

 

3.1-As exposições permanentes 

O MAM possuía nos seus anos iniciais de funcionamento (1962-1964) as mesmas 

salas permanentes que possui atualmente. Trata-se de uma sala no andar inferior, chamada 

“Sala de Pratas”, e que só foi inaugurada em abril de 1963, e três salas no andar superior. 

Além disso, o Museu contou com exposições temporárias como, por exemplo, a que se 

seguiu à inauguração e que contava com o quadro do Irmão Lourenço. Temos também o 

espaço corresponde à entrada (hall) da instituição, usado igualmente para expor peças, 

espaço adaptado e cuja autorização fora dada pela DPHAN, como já vimos. Como tratar 

metodologicamente essas exposições? Ou seja, a exposição permanente tem o mesmo peso 

que a exposição temporária? Se não, como tratar essas exposições temporárias? Excluí-las 

da análise seria um caminho? 

Adotamos como caminho a separação das exposições permanentes das exposições 

temporárias. As exposições permanentes tratam da consagração em bases perenes de 

determinada visão sobre o passado e as temporárias apontam no sentido de comemoração 

das práticas ligadas à memória e sua instituicionalização, tendo em vista seu alcance 

imediato, sua efêmera duração e potencial de audiência limitada
242

. Por outro lado, as 

exposições temporárias diferem das permanentes apenas pelo seu tempo de duração 

(sempre mais curto). Contudo, conforme nos lembra Antônio da Costa ao comparar estes 

dois tipos de exposições no que se referem aos museus de arte sacra 

No caso particular do contexto diocesano, em que os artefactos exibidos 

pertencem às várias comunidades do território, os eventos de caráter 

efêmero obviam uma sensação de perda – não tanto pelo valor intrínseco 

mas sobretudo pelo vínculo devocional -, já que a privação é transitória, 

contribuindo, ao invés, para o orgulho e estima das populações, que se 

revêem na promoção e valorização do seu patrimônio, e, 
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consequentemente, para uma maior sensibilidade a respeito da 

importância da defesa e salvaguarda dos bens culturais religiosos. 

Ademais, as exposições temporárias de iniciativa diocesana vem servindo 

dois objectivos distintos e complementares: despertar para o interesse e 

necessidade dos inventários do patrimônio histórico e artístico da Igreja e 

ser expressão visível dos trabalhos em curso ou finalizados.
243

 

 

As exposições temporárias contam, ainda, com a vantagem de, através delas, se poder 

inovar, experimentar determinados tipos de exibição que as exposições permanentes não 

permitem.  

 O já citado documento anônimo, ao qual atribuímos autoria a Orlandino Seitas 

Fernandes e Geraldo Andrada, mencionava como deveriam ser as exposições temporárias e 

permanentes do MAM. O texto previa muitas possibilidades para o futuro museu de 

Mariana, conforme podemos perceber abaixo 

Queremos crer que, para o início de sua vida, o Museu de Mariana já 

poderá contar com uma exposição permanente e um programa de 

exposições temporárias. Enquanto que a exposição permanente daria um 

apanhado geral do histórico da Arquidiocese e suas glórias (os retratos 

dos Senhores Bispos e Arcebispos, o quarto de d. Silvério, a poltrona de 

d. Frei Manoel da Cruz, etc.), as exposições temporárias poderão ir 

mostrando aspectos diversos da arte sacra (paramentos, prataria, 

porcelana e etc.), de História (Bicentenário de Manoel da Costa Ataíde, 

iconografia da cidade de Mariana, documentos preciosos, livros raros e 

etc.) e muitas outras cousas
244

. 

 

Percebe-se como no plano para as exposições permanentes já há clara sinalização do que se 

pretendia veicular como discurso do MAM: um histórico da Arquidiocese e não 

necessariamente um histórico da fé católica. “Os retratos dos Senhores Bispos e 

Arcebispos”, “o quarto de d. Silvério” e “a poltrona de d. Frei Manoel da Cruz” revelam 

uma perspectiva de contar a história de grandes homens e feitos da Arquidiocese. Há uma 

preocupação com a instituição Igreja e seu valor no espaço de Minas Gerais enquanto 

agente civilizador, capaz de transmitir ensinamentos, de formar os fiéis e os visitantes em 

geral.   

Esclarecidas tais questões, passemos a verificar o plano do que se pretendia fazer 

em cada sala para depois mostrar como efetivamente se deu a montagem das exposições. 
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 COSTA, Antônio Manuel Ribeiro Pereira da. Museologia da arte sacra em Portugal (1820-2010). 

Espaços, monumentos e museografia. Tese (doutorado em Letras, na área de História). Universidade de 

Coimbra, 2011. p.386. 
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Seguindo o documento anônimo intitulado “Museu Arquidiocesano de Mariana” assim 

deveriam estar montadas as salas permanentes da instituição 

Aconselharíamos, assim, que a exposição permanente fôsse à base de 

retratos e pinturas outras, mobiliário, porcelana e prataria. Esculturas 

seriam também aceitáveis. Não deve, porém, a exposição permanente ser 

‘encombrée’. Para a prataria, a sala com oratório imediatamente colada à 

sacristia da Catedral seria o ideal, postos que os armários das paredes 

poderiam ser transformados em vitrinas, iluminadas por dentro, dotadas 

inclusive de grades por baixo do vidro, como segurança, caso não se 

tenha um guarda especialmente destacado para a mesma sala. [...] Itens de 

grande tamanho, como a banqueta que foi emprestada para a exposição 

do Barroco Brasileiro, poderiam ser expostos no meio da sala, pôsto 

serem muito mais difícil de se roubar. 

A sala de baixo, por ser grande, poderia ser consagrada à história 

genérica do bispado e arcebispado, e aí estariam expostos objetos, 

documentos, pinturas e etc. mostrando a evolução da diocese. A sala aos 

fundos, atrás da escada, por suas dimensões capazes de criar uma 

sensação de intimidade, poderia servir para expor-se o mobiliário do 

quarto de d. Silvério
245

. 

 

Vale lembrar que, segundo os estatutos da instituição de memória social, o acervo a 

ser exposto 

Constitui-se o Museu de peças de arte sacra, profana ou histórica do 

Patrimônio eclesiástico da Arquidiocese de Mariana, bem como de 

documentos de arquivo, manuscritos ou impressos, de valor histórico ou 

artístico, e de doações de pessoas morais ou físicas, nacionais ou 

estrangeiras.
246

 

 

Por outro lado, é preciso compreender o significado de peças e objetos de culto religioso 

para os católicos. O Arquidiocesano, atento a essa questão, faz publicar uma mensagem do 

Papa João XXIII sobre arte sacra 

S. S. o Papa João XXIII na alocução a IX Semana Italiana de Arte sacra 

no dia 28 de setembro de 1961 assim se expressou ‘Primeiramente, as 

imagens dos santos são o símbolo daquilo que a religião quer alcançar 

pela sua arte, a arte sacra, edificar o homem, melhorá-lo, torná-lo digno 

da vocação cristã e capaz de orar, de se recolher, de se libertar das 

escórias do pecado, e da tendência a desperdiçar o tempo e os outros dons 

do espírito, a fim de desenvolver suas dimensões interiores, na união com 

Deus e no exercício da caridade sobrenatural. A arte cristã, tem um 

caráter que quase poderíamos qualificar de sacramental não por certo no 

sentido próprio da palavra, mas enquanto veículo e instrumento de que o 

Senhor se serve para dispor as almas para os prodígios da graça. Por ela, 

os valores espirituais tornam-se como que visíveis, mais ao alcance do 

espírito humano, que quer ver e tocar a harmonia das estruturas, as 
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formas plásticas, as magias das côres são outros tantos meios que 

procuram aproximar o visível do invisível, o sensível do sobrenatural. (...) 

Esse valor catequético e instrumental da arte faz compreender porque a 

Igreja sempre tomou energicamente a defesa das imagens, manifestou a 

sua simpatia aos artistas, incentivou um humanismo sadio e completo que 

precisamente achou na arte magníficos trunfos.
247    

  

Na mesma linha de raciocínio segue Antônio Costa, que estudou a museologia da arte 

sacra portuguesa, ao afirmar que a arte sacra é concebida especificamente para o culto 

litúrgico, com uma intenção ritual. Os seus limites e objetivos são definidos pelas 

exigências do culto e expressam valores sagrados que se instalam na obra de arte pela 

afetação ao rito mediante a consagração, a dedicação ou a benção (COSTA, 2011: P.37).  

Contudo, não devemos acreditar que a perda da sacralidade desses objetos ao serem 

retirados de seus locais de origem e levados a um museu é de responsabilidade, 

exclusivamente, do museu. Os objetos sacros perdem seu significado original de diferentes 

maneiras. Quando, por exemplo, se tornam obsoletos, inúteis e são deixados ao abandono 

(vimos, inclusive, que uma das estratégias das lideranças do MAM para conseguir objetos 

das paróquias e igrejas da Arquidiocese era justamente dizer que as peças não deveriam 

estar em uso). Além do mais, como nos lembra Antônio Costa, os objetos sacros atuam 

como mediadores, mas a veneração não é dirigida a eles especificamente e sim àquilo que 

representam. Em suas palavras “Não existe uma sacralidade intrínseca e intocável dos 

objectos, o tabu ou interdito. Estes adquirem o estatuto de sacros enquanto mediadores e 

elementos activos na liturgia, pelo que a dessacralização causada pelo museu é mais 

aparente que real.” (Ibidem. p.38) 

À essa função catequético-instrumental da arte e das imagens no catolicismo soma-

se uma valorização da arte barroca, da qual a Igreja Católica no Brasil era a maior 

detentora. Desde pelo menos o início do século XX ela ganha repercussão nacional com 

algumas das correntes do modernismo brasileiro e se institucionaliza como um tipo de arte 

que está no cerne da identidade nacional a partir da criação do SPHAN nos anos de 1930. 

Vejamos como se deu esse processo.  

Segundo Vanuza Moreira Braga, que estudou a constituição da cidade de Ouro 

Preto enquanto uma relíquia da nação brasileira, já havia desde a transferência da capital 

de Minas Gerais da antiga Vila Rica para Belo Horizonte, em 1897, um discurso de 
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 Arte Cristã: meio de elevação para Deus. In: O Arquidiocesano. Mariana. 23/09/1962. p.1. 
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valorização de determinado passado mineiro
248

. Alguns dos articuladores principais deste 

movimento, que se restringia apenas a intelectuais mineiros neste início de século XX, 

foram Alceu Amoroso Lima e Afonso Arinos. Letícia Julião afirma que este grupo era 

formado pelos tradicionalistas, intelectuais que defendiam o reconhecimento do valor de 

aspectos da herança cultural, a exemplo do barroco e da arquitetura colonial (Ibidem. 

p.71)
249

. 

Já nos anos 1920, um dos grupos modernistas se apropria dessa visão do passado 

mineiro e dá novos significados a ela. Evidentemente, não negamos a importância da 

viagem de 1924 dos modernistas paulistas como Tarsila do Amaral e outros artistas 

acompanhados do francês Blaise Cendras às chamadas “cidades históricas mineiras”, mas 

novamente queremos afirmar que houve um grupo, conhecido como quarta vertente 

modernista, liderado por Rodrigo Melo Franco de Andrade, Carlos Drummond de Andrade 

e Lúcio Costa, que se apropria desta maneira de interpretar o passado e compartilha da 

visão da arte e da cultura barrocas enquanto elementos universais (CHUVA, 2003: p.314-

315).  

Este mesmo grupo, não sem reação, é que logrou institucionalizar a política de 

preservação do patrimônio nacional, dando clara ênfase nos chamados bens de pedra e cal. 

A política federal de preservação do patrimônio criada cumpria diversas funções durante o 

período autoritário que durou até 1945, entre elas: a de construir simbolicamente 

determinado modelo de nação, calcado nas idéias de tradição e civilização através das 

quais o Brasil inseria-se no rol das nações civilizadas (GONÇALVES, 2002, p.43). 

Em nossa concepção, essa valorização de Minas Gerais e de seu passado colonial, 

notadamente da arte barroca, permanece pelo menos até os anos 1960 dentro do 

SPHAN/DPHAN e é compartilhada em alguma medida pelos líderes eclesiásticos da 

antiga Vila de Ribeirão do Carmo. Vale lembrar que a Igreja se pensa universalmente, mas 

age localmente. Nesse sentido, a valorização das artes pela Igreja é parte do seu esforço de 

se pensar enquanto instituição universal e a valorização de um tipo de arte, sacra e barroca, 

é sua forma de agir localmente. Em outras palavras, é importante entender que as 
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lideranças eclesiásticas viam, assim como outros grupos intelectuais atuantes no Brasil 

desde o início do século XX, no barroco uma manifestação artística original, que nos 

distinguia das demais nações e que estaria no cerne da cultura mineira e brasileira. 

A conseqüente criação de um discurso baseado em critérios científicos, como os 

intelectuais do SPHAN/DPHAN gostavam de afirmar, de valorização do barroco mineiro 

trouxe novos problemas. Quando mencionamos nos dois primeiros Capítulos que a 

justificativa para a criação dos museus da Arquidiocese era a mesma, ou seja, a 

possibilidade de perda do patrimônio religioso, devemos levar em conta que, em nossa 

visão, havia dois tipos de roubos dos objetos. O primeiro é o roubo praticado por ladrões 

que viam nos objetos um valor intrínseco, ou seja, por uma parte significativa desses 

objetos serem de metais preciosos como ouro e prata, determinados ladrões agiam de modo 

a obter vantagens com a venda posterior deste objeto, mas não por ser uma obra de arte. O 

segundo é o roubo praticado por ladrões cuja ação tem como foco qualquer tipo de objeto 

que represente o estilo artístico conhecido como Barroco e que passou a ser valorizado 

através destes discursos elaborados pelos intelectuais e institucionalizado pelo 

SPHAN/DPHAN
250

.  

Em alguma medida, estes fatos já se notavam publicamente como se verifica na 

crônica de Otto Maria Carpeaux, que denunciava o destino de muitas destas obras de arte 

que ainda que “[...] paredes das igrejas são derrubadas para fazer sair das sacristias aquelas 

imensas mesas de jacarandá – não se sabe depois como entram em apartamentos de 

diretores de usinas siderúrgicas.
251

” A citação revela mais um dado interessante: se nos 

anos 1920, 1930 e 1940, a preocupação com a perda do patrimônio se dava, 

principalmente, em relação ao elemento estrangeiro, nos anos 1960 a preocupação muda de 

foco: o elemento nacional, representado pelas elites econômicas, é considerado o vilão do 

desaparecimento físico das peças. 

Após mostrarmos os planos de como se pretendiam ser as exposições das salas do 

MAM e as duas primeiras linhas de raciocínio aqui seguidas, passemos a sua execução. 

                                                           
250 José Reginaldo Gonçalves, ao comentar as diferenças entre o trabalho do museólogo e do cientista social 
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representações de valores sociais. GONÇALVES, J. R. Os museus e a cidade. In: Memória e patrimônio. 

Ensaios contemporâneos. Regina Abreu e Mário Chagas (orgs.) 2ª Ed. Rio de Janeiro: Lamparina, 2009. 
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Iniciaremos com o Hall de entrada da instituição
252

. Segundo consta em matéria de O 

Arquidiocesano  

No hall do andar térreo, na parte defronte à parte monumental do edifício, 

foi artisticamente encaixado o artístico monumento em pedra sabão, A 

FONTE SAMARITANA, obra de Antônio Francisco Lisboa, propriedade 

da Mitra. Libertada das intempéries do tempo e da barbárie dos 

ignorantes, a fonte fora retirada da Alameda do Seminário Maior, para 

onde havia sido transportada por D. Helvécio, que por sua vez a fizera 

transplantar do antigo Palácio dos Bispos, encontra-se agora devidamente 

valorisada no MUSEU ARQUIDIOCESANO. Também no hall de 

entrada foi colocado um MEDALHÃO em pedra sabão, com o busto de 

D. Oscar, esculpido pelo artista Raul Riberti, de Congonhas, que se 

mostrou feliz em sua obra. O medalhão traz os dizeres: “Homenagem da 

Arquidiocese de Mariana a D. Oscar de Oliveira, seu terceiro Arcebispo, 

fundador do MUSEU ARQUIDIOCESANO, inaugurado no dia 22 de 

setembro de 1962”. (grifos em itálico são nossos. As referências em caixa 

alta estão no original.)   

 

Como interpretar esta primeira sala permanente? Logo de início, percebemos a referência 

que se faz a Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, considerado mestre do barroco. 

Falaremos mais dele e de outro artista considerado “gênio” pela Arquidiocese, Manoel da 

Costa Ataíde. Além disso, há o destaque para o par barbárie/ignorante. Esse tipo de 

associação torna-se uma justificativa para a ação dos prelados retirarem peças e levá-las ao 

MAM. No caso da Fonte Samaritana, a peça parecia estar sendo deslocada de um lugar ao 

outro, até se encontrar exposta na instituição
253

. Outro fator importante é ainda a referência 

a pedra sabão, material característico da região e que, segundo o que se pensava na época, 

foi uma das inovações do Barroco Mineiro frente aos modelos e arquétipos europeus. 

Ocorre também a valorização das figuras dos bispos que pastorearam a Arquidiocese ao 

longo do tempo, notadamente a figura de D. Oscar de Oliveira a quem se dava o crédito 

pela fundação do Museu. Por fim, há uma aceno no sentido positivo que o transporte das 

peças de seus locais anteriores para o MAM ocasionou, ou seja, há uma valorização dessa 

ação das lideranças eclesiásticas. 
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 Atualmente, a entrada no MAM se dá através da Catedral da Sé, ou seja, o visitante paga uma única 
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Após passar deste hall de entrada, o visitante deparava com uma escada que dava 

acesso ao segundo andar do prédio, onde estavam as principais salas do Museu. A primeira 

destas salas do andar superior, segundo consta em matéria de O Arquidiocesano, é assim 

descrita 

Na primeira sala superior foram dispostos dois grandes e artísticos anjos 

tocheiros, em cedro, inacabados, procedentes de OURO BRANCO: um 

busto de São Francisco, a histórica Cadeira-trono de D. Frei Manoel da 

Cruz; um quadro a óleo: milagre de Santo Antônio; artística pia batismal 

da Paróquia de Mainard
254

. (grifo nosso) 

 

Meses depois da inauguração, em sua visita no início de 1963, Otto Maria 

Carpeaux diz algo parecido sobre esta sala do MAM que seria composta de 

[...] notável tesouro de imagens, ostensórios, cálices, relicários, turíbulos; 

e daquelas imensas e imponentes mesas de jacarandá, próprias das 

sacristias mineiras, em cujas gavetas se encontram, às vêzes, faturas 

assinadas pelo Aleijadinho, para gáudio do mestre Rodrigo Melo Franco 

de Andrade, e, para gáudio do mestre Andrade Muricy, composições de 

Emerico Lobo de Mesquita, e outros êmulos de Pergolese e Hayda, neste 

fim do mundo. (...) Eis o que se vê na primeira sala, presidida pelo trono 

episcopal, em que sentava Fr. Manoel da Cruz, primeiro bispo de 

Mariana
255

. (grifo nosso)  

                                                           
254

 Grandes solenidades marcaram no dia 22, sábado, a inauguração do Museu Arquidiocesano. In: O 

Arquidiocesano. 30/09/1962, p.1. O destaque dado à Cadeira-Trono não é sem motivos. Esta cadeira será 

objeto de análise detalhada por nós em parte subseqüente. 
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 CARPEAUX, Otto Maria. Contrastes de Mariana: Museu e não. In: Correio da Manhã. Rio de Janeiro. 

30/03/1963. 2º caderno. Sem página. 

FIGURA 11. Rascunho de como pretendia ser o Hall de 

entrada do Museu Arquidiocesano de Mariana. Acervo 

Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana. S/d. 

 

FIGURA 12. Hall de entrada do Museu 

Arquidiocesano de Mariana. Observam-se a fonte 

Samaritana e a imagem de Nosso Senhor. O 

Arquidiocesano. 19 de julho de 1964. 
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O que diz a sequência de objetos expostos nesta primeira sala? Que discurso se veicula 

através deles? As peças não são ordenadas por tipo de material ou tipo de obra de arte 

(escultura ou pintura), mas por dois fatores, por duas formas de observar o passado: 

primeiro, são objetos pertencentes ao estilo artístico barroco e do qual Aleijadinho seria um 

dos mais altos representantes. Dito de outra maneira, há nessa exposição uma subordinação 

dos objetos sacros a um discurso de valorização da História da Arte. Orlandino Seitas 

Fernandes, diretor do Museu da Inconfidência, e Cônego Pedro Terra, diretor do MAM, 

buscaram através dessa exposição mostrar o valor artístico da fé católica, promoveram uma 

estetização do fenômeno religioso. Segundo, há um tipo de narrativa que procurava enfocar 

a figura das lideranças eclesiásticas e de sua importância na formação histórica de Minas, 

representadas pelo trono episcopal (cadeira do bispo). 

Mas os objetos religiosos aqui não se inserem de maneira a evidenciar como se dá a 

devoção a determinado santo (como poderia ser o caso de Santo Antônio), mas sim mostrar 

o valor da hierarquia católica, do legado eclesiástico e de que maneira ela foi importante 

para a sobrevivência e suposta grandiosidade da Arquidiocese e da Igreja Católica frente a 

Minas Gerais e ao Brasil. Ainda sim, a perspectiva devocional não está totalmente ausente 

na exposição desta sala. De fato, o que ocorre é que alguns objetos estão subordinados a 

outros. Nota-se que o objeto mais importante da sala é a Cadeira do Bispo, representando o 

poder da instituição e subordinado a ela, estão os objetos devocionais como o busto de São 

Francisco. 

 

FIGURA 13. Sala Superior do Museu Arquidiocesano de Mariana, presidida pelo trono de D. Frei 

Manoel da Cruz
256

. Observam-se também os “jarrões de porcelana de Macau
257

”. O Arquidiocesano. 02 de 

Agosto de 1964. 
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 O trono atribuído a D. Frei Manoel da Cruz, primeiro bispo de Mariana, hoje encontra-se catalogado no 

MAM como sendo “Cadeirão”, ou seja, foi retirada sua atribuição ao bispo, assim como sua atribuição ao 
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Após passar pela primeira grande sala superior, chegamos à maior sala do MAM. Esta sala 

é descrita assim em O Arquidiocesano 

A vasta sala central, denominada “SALA DO TRONO”, apresentava um 

aspecto realmente grandioso: enormes e artísticos quadros a óleo; 

variedade imensa de móveis estilo D. João V; riquíssimos e raríssimos 

objetos em prata e ouro; exemplares de variada escultura sacra do século 

XVIII
258

. 

 

 

 

FIGURA 14. Sala Central Superior do Museu Arquidiocesano de Mariana, onde notam-se imagens 

de São Joaquim, cômoda (arcaz), oratório e ostensórios de ouro e prata.  O Arquidiocesano. 26 de Julho de 

1964. 

  

Novamente, nota-se a valorização de um estilo artístico característico do século XVIII em 

Minas Gerais. Os objetos ali expostos, ligados ao fenômeno sacro, são rearranjados de 

modo a adquirirem outro significado. O significado primeiro destes objetos, a fé religiosa, 

desaparece e subordina-se a outro significado, o da História da Arte.    

A terceira e última sala do andar superior é a sala mais “escondida” do MAM e 

dedicada aos bispos da Arquidiocese. Pedro Terra a descreve assim em O Arquidiocesano   
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A terceira sala, denominada “QUARTO DOS BISPOS”, ostentava um 

magnífico leito de jacarandá, estilo D. João V, móveis e objetos ligados à 

vida dos bispos de Mariana
259

. (Grifo nosso) 

 

Além disso, recorremos à crônica de Carpeaux mais uma vez para a descrição desta sala 

A outra sala reproduz fielmente o quarto de dormir do primeiro arcebispo 

da cidade, dom Silvério Gomes Pimenta, grande asceta e grande pastor e 

notável escritor que – caso raro entre escritores – morreu com fama de 

santidade. Cama como de um militar em campanha, alguns móveis 

antigos e simples, algumas imagens de sabor folclórico, o báculo do 

pastor. Êste ‘miles Christi’, êste santo dos nossos dias, morreu em 1922, 

ano da Semana de Arte Moderna e da nomeação do futurista Mussollini 

para Primeiro-Ministro e do primeiro ininterrupto vôo transatlântico
260

.  

 

Nesta terceira sala, alimenta uma visão da história da Arquidiocese e de valorização de 

algumas figuras eclesiásticas, ou seja, alguns bispos são mais enfocados pela expografia do 

que outros, como é o caso de D. Silvério Gomes Pimenta, que como a própria crônica de 

Otto Maria Carpeaux afirma tinha fama de santo  e era “[...] grande asceta e grande 

orador e notável escritor”. 

A crônica de Otto Maria Carpeaux não faz referência a Sala das Pratas, que se 

localizava no andar inferior, pois ela somente foi inaugurada em abril de 1963 e sua visita 

ao MAM foi anterior a esta data, já que sua crônica foi publicada em 31 de março de 1963. 

Esta sala é a única do Museu que se organiza por tipologia, já que é dedicada apenas a 

objetos de ouro e prata (ourivesaria). A referência que temos dela é uma carta de Cônego 

Pedro Terra a D. Oscar de Oliveira, onde o diretor assim a descreve 

Ontem, sábado, terminamos pràticamente o ajuste da SALA DAS 

PRATAS, cujos os seis armários ostentam um notável acêrvo de obras 

em prata, ouro e porcelana. Esta sala, sem dúvida, pode rivalizar-se com 

os melhores museus do Brasil, em nada perdendo para êles, quanto à 

majestade, dignidade e seleção das peças
261

. (letra em caixa alta no 

original) 

 

 Se, conforme observamos, as exposições permanentes do MAM visavam 

subordinar objetos sacros a um modo de exposição que procurasse enfatizar sua filiação à 

História da Arte e aos preceitos institucionais da Arquidiocese, sendo a história da fé 

colocada em patamar de inferioridade na organização da expografia, temos algumas 
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referências que nos fazem questionar essa voz única sobre as exposições. Baseamo-nos 

mais uma vez na crônica de Carpeaux ao falar da sala presidida pelo Trono. Sua crítica 

assim descreve a incongruência do espaço 

E, no meio, entre aqueles instrumentos sagrados pelo sacrifício num altar 

católico, um conjunto de porcelanas chinesas que enfeitava antigamente o 

altar de um templo budista na Macau portuguêsa: outro fim do mundo. É 

um contraste comovente. “Les extrêmes me touchent”
262

.      

 

Em nosso entendimento, esta contradição pode ser explicada em parte pelo seguinte fato: o 

sentido atribuído pelas lideranças do MAM àquelas peças passa pela excepcionalidade das 

mesmas, ou seja, a raridade de peças vindas de Macau estarem sob custódia de uma 

Arquidiocese a milhares de quilômetros distante dela. Por outro lado, parece haver um 

sentido mais sofisticado. A presença dessas “porcelanas chinesas” significava a 

valorização do elemento português na história de Minas, haja vista que foram portugueses 

os responsáveis pela chegada do catolicismo em terras mineiras. Além do mais, será que 

não poderíamos nos questionar se essas porcelanas não revelariam outra temporalidade 

existente na expografia? 

 

3.2-Exposições temporárias 

 Falemos agora das exposições temporárias. No período por nós analisado, o MAM 

teve duas exposições temporárias no seu espaço. A primeira se seguiu à inauguração da 

instituição e foi exclusivamente dedicada ao mestre Manoel da Costa Ataíde. A segunda 

(aconteceu?) no ano de 1964 e contou com intensa colaboração de Orlandino Seitas 

Fernandes (diretor do Museu da Inconfidência) na sua organização. 

 Mais uma vez, é preciso que relembremos a especificidade das exposições 

temporárias. Como demonstrado, a sua efemeridade permite a inovação sem grandes 

riscos, acompanhando a evolução das técnicas museográficas e a exibição de objetos que 

não poderiam estar presentes de modo mais duradouro. Atinge-se uma maior liberdade na 

composição do discurso expositivo, recorrendo a espécimes de outras instituições 

(lembremos do caso do quadro do Irmão Lourenço emprestado pela Escola Apostólica do 

Caraça) ou de coleções particulares, e, no que tange à arte sacra, a obras ainda usadas nos 
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atos litúrgicos, mas que temporariamente podem ser incorporadas no conjunto exposto. 

(COSTA, 2011: P.506). 

 As exposições temporárias, ao menos em tese, exercem a capacidade de atrair mais 

público para a visitação da instituição, já que se trata de uma novidade o exposto. Nesse 

sentido, elas serviriam para alavancar as práticas turísticas que estavam em pleno 

desenvolvimento naquele momento (anos 1960) na região a qual a cidade de Mariana 

pertence. O turismo é um fenômeno social complexo, que envolve diferentes setores e 

pessoas. Sendo assim, não pretendemos aqui fazer uma história do turismo na cidade de 

Mariana, e sim, apontar que a Arquidiocese estava atenta a este movimento e tomou várias 

iniciativas no sentido de incentivar esta prática. 

 O desenvolvimento do turismo era encarado pelas lideranças eclesiásticas como 

uma oportunidade para manter preservado o patrimônio da Arquidiocese e gerar novas 

fontes de receita para a cidade. Neste sentido, a Arquidiocese tomou medidas no sentido de 

desenvolver esta atividade na cidade e, não menos importante, contou com o apoio da 

maior parte de seus interlocutores letrados. 

 Um estudo que se dedica a entender este fenômeno turístico na região das 

chamadas “cidades históricas mineiras” foi feito por Leila Bianchi Aguiar, tratando 

especificamente do caso de Ouro Preto
263

. Procurando entender as relações existentes entre 

sítios urbanos preservados e sua utilização como espaço de consumo para o turismo
264

, a 

autora nos mostra quais as condições gerais de desenvolvimento do turismo no Brasil 

(entre elas, a crescente urbanização, o desenvolvimento dos transportes e ampliação do 

contingente de trabalhadores que passaram a gozar de férias remuneradas).  O turismo, 

enquanto forma de lazer, é transformado em um produto de consumo padronizado, como 

forma de maximizar os lucros dos investidores dos diversos segmentos dessa atividade 

econômica. Além disso, focando no caso de Ouro Preto, ela mostra que para este tipo de 

cidade (portadora de determinado patrimônio) desenvolveu-se um tipo de turismo 

específico, o turismo cultural. (Ibidem. p.116-117)  
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 Ainda segundo a autora, utilizando-se das análises de John Urry, além da clara 

intenção de viajar e retornar ao seu lugar de origem, existem outras práticas turísticas que 

definem a especificidade da atividade nas últimas décadas, entre elas: a existência de um 

trabalho organizado e regulamentado, constituído em agências de turismo, guias e 

transporte; a existência de motivações para a realização da viagem, não diretamente ligadas 

às atividades de trabalho; a construção de imagens turísticas por uma variedade de meios 

de comunicação; o conceito de “afastamento”, ou seja, uma busca pela ruptura com a vida 

cotidiana por parte do viajante ou turista; a construção de signos e estereótipos sobre os 

destinos turísticos e a existência de “turistas profissionais” ou guias que tentam reproduzir 

novos objetos para o olhar do turismo (AGUIAR, 2006: p.76-77).   

Deve-se lembrar que desde inícios do século XX já havia pessoas que viajavam a 

região das “cidades históricas” em busca de algum tipo de conhecimento. A modificação a 

partir dos anos 1960, de acordo com Aguiar, é a criação de todo um projeto em torno do 

desenvolvimento do turismo em Ouro Preto, ou seja, o turismo passa a ser objeto de uma 

indústria. Deve-se notar que este projeto turístico focava em várias questões, que na visão 

da época, eram importantes para incrementar a atividade turística, tais como transporte, 

hospedagem e etc. Ressalte-se também que, no caso ouropretano, quem tomou a iniciativa 

de desenvolver a atividade foi a DPHAN juntamente com a EMBRATUR e somente 

depois outras instituições locais e privadas são convocadas a participar. (Idem) 

Mariana, que fazia parte das chamadas “cidades históricas mineiras”, também 

procura imediatamente atrair estes turistas que vão à região. Neste sentido, o que 

pretendemos demonstrar neste espaço é que há uma confluência de interesses em torno do 

desenvolvimento do turismo cultural na região como forma de preservação de determinado 

patrimônio. Ao mesmo tempo que o fenômeno do turismo tem causas mais gerais de 

desenvolvimento, a própria cidade se insere neste movimento com características próprias. 

Acreditamos que uma das especificidades do desenvolvimento do turismo cultural 

em Mariana nos anos 1960 seja o fato de a Arquidiocese situada na cidade ter se 

preocupado e tomado medidas no sentido de atrair visitantes e de desenvolver a atividade 

no município. Na época da criação do MAM, em setembro de 1962, vários atores sociais, 

não apenas as lideranças eclesiásticas, argumentaram nesse sentido. 

Uma das primeiras medidas tomadas pela direção do MAM no sentido de entender 

as possibilidades que o turismo poderia trazer para a cidade aconteceu no próprio tríduo 
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comemorativo que inaugurou o Museu. No dia 21 de setembro, uma sexta-feira, o escritor 

e jornalista Sérgio D. T. Macedo palestrou sobre o tema “Museu e Turismo
265

”. D. Oscar 

de Oliveira, atento ao desenvolvimento do turismo na região, envia carta a um dos 

empresários que contribuíram para a inauguração do MAM, e comenta sobre seus planos 

de desenvolver o turismo na cidade. O prelado descreve, assim, seu plano ao Dr. Amadeu, 

presidente da Hidrominas 

Vou fundar, em breve, aqui, ao lado da direção do Museu, para que possa 

sobreviver, um Centro Turístico: pretendo com isso servir aos visitantes e 

formar aqui nesta velha Cidade um ambiente acolhedor aos mesmos. –

Pretendo, ainda êste ano, organizar uma semana de estudos turísticos de 

Mariana, nas Igrejas e nos educandários, visando a formar uma 

mentalidade esclarecida relativamente ao visitante, que não deve ser 

considerado como um importuno ou um ricaço, a quem se explora ao 

máximo... Como se regressa contente, de um país como a Inglaterra, 

Suíça e etc., porque lá se encontrou um ambiente acolhedor! O centro 

turístico poderia manter um bureau informativo (passagens, literatura e 

etc) e providenciaria para que as Igrejas mais afastadas tivessem horários, 

com guardas remunerados. – Tenho certeza de que a HIDROMINAS 

poderá me ajudar muito e quando de sua vinda aqui poderei conversar 

com V. S. mais pormenorizadamente
266

.    

  

Nota-se uma preocupação da Arquidiocese com um tipo de prática comum em vários 

locais onde havia práticas turísticas: a exploração exercida pelos operadores do turismo 

local frente aos visitantes, esta atitude era encarada como maléfica para a Cidade. 

 Não sabemos efetivamente muito do centro turístico, mas ele parece ter entrado em 

funcionamento, exercendo algumas atividades importantes como notamos nessa referência 

de Pedro Terra quase dois anos após a carta de D. Oscar 

Comunico-lhe a fundação e pleno funcionamento de um Centro Turístico 

e Cultural, nesta Cidade, com a finalidade de receber condignamente os 

visitantes, dentro de um programa cultural. –Há também um 

departamento artístico e estamos começando a ministrar aulas de 

pintura
267

. 

 

A Arquidiocese também procurou dar publicidade ao MAM, seja através de 

propagandas e cartazes colocados em rodovias, seja através de jornais católicos (O 

Arquidiocesano) e outros não-católicos, não apenas no momento de sua inauguração, como 

                                                           
265

 Conforme cronograma das comemorações do Bicentenário do Mestre Ataíde e da inauguração do MAM 

divulgado pelo O Arquidiocesano. Mariana. 09/09/1962, p.4. 
266

 Carta de D. Oscar de Oliveira a Amadeu A. de Lacerda Rodrigues. In: AEAM. Arquivo 6. Gaveta 2. Pasta 

20: Museus. Mariana, 02/10/1962.  
267

 Carta de Cônego Pedro Terra a Wilson Frade. In: AEAM. Arquivo 6. Gaveta 2. Pasta 20: Museus. 

Mariana, 08/06/1964.  



131 
 

já vimos anteriormente, apoiados em alguma medida pelos seus interlocutores letrados. 

Como exemplo, temos a publicidade dada à instituição de D. Oscar no jornal O Estado de 

Minas que assim diz  

O MUSEU ARQUIDIOCESANO de Mariana, inaugurado em setembro 

do ano passado, passou a ser uma das atrações turísticas daquela cidade. 

É dirigido pelo Cônego Pedro Terra e tem recebido valiosas doações. (...) 

O diretor do Museu espera outras doações e vocês, que costumam ir a 

Ouro Preto, dêem uma chegada a Mariana, são mais quatro 

quilômetros
268

. (grifo nosso) 

 

Notam-se, mais uma vez, duas questões na citação. A primeira diz respeito ao fato de o 

MAM ser uma atração turística da cidade e a segunda menciona o fato da cidade “pegar 

carona” no turismo de Ouro Preto para tentar alavancar seu próprio potencial turístico, 

alterando para menos, inclusive, a distância real entre as duas cidades (a distância é 12 

quilômetros). 

 Ainda com o objetivo, em tese, de atrair turistas para a região e para a cidade, o 

MAM lançou mão das exposições temporárias. Durante o período por nós estudado, temos 

informações de duas exposições com este perfil. A primeira foi exposição sobre o Mestre 

Ataíde, que se iniciou na Igreja de São Francisco, onde ele está sepultado, e somente 

depois foi remontada no MAM. Sobre ela, assim se manifestou O Arquidiocesano 

Na Sacristia da mesma, sob o teto magistralmente decorado pelo pintor, 

foi aberta a exposição, a primeira que se realiza, no Brasil, de obras do 

maior Mestre Mineiro do século XVIII. Cinco grandes telas: a Oração de 

São Francisco; o Batismo de Jesus; a Morte de São Francisco; a 

Crucificação; a Ceia; o Retrato do Irmão Lourenço.
269

 

 

A organização da exposição revela, primeiro, a preferência por um tipo de arte (a pintura), 

com temática obviamente sacra, mas a qual está subordinada aos cânones da História da 

Arte. Ou seja, a exposição procura se apropriar de uma memória consagrada do gênio do 

Barroco, Mestre Manoel da Costa Ataíde, desde pelo menos os anos 1930 e ligá-la a 

Arquidiocese e a religião Católica, valendo lembrar que a memória tem como uma das suas 

formas de coesão sua ligação com um lugar específico. No caso analisado por nós, tratava-

se de ligar a memória de Ataíde à da cidade de Mariana. Além disso, vale a menção ao 

Retrato do Irmão Lourenço. Qual o significado dessa peça na exposição? O Irmão 
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Lourenço teria sido um dos fundadores da Escola Apostólica do Caraça, que era pastoreada 

pela Arquidiocese, e rememorar sua figura seria uma forma de elogiar a atuação das 

lideranças eclesiásticas no espaço de atuação da Arquidiocese. 

 A outra exposição que temos ciência foi planejada em 1964 e, mais uma vez, 

contou com a ajuda de Orlandino Seitas Fernandes. Em carta deste ao Cônego Pedro Terra, 

ele descreve seu plano de como se proceder a esta exposição, já que o diretor do Museu da 

Inconfidência se dizia encantando “com as novas aquisições que encontrei aqui”
270

, 

principalmente no que tange à pintura. Orlandino delineia assim como se proceder à 

exposição 

Afigura-se tão importante em méritos artísticos, documentários e 

turísticos o pequeno núcleo já aqui existente, que faço a seguinte 

proposta: 

1)Em julho/agosto teremos muitos visitantes; 

2) [...] Poderíamos ter uma exposição de pintura da Arquidiocese de 

Mariana, com entrada paga; 

3)Duas fontes de arrecadação (museu e exposição) poderiam unir-se a 

outras fontes de renda (lucro do catálogo, lucro de fotografias), 

favorecendo o Museu; 

4)Tal exposição poderia ser feita à base do núcleo já existente, com ex-

votos e pinturas [ilegível] de várias igrejas da região (os ex-votos da 

capela de Padre Faria de Ouro Prêto; o de Bom Jesus de Matozinhos de 

Ouro Prêto; os do Santuário de Congonhas; os de várias outras igrejas 

possíveis; as pinturas de corredores de São Bom Jesus de Matozinhos de 

Ouro Prêto, da Sacristia das Mercês de Cima de Ouro Prêto e etc.) 

5)Ditas obras poderiam ser conseguidas de empréstimo; 

6)A reunião das diversas obras numa só exposição pode conduzir a 

análises e conclusões de alto interêsse para a História da Arte; 

7)O catálogo, que poderá ser do gênero “compreensivo”, será do intêresse 

dos estudantes e colecionadores inda depois de muito tempo acabada a 

exposição; 

8)Possivelmente, boa parte do material acessório necessário à 

organização da exposição poderá ser obtido em relações públicas
271

; 

(Grifo nosso) 

     

Não sabemos ao certo se a exposição se procedeu, nem se o catálogo foi confeccionado, 

pois não encontramos nenhuma referência a mais de ambos na documentação. Contudo, 

acreditamos ser útil falar sobre este plano de exposição temporária por aquilo que ele pode 

nos revelar sobre a existência do MAM e suas condutas.  
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 Útil por que percebemos nestes anos iniciais que o MAM passava por uma 

dificuldade financeira extrema. A instituição contava com quatro funcionários e não 

possuía verba alguma para pagá-los. A direção escreve a vários políticos solicitando ajuda 

junto ao Ministério para liberação de verbas. As verbas eram referentes aos anos de 1962 

(nº processo 95.492/62) e 1963 (nº processo 13.178/63) e não haviam sido liberadas. Entre 

as pessoas solicitadas encontrava-se o Presidente da República João Goulart
272

, Pe. 

Décio
273

 e o Embaixador Horácio Lafer
274

. 

 Outra questão que merece mais destaque ainda é a subordinação que os objetos 

litúrgicos e de devoção sofrem aos cânones da História da Arte. Note-se que as pinturas 

seriam retiradas de igrejas da região, principalmente Ouro Preto, mas não contariam uma 

história da fé e sim submetida à análise de estudantes e especialistas em história da arte. 

 Por fim, vale lembrar mais uma vez que uma das estratégias do MAM com esta 

exposição seria a atração de turistas e o desenvolvimento da atividade econômica na Roma 

Mineira, aproveitando os turistas que vinham a Ouro Preto. Assim, a venda de catálogos 

serviria a um duplo propósito: angariar fundos para a manutenção do Museu e divulgar o 

trabalho importante que a Arquidiocese fazia com relação ao seu patrimônio móvel, 

evidenciando mais uma vez seu caráter civilizacional. Ademais, o público de museus e de 

turismo, de um modo geral, crescia naquela época, na região e no Brasil. O turismo era 

interpretado como uma “indústria limpa” e necessária para o desenvolvimento interno do 

país. (AGUIAR, 2006: p.110 e ss.)  

 

3.3-História das peças 

 Mais fortemente no universo da antropologia, mas não apenas, existe uma 

perspectiva de estudos que procura entender os significados diferenciados que os objetos 

adquirem ao longo do tempo. Os objetos possuem uma história por que os seres humanos 

os tratam de maneiras diversas historicamente
275

. Tal fato pode ser notado mais 
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detidamente quando tratamos de objetos que adquirem nova semântica ao saírem dos seus 

espaços primários de utilização e serem realocados em instituições museais. Devemos 

levar em conta, além do mais, que no caso de objetos com temática sacra estas 

ressignificações são ainda mais complexas, conforme demonstramos acima. 

 Nossa perspectiva, nesta parte do trabalho, é justamente a compreensão da história 

de alguns objetos ligados ao fenômeno sacro antes de chegarem à instituição museal criada 

por D. Oscar de Oliveira e sua mudança de estatuto ao lá adentrar. A perspectiva aqui 

adotada visa contar uma história pelo prisma dos objetos, por intermédio deles
276

. 

Trataremos especificamente de três objetos: o “Desposório de São José
277

”, o “Trono do 

Bispo da Arquidiocese de Mariana
278

” e uma liteira. Não faremos descrições estilísticas 

das peças, o que desviaria muito o objetivo do trabalho. 

 Outra questão que merece ser lembrada é com relação à autenticidade dos objetos. 

Conforme mencionamos no primeiro capítulo, havia uma preocupação com a autenticidade 

dos mesmos. Era levado em conta pelas lideranças eclesiásticas, principalmente, o fato de 

terem sido feitos pelos considerados “gênios do barroco mineiro” Manoel da Costa Ataíde 

e Aleijadinho, o que configurava uma excepcionalidade frente a outros objetos. Havia, 

sobretudo, uma vontade de afirmar cada vez mais a ligação entre estes dois artistas que 

seriam a expressão máxima da arte colonial brasileira. Haja vista que desde os anos 1920, 

com Mário de Andrade, e com a criação do SPHAN, que logrou institucionalizar a 

memória sobre o passado colonial mineiro enquanto “verdadeira” memória nacional, havia 

um esforço de evidenciar de forma cabal a genialidade e originalidade da arte produzida 

em Minas no século XVIII. Mais uma vez vale ressaltar que este ponto de vista de 

transformação do barroco em gênero artístico de caráter universal almejava inserir o Brasil 

no rol das nações civilizadas do Ocidente
279

. 
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 É importante frisar, por fim, que a chegada desses objetos ao Museu complementa 

uma ação das lideranças eclesiásticas no sentido de reafirmar os valores católicos na 

sociedade da época e, mais do que isto, evidenciar a importância das personalidades 

eclesiásticas e do poder institucional da Igreja na sociedade e, de certa forma, domesticar a 

devoção. Dito de outra maneira, a idéia que se quer defender é que há uma subordinação 

do valor desses objetos ao caráter institucional da Igreja e não, necessariamente, contar 

uma história da devoção a este objeto. É também pensando nesta subordinação do 

devocional ao institucional que as peças foram escolhidas.  

 

 

3.3.1- Desposório de São José (Esponsais de Nossa Senhora e São José) 

 O “Desposório de São José” é uma pintura de forro que se encontrava no forro 

primitivo da capela-mor da Igreja de São José, em Ouro Preto. Sua autoria é atribuída a 

Manuel Ribeiro Rosa, artista nascido na antiga Vila Rica. Não sabemos ao certo em que 

período, mas o forro da Igreja ruiu, provavelmente pela falta de cuidados no tabuado. O 

“Desposório” é parte de uma pintura maior; foi retirado e recortado somente sua parte, pois 

era o pedaço principal da imagem, de modo a torná-la uma pintura móvel. Após essa 

remoção, o quadro permaneceu na própria Igreja de São José por algum tempo, sendo 

utilizado na devoção religiosa. 

Posteriormente, o quadro foi retirado da Igreja e transferido para o Seminário Maior 

em Mariana, por ordem do Arcebispo D. Helvécio Gomes de Oliveira. No ano de 1952, o 

Museu da Inconfidência, em mais uma parceria com a Arquidiocese de Mariana que 

evidencia suas estreitas ligações com o SPHAN/DPHAN, solicita ao prelado o empréstimo 

da peça para que a mesma possa ser restaurada e estudada pelo museu de Ouro Preto, além 

de ficar exposta por algum tempo. Observa-se que a peça, então, adquire um novo sentido; 

torna-se um objeto museal, mas seu processo de dessacralização acontece antes, quando de 

sua retirada da Igreja. 

Contudo, em 1955, alguns membros da Arquidiocese pareciam estar insatisfeitos 

com a não devolução do objeto que teria sido combinada. Em carta do Cônego Raimundo 

Trindade (diretor do Museu da Inconfidência) a D. Oscar de Oliveira, nessa época bispo 

coadjutor de Pouso Alegre, observa-se a complicada negociação política e a disputa que 

                                                                                                                                                                                
primeira vez. BAZIN, Germain. Aleijadinho e a escultura barroca no Brasil. Tradução Regina Murray. 

Rio de Janeiro: Record. 2ª edição, 1971. 
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passou a haver entre as duas instituições pelo referido objeto. Assim escreve o historiador 

Trindade ao relatar o acontecido 

Eis o caso: Monsenhor Castilho, voltando de uma viagem cá abaixo 

encontra-me em plena rua e, indiscreto, atirou-me esta em presença de 

várias pessoas “Eh, Trindade, o Homem
280

 está danado com vocês 

(Rodrigo
281

 e Eu), porque vocês lhes roubaram o Desposório de São 

José”. Êsse “roubaram” deixou-me estarrecido. Ladrão ao fim da vida! 

O Desposório de São José é uma pintura, característica da arte colonial 

mineira, de autoria de um pintor ouropretano. Oscar lembrar-se-á de tê-la 

visto no Seminário Maior. Tivemos a idéia de expô-la neste Museu à 

admiração de nossos visitantes e aos estudos dos artistas que transitam 

por esta velha Vila Rica. S. Excia. assentiu nos nossos desejos e no-la 

emprestou. Acusa-nos agora de havemo-la roubado
282

. (Grifo no original)    

  

Em nossa concepção, há uma clara disputa entre Arquidiocese e Museu da Inconfidência, 

disputa por objetos que estavam investidos de determinados significados. Para a 

Arquidiocese, tratava-se de um empréstimo que o Museu da Inconfidência não deseja 

devolver. É preciso pensar o significado deste objeto para a Arquidiocese, além do espólio 

material que os eclesiásticos consideravam estar sofrendo. A peça é vista como pertencente 

à história da Arquidiocese e não da história que o Museu da Inconfidência queria tornar 

visível. Por outras palavras, muito mais do que uma suposta disputa entre poder espiritual e 

poder temporal, trata-se de uma estratégia da Igreja e da Arquidiocese para reforçar sua 

imagem como instituição na construção do espaço regional/nacional e a imagem serviria a 

esta finalidade. 

 Em outro trecho da mesma Carta, Cônego Trindade transcreve trechos de uma carta 

sua a D. Helvécio indagando sobre tal atitude do Salesiano (epistola que teria ficado sem 

resposta) e, como afirmamos em capítulos anteriores, sua insatisfação parece ser por ter 

tornado o episódio público ou, pelo menos, falado dele “na rua” 

Escrevi-lhe. Entre outras coisas disse-lhe: “Custa-me a crer que V. E. 

tenha proferido tão impulsiva sentença, visto como não o julgo de tal 

modo já privado de memória que se não lembra de nos haver emprestado 

tal pintura com apreço”. 

E comprovei o empréstimo com o impresso incluso
283

. 
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 Refere-se a D. Helvécio Gomes de Oliveira que ainda exercia a função de Arcebispo, mas, de acordo com 

Mabel Pereira, o prelado já se encontrava em péssimas condições de saúde desde 1952 e, em 1955, ele já 

contava com 79 anos de idade. PEREIRA, M. In: Op. Cit., p.15. 
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 Refere-se a Rodrigo Melo Franco de Andrade, diretor da DPHAN. 
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 Carta (manuscrita) de Cônego Raimundo Trindade a D. Oscar de Oliveira. In: AEAM. Arquivo 6. Gaveta 

1. Pasta 10: Correspondência ativa e passiva com Monsenhor Trindade. Ouro Preto, 09/09/1955. 
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 Carta (manuscrita) de Cônego Raimundo Trindade a D. Oscar de Oliveira. In: Op. Cit., Ouro Preto, 

09/09/1955. 
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O que queremos afirmar é que a disputa da peça entre a Arquidiocese e o Museu da 

Inconfidência parecia se dar no âmbito privado. Em público, as partes sempre reafirmavam 

seus princípios de cooperação e visão de mundo próxima (função civilizatória do 

catolicismo na formação de Minas e do Brasil, caráter original e universal da arte barroca, 

elogio do elemento português na colonização do território e defesa do patrimônio cultural 

da Igreja e, fundamentalmente, a necessidade de medidas de proteção em relação a este 

patrimônio frente à iminência da perda). A coesão das partes estremeceu-se justamente 

quando as disputas existentes entre essas duas instituições se tornaram públicas.  

 

FIGURA 15. Fotografia “Desposório de São José”/”Esponsais de Nossa Senhora e São José” 

Acervo Museu Arquidiocesano de Mariana
284

. 

 

Vale lembrar que Cônego Trindade havia sido nomeado diretor do Museu da 

Inconfidência em função da Arquidiocese ter doado/emprestado grande quantidade de 

peças na inauguração do museu de Ouro Preto. Trindade parecia atuar como uma espécie 

de pessoa de confiança da Arquidiocese dentro do museu da DPHAN, ou seja, sua 

existência ocupando aquele cargo seria uma condição para a transferência das peças da 

Arquidiocese e do Museu de São Pedro para o de Ouro Preto. 

 

3.3.2-Trono do Bispo da Arquidiocese de Mariana (Cadeirão) 
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 Agradeço a Maria da Conceição Brito pela cessão desta imagem. 
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O Trono do Bispo da Arquidiocese de Mariana é uma cadeira de grande porte, feita 

em madeira de jacarandá entalhado e veludo. Seu estado de conservação, atualmente, é 

considerado, pelo MAM, bom; embora se observe a falta do anjo da esquerda e da cruz que 

deveria estar na mão direita do anjo, bem como a ausência do arremate do pé esquerdo 

traseiro
285

. A peça está catalogada no MAM como sendo confeccionada entre os anos de 

1778 e 1783. 

A história deste objeto, entretanto, começa mesmo antes de sua confecção. Ela deve 

ser entendida dentro daquilo que Ângela Brandão chama de “mecenato diocesano”. Dito de 

outra forma, durante boa parte do século XVIII, a atividade de financiamento da arte foi 

realizada por irmandades e ordens religiosas, como já explorado pela historiografia, mas 

também pelas dioceses, como a de Mariana
286

. Esta atividade mecenática começou com d. 

Frei Manoel da Cruz, primeiro bispo de Mariana, logo de sua chegada a Roma Mineira, no 

episódio conhecido como Áureo Trono Episcopal, em 1748
287

. Sua atividade de mecenas 

se referiu tanto ao plano arquitetônico e urbanístico quanto a objetos artístico-religiosos. 

Neste sentido, mais do que a atribuição a um autor, mais que o entendimento do mobiliário 

mineiro e luso-brasileiro do século XVIII, é necessário entender a existência dessas peças 

dentro de projetos decorativos que misturaram arquitetura, decoração, retábulos, talhas e 

etc
288

. 
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287

 A diocese de Mariana foi criada em 06 de dezembro de 1745, mas seu primeiro bispo, vindo do 
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FIGURA 16. c. 1778-1783 Antônio Francisco Lisboa (atr.) Trono Episcopal e 

cadeiras. Jacarandá entalhado e estofado, proveniente do Paço 

Episcopal de Mariana. Museu Arquidiocesano de Mariana, Brasil.  

Foto Ângela Brandão. 

 

D. Frei Manoel pastoreou a diocese entre 1748 a 1764 (ano de sua morte). Entre 

1764 e 1772, o trono da diocese esteve vacante e somente em 1772 d. Joaquim Borges 

Figueroa (1772-1773) assumiu a função, vindo depois dele d. Bartolomeu Manoel Mendes 

dos Reis (1773-1779). Estes dois bispos não vieram a Mariana e governaram à distância, 

por procuração e por delegação. Esta ausência de bispos durante quase quinze anos criou 

uma situação de instabilidade e disputas entre o cabido de Mariana
289

. 

Após a saída de d. Bartolomeu Manoel Mendes dos Santos, d. Frei Domingos da 

Encarnação Pontével é eleito bispo no ano de 1779, confirmado pelo Papa Pio VI no 

mesmo ano e chega a Mariana em 1780. Ele assume a função de mecenas para si desde sua 

chegada. Entre seus empreendimentos mecenáticos estavam a reforma da Catedral (abalada 

em sua estrutura por formigueiros), obras (sem especificação) realizadas na Sé pelo 

arquiteto José Pereira Arouca, o pára-vento da Sé de Mariana e a criação do parque do 

Seminário de Nossa Senhora da Boa Morte (Ibidem. p.9-10). 

No que tange a bens artísticos móveis, foi durante seu episcopado que se 

confeccionou o Cadeirão ou Trono do Bispo. A datação exata e sua procedência são 
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incertas. O MAM afirma ter sido feito entre 1787-1783 e ser proveniente da Sala de Visitas 

do Paço Episcopal (de Mariana?). Contudo, se o Trono foi feito no episcopado de D. Frei 

Manoel da Cruz e este só se tornaria bispo em 1779, como pode a peça ter sido feita em 

1777 ou 1778? Com relação à proveniência, o Trono é a principal peça de um mobiliário 

composto por mais cinco (ou 12
290

?) cadeiras que fariam parte de uma Sala de Visitas. 

Entre as cinco cadeiras que sabemos de sua existência, uma se encontra hoje sobre a 

custódia do Museu da Inconfidência e as outras quatro no MAM. A cadeira exposta no 

museu de Ouro Preto foi mais um dos objetos doados/emprestados por D. Helvécio Gomes 

de Oliveira quando da fundação deste Museu, em mais uma de suas parcerias políticas com 

o Estado Novo e com o, na época, SPHAN. O museu do SPHAN/DPHAN entende, até 

hoje, que este conjunto teria sido feito para o Palácio do Bispo em Ouro Preto e não em 

Mariana. 

Detalhados estes aspectos, a questão que fica é por que criar um Trono? Uma das 

explicações para a criação do Trono é o fato de d. Frei Domingos ter se apropriado dos 

elementos simbólicos efêmeros existentes durante o episcopado de d. Frei Manoel da Cruz 

e latentes na sociedade. Desde a festa do Áureo Trono Episcopal falava-se na existência de 

um Trono, mas não um trono enquanto objeto e, sim, o trono enquanto a própria cátedra do 

bispo, lugar de poder do bispo
291

. A ideia do Trono permanecia latente entre as pessoas da 

região mais de 30 anos depois da realização da chegada do primeiro bispo. É esta 

imagética do Trono existente desde 1748 que, em nossa visão, é apropriada pelo construtor 

do objeto Trono. Portanto, estabelece-se uma linha de continuidade para afirmar a 

importância do bispo e da liderança eclesiástica, já que tanto em 1748 quanto no final dos 

anos 1770, o posto de bispo da diocese encontrava-se em vacância. Nas palavras de Ângela 

Brandão 

O episódio de retorno de um bispado presente, na figura de Frei 

Domingos da Encarnação Pontével, teria marcado, por um lado, uma 

atmosfera de reviver a chegada do primeiro bispo – pois este era de fato o 

segundo bispo a estar presente em Mariana. Por outro lado, teria 

provocado a necessidade de reafirmar a disciplina de um poder agora 

presente, recobrar o controle de um clero disperso por interesses e 

rivalidades. Desta forma, poder-se-ia estabelecer, por outro caminho, a 

ligação entre o ambiente em torno do Áureo Trono Episcopal, de 1748, e 
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 Segundo Maria da Conceição Brito, faltam oito cadeiras do conjunto e a “A Arquidiocese já sabe que é 
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da Encarnação Pontével: um exemplo de mecenato diocesano. In: Op. Cit., 2007. 
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o contexto de confecção do Trono Episcopal em madeira entalhada dos 

anos 1780-90 – ambos os momentos de importante afirmação do poder do 

bispado; no primeiro caso, em meio a uma diocese recém-criada e, no 

segundo, em meio a uma diocese governada durante quinze anos por 

procuradores
292

. 

 

 Passado este período de confecção, o Trono, junto com as outras cadeiras, 

permaneceu no Palácio dos Bispos em Mariana ou no Palácio de Ouro Preto até o ano de 

1961. Neste ano, o técnico da DPHAN Jair Afonso Inácio é convidado pela Arquidiocese a 

restaurar móveis guardados em seus depósitos. Uma dessas peças era exatamente o Trono. 

Após uma série de análises feitas ao longo de dois anos, o técnico atribuiu a confecção da 

peça a Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. A notícia repercutiu em jornais da 

época
293

, pois estaria sendo revelada naquele momento mais uma faceta do gênio colonial, 

a de feitor de mobília
294

. 

 As matérias dos jornais procuraram focar o fato de Jair Inácio ter origem humilde, 

natural de Ouro Preto e filho de lavadeira, e já ter descoberto outras obras, em um total de 

seis até aquele momento, que seriam de autoria do artista. Com relação ao Trono, mais 

interessante é que a confirmação da autoria era dada pelo diretor da DPHAN Rodrigo Melo 

Franco de Andrade
295

 conforme notamos abaixo 

O Sr. Rodrigo Melo Franco de Andrade dizia em sua carta que ‘não tem a 

menor dúvida com relação à autoria do Aleijadinho na ornamentação da 

cadeira’ e que ‘o feitio da cabeça dos anjos vale mais como comprovação 

da autoria do que um recibo de pagamento pelo trabalho com assinatura 

autógrafa’.
296

 

  

Esta atribuição deve ser entendida dentro de uma lógica explorada por Guiomar de 

Grammont de construção do herói barroco chamado Aleijadinho e de extrema valorização 

do barroco pela repartição federal. A autora mostra como ao longo de mais de um século, 

desde o primeiro biógrafo do artista, Rodrigo Ferreira Bretas, dois elementos foram 

destacados para sua construção enquanto gênio: ele surge como um gênio, praticamente do 
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nada, enfatizando a precariedade de sua formação e, por outro lado, o trabalho coletivo 

existente no século torna-se um fundo desfocado sobre o qual emerge seu extraordinário 

poder de criação
297

. 

 A notícia também repercutiu fora do Brasil, na Embaixada Brasileira em Lisboa, 

Portugal, conforme vemos em ofício enviado pelo Serviço de Propaganda e Expansão 

Comercial (SEPRO) da referida embaixada a Arquidiocese 

O SEPRO da Embaixada do Brasil em Lisboa cumprimenta o 

Reverendíssimo Cônego Pedro Terra diretor do Museu Arquidiocesano 

de Mariana e, acusando o recebimento da fotografia solicitada –Poltrona 

Setecentista do Aleijadinho – agradece a boa atenção dispensada
298

.   

  

Não se defende aqui a não existência do Aleijadinho e foge dos nossos propósitos 

esta discussão. O que gostaríamos de afirmar é que a atribuição do Trono ao artista 

colonial serve a objetivos mais amplos, de consagrar determinadas memórias já 

institucionalizadas desde os anos 1930 e que naquele momento estavam sendo objeto de 

questionamento por alguns intelectuais
299

 não pertencentes aos quadros da DPHAN e que 

mantinham contato permanente com as lideranças da Arquidiocese de Mariana. 

 Como se comportou a Arquidiocese frente a essa descoberta? Por um lado, ter uma 

obra de Aleijadinho, ainda que sua existência fosse objeto de contestação naquele 

momento, seria benéfico para a imagem da instituição religiosa pelo seu caráter de 

excepcionalidade. Por outro lado, as próprias lideranças eclesiásticas parecem ter se 

confundido com relação à época em que o Trono foi feito. Conforme demonstramos, o 

Trono foi feito no episcopado de D. Frei Domingos da Encarnação Pontével (1779-1793), 

mas o diretor do MAM parece ter trocado os nomes e as datas do bispo para quem o Trono 

foi feito ao atribuí-lo a D. Frei Cipriano de São José que foi bispo entre 1798 e 1817, 

conforme vemos abaixo: 

Na opinião do diretor do Museu de Mariana, Cônego Pedro Terra, o 

Trono foi feito para o bispo d. Frei Cipriano de São José, que governou a 
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143 
 

Arquidiocese entre 1750 e 1780, justamente na época em que o 

Aleijadinho trabalhava nas Igrejas a sua arte em pedra-sabão, 

esgueirando-se ao entardecer, pelas vielas escuras de Vila Rica, para 

esconder sua figura deformada pela lepra. (...) O bispo Dom Frei Cipriano 

de São José era gordo e volumoso nos quadrias, razão pela qual foi 

preciso fazer um trono especial para êle, com assento bem largo. Supõe-

se que o Aleijadinho tenha sido contratado pelas ornamentações porque 

era moda na época do Bispo, e naquele tempo estava justamente 

trabalhando em uma das raras obras de pedra-sabão que deixou em Vila 

do Carmo, hoje cidade de Mariana.
300

 

 

3.3.3-Liteira 

 A liteira a qual nos referimos neste trabalho estava em posse do Dr. Eusébio, de 

Antônio Dias, cidade do interior mineiro pastoreada pela Arquidiocese de Mariana. O 

primeiro a tomar ciência da existência do objeto é Cônego Pedro Terra, quando de sua 

visita à localidade. Estava acompanhado do técnico Jair Inácio, da DPHAN, para que 

fossem avaliadas as condições para restauração da talha e da pintura da matriz da cidade. 

Ao tomar conhecimento da existência do objeto, o diretor do MAM informa D. Oscar de 

Oliveira através de carta. A questão é que Dr. Eusébio parecia querer conservar a liteira em 

um local mais seguro e já estaria apalavrado em fazer a doação/empréstimo ao Museu da 

Inconfidência. Pedro Terra escreve, após retornar a Mariana, a Eusébio e tenta lhe mostrar 

que a liteira, na verdade, faria parte da história da Arquidiocese e deveria ser exposta no 

MAM e não no museu de Ouro Preto. Assim Pedro Terra delineia seu argumento para que 

a liteira fosse para Mariana 

Também fiquei conhecendo uma liteira de sua propriedade e que, como 

me disse o Sr. Lú, V. S. destina ao Museu da Inconfidência. Como estava 

com a camionete pick up, transportei, com todo o cuidado, a liteira, que 

se encontra já no depósito do Museu Arquidiocesano, para que lhe seja 

dada o destino que V. S. destinar. Exmo. Dr. Eusébio, sem querer, de 

modo algum, prejudicar interesses alheios, desejo, entretanto, formular-

lhe, em nome de D. Oscar, um caloroso pedido para que esta liteira 

ficasse em nosso museu: Nosso santo e famoso Arcebispo D. Silvério 

Gomes Pimenta – numa de suas últimas viagens – foi de Santa Bárbara 

até Antônio Dias naquela liteira. – O Museu da Inconfidência conserva 

por empréstimo (mas que não se consegue desfazer) diversas liteiras, que 

pertenceram a nossos Bispos, e que, portanto, fazem parte de nosso 

patrimônio artístico: o atual Museu Arquidiocesano não possui nenhuma! 

E depois, o interesse público e artístico das duas cidades é o mesmo
301

. 

(grifo nosso)     
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Vários aspectos podem ser depreendidos da citação. O primeiro é a habilidade política do 

Cônego em argumentar sobre a liteira, enfatizando não querer “prejudicar interesses 

alheios”. Depois, e aqui é o argumento principal, o sentido que ele atribui ao objeto: a 

liteira tem valor não por ser mais uma peça do mobiliário colonial e sim por que o 

Arcebispo de Mariana D. Silvério havia sido nela transportado. E não se tratava de 

qualquer Arcebispo, mas do “nosso Santo e famoso” eclesiástico. Perceba como ao investir 

de significado a liteira, Cônego Terra procura evidenciar e afirmar o valor do bispo, da 

Arquidiocese e de suas lideranças.  

Por fim, mais dois argumentos: um que procurava evidenciar que o Museu da 

Inconfidência já possuía liteiras demais e lá esta liteira seria apenas mais uma; o outro, 

fechando a explicação, é que, no fundo, seriam os interesses das duas instituições os 

mesmos, haja vista a proximidade das duas cidades. 

Posteriormente, cinco dias após a data de envio da carta de Pedro Terra , D. Oscar 

remete outra epístola ao Dr. Eusébio reafirmando os argumentos defendidos pelo Cônego e 

acrescentando sua ação em favor do patrimônio 

Desde que tomei posse do govêrno desta Arquidiocese, me tenho 

esmerado na proteção e conservação de nossas riquezas artísticas. Para tal 

finalidade, fundei o MUSEU ARQUIDIOCESANO que vem gozando de 

máxima confiança das paróquias e pessoas particulares, que lhe tem 

confiado preciosas obras de arte e, no campo da crítica, tem merecido 

extraordinários elogios
302

. (grifo nosso) 

 

Não sabemos exatamente se esta liteira foi doada ao MAM. Segundo a conservadora do 

acervo do MAM, Maria da Conceição Brito, há sob custódia da instituição, atualmente, 

duas liteiras, cuja procedência a instituição não sabe ao certo. De toda forma, acreditamos 

que ter mencionado este objeto é importante por dois motivos: primeiro, evidenciar, mais 

uma vez, as disputas envolvendo determinados objetos que se tornam disputas por 

memórias e pela afirmação do poder destas instituições na sociedade e, segundo, para 

entender os significados que o objeto adquire de acordo com as atribuições que os 

diferentes grupos sociais lhe dão.  

 

3.4- Recepção da criação do MAM entre os fiéis  

 A idéia aqui apresentada de recepção baseia-se no pressuposto de que os seres 

humanos são produtores de significados e que as cargas diárias de informações que eles 
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recebem são reinterpretadas de com acordo com seus próprios preceitos. Dito de outra 

maneira, baseando-se em Certeau, existe uma dimensão ordinária das práticas cotidianas 

que reinventa as normas e os padrões. Os seres humanos não são apenas receptores 

passivos de mensagens, eles criam novas linguagens, redes diferenciadas do padrão que 

permanecem, muitas vezes, invisíveis
303

. São as combinatórias de operações que 

compõem uma cultura, sem ser exclusiva e os modelos de ação característicos dos usuários 

ou fiéis (Ibidem. p.38) 

Do ponto de vista museal, é preciso que se note que a expografia enquanto uma 

forma de narrar o passado aponta para um sentido único, mas, porém, essa única 

temporalidade que o museu busca quase nunca se realiza. Ela quase não se realiza porque a 

compreensão dos objetos e de suas narrativas é sempre múltipla, fica a mercê em muitos 

casos da experiência dos observadores e, portanto, implica em muitas temporalidades que 

se cruzam no espaço do museu
304

.  Neste sentido, pode-se questionar evidentemente a ação 

das lideranças eclesiásticas ao criarem um museu com o intuito de reafirmar através de 

exposições o valor da instituição, haja vista essa múltipla recepção e miríade de olhares. 

No fundo, parece ser uma tentativa como outras que a Arquidiocese tomou nesta direção 

de afirmar seu valor na sociedade.  

Outro ponto a ser destacado se refere ao subtítulo. Quando dizemos “criação do 

MAM” estamos nos referindo tanto ao momento anterior à sua inauguração quanto aos 

seus primeiros anos de funcionamento (1962-1964). Temos poucas referências diretas 

sobre a perspectiva dos fiéis em relação à existência do Museu (somente uma carta abaixo-

assinado). Desta forma, procuraremos na própria documentação institucional referências 

aos fiéis para tentar apontar algumas questões que consideramos pertinentes, além das 

entrevistas com a museóloga conservadora do acervo do MAM. 

 Como a Arquidiocese de Mariana era, nessa época, imensa, formada por uma série 

de paróquias, não temos condições de tratar do impacto da criação do MAM em todas elas. 

Selecionamos alguns casos sobre os quais temos informações espaçadas. Foi da Igreja de 

São José de Ouro Preto, pertencente à paróquia do Pilar, que foi retirada a pintura de forro 

nomeada “Despósorio de São José”. Não temos informações sobre como se deu esse 

processo, mas o certo é que houve reclamação da paróquia. Segundo Maria da Conceição 
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Brito “houve reclamações quando retiraram a pintura tanto na época de D. Helvécio quanto 

na de D. Oscar. Só que eles (arcebispos) escutavam essas reclamações mas não fizeram 

nada não, a peça continuou aqui.
305

” 

 O segundo caso é o da paróquia de Brumal. Em carta do Cônego Pedro Terra ao Pe. 

Gerardo Magela, o diretor do MAM solicita que painéis de cavalete sejam cedidos e diz 

compreender o fato da paróquia não ter cedido “os quadros referentes a vida de Santo 

Amaro”. Santo Amaro é o padroeiro da localidade e, certamente, o padre não quis se 

indispor com a população local e retirar objetos de devoção muito utilizados. Por outro 

lado, em sua resposta, Pe. Gerardo Magela acena positivamente com o envio dos painéis de 

cavalete, mas faz a ressalva de que precisa de uma Carta do Arcebispo para se resguardar 

frente ao povo ignorante, conforme vemos abaixo “Estarei pronto a dar o que pede, a 

respeito dos quadros. Para evitar conversa daquele povo, muito ignorante convém que se 

traga uma carta de D. Oscar. Se der o grito, estarei documentado.”
306

 

 Outro caso conhecido é uma carta, contendo um abaixo-assinado, enviada pelos 

moradores de uma paróquia, que ainda não havia sido criada, oferecendo ao MAM uma 

“imagem da Imaculada
307

”. Poderíamos pensar que esta doação da futura paróquia da 

Santíssima Trindade de Alto de Santo Antônio é um dos efeitos da ação das lideranças 

eclesiásticas no sentido de educar e criar entre os fiéis uma consciência da importância da 

defesa do patrimônio. Isto é verdade e pode ser interpretado assim. Por outro lado, 

acreditamos que algumas ressalvas devem ser feitas. Primeiro, porque esta é a única carta 

em que encontramos uma doação voluntária de peça de alguma paróquia; o que pode nos 

levar a pensar que a memória arquivada pelo AEAM privilegiou somente as cartas que 

elogiavam a ação das lideranças do Museu. Além do mais, é preciso que se entenda que a 

paróquia ainda não havia sido criada, o que nos faz pensar que os paroquianos poderiam 

estar estabelecendo uma relação política, uma troca de favores com vista a ganhar algum 

capital simbólico a frente, ou seja, pensando que ao doarem um objeto ao MAM poderia 

ser mais fácil a autorização de D. Oscar de Oliveira para a criação da nova paróquia
308

. 
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 Tendo em vista estes casos analisados, acreditamos que a ação de retirada das peças 

das localidades e sua chegada ao MAM provocou diversas reações dependendo da situação 

específica. Dependia do objeto específico solicitado pelas lideranças do MAM; se fosse 

objeto do padroeiro, por exemplo, o padre da localidade podia vetar (caso de Brumal); 

dependia do quanto esta retirada da peça poderia ser benéfica para a localidade (caso de 

Alto Santo Antônio), onde a peça poderia ser o passaporte para que a localidade adquirisse 

o estatuto de paróquia pela ação do Arcebispo. Dependia do tipo de argumento e do poder 

de convencimento que o padre da localidade utilizasse para criar nos fiéis uma consciência 

da importância da preservação e, por fim, dependia da condição em que o objeto se 

encontrava antes de chegar ao MAM (se estivesse abandonado ou em péssimo estado de 

conservação) e, portanto, já não mais dotado de sacralidade. 
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 Conclusão 

_________________________________________________________________________ 

 Já faz algum tempo que o fenômeno da memória em suas múltiplas funções, seus 

múltiplos meios e variadas formas de armazenamento tem ocupado minha reflexão como 

incipiente pesquisador. A possibilidade de testar na prática reflexões teóricas tidas ao 

longo destes últimos anos foi de inteira gratificação a mim. Desta forma, estudar como se 

dá o processo de institucionalização de memórias sociais pela via museal surpreendeu-me 

enormemente, ainda mais por se tratar de um tipo específico de museu, já que dedicado à 

arte sacra. O entendimento de alguns fenômenos católicos no que tange ao valor dos 

objetos cultuados por fiéis e a sua mudança de estatuto após a chegada ao museu foi de 

total relevância nesta pesquisa. Só a partir disso, ou seja, da compreensão de como se 

pensam a Igreja Romana e suas Igrejas Particulares, as Arquidioceses, foi possível 

formular a questão central de que se ocupa este trabalho.   

Ela diz respeito a como interpretar o fato de uma Arquidiocese, a mais antiga de 

Minas Gerais, ter criado, em um espaço de menos de 40 anos, dois museus dedicados à arte 

sacra em uma mesma cidade. A interpretação por nós apresentada a este questionamento 

inicial constitui o cerne do desenvolvimento desta pesquisa. Evidenciamos, ou pelo menos 

tentamos, que esta “Igreja Particular” sediada em Mariana agiu no sentido de 

institucionalizar um repertório de memórias dispersas e concorrentes trabalhadas de 

diferentes maneiras ao longo do tempo, de modo a reafirmar sua imagem como protetora 

de determinado patrimônio que se acalentava estar ameaçado. 

 Para cumprir o objetivo de se reafirmar enquanto instituição protetora de bens 

móveis em seu espaço de atuação, a referida Arquidiocese, levada a cabo por suas 

lideranças eclesiásticas, utilizou-se de uma série de estratégias ao longo das quase quatro 

décadas. Vistos no longo prazo, percebemos que muitos desses meios utilizados se 

repetiam, apesar das novas condições sociais, econômicas, políticas e religiosas vigentes na 

sociedade. 

 A primeira destas instituições, o Museu Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana, 

também chamado Museu São Pedro, fundado e inaugurado em 1926, tendo em D. Helvécio 

Gomes de Oliveira seu principal mentor intelectual, inseria definitivamente a Arquidiocese 

no debate incipiente existente na sociedade acerca do que fazer com os bens móveis de arte 
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e história, ainda sem legislação em âmbito nacional sobre como proceder para a sua 

proteção. 

 Neste sentido, foi preciso reconstituir o debate existente nos anos 1920, 

evidenciando as medidas tomadas pela instituição religiosa em escala internacional e 

nacional, destacando-se as diretrizes determinadas pelo Código de Direito Canônico de 

1917, a Comissão Italiana para o Estudo da Arte Sacra, o aprendizado de D. Helvécio no 

trato com o patrimônio adquirido durante sua estada como Arcebispo no Maranhão, a ação 

de D. Sebastião Leme em 1924 e a culminância dos atos de preservação do prelado 

Salesiano em Mariana, com menção à Carta Pastoral e ao Museu São Pedro. 

 No plano do estudo da história das religiões brasileiras, notadamente a católica, esta 

década marca o externar da ação da Igreja na sociedade e sua reaproximação com o Estado, 

já passada a fase de afastamento entre ambas, marcada, nas primeiras décadas 

republicanas, com a separação oficial do Estado da Igreja. Tratava-se de planejamento 

encabeçado pelo Arcebispo D. Leme em âmbito nacional e que em Minas tem em D. 

Helvécio um dos seus grandes mentores, bastando lembrar que a Arquidiocese figurava 

entre uma das mais importantes do país. A Neocristandade, como ficou conhecido esse 

movimento, agia, sobretudo, na esfera social e o campo da cultura era uma das áreas mais 

atingidas, bastando notar que o mesmo prelado tomou medidas de desenvolvimento da 

educação, da defesa do meio ambiente e da preservação da memória.  

 Entre as estratégias utilizadas pelo Arcebispo, salienta-se a opção por nomear 

pessoas consideradas dignas para se tornarem benfeitoras do Museu. A atitude de criação 

do Museu São Pedro traz ao prelado salesiano dividendos no campo político-cultural, seja 

pela sua nomeação a membro da Sociedade Brasileira de Belas Artes, seja pela sua 

aproximação com o poder político.   

 Os anos 1920 marcam sobremaneira um momento de inflexão na museologia 

brasileira, com o perfil de suas coleções sendo modificadas, deixando de ter uma 

conotação voltada para as ditas “ciências” e voltando-se para a área da história, sendo 

marcante a criação do Museu Histórico Nacional em 1922, em um momento onde 

elementos simbólicos do passado nacional se convergiam para perenizar uma versão sobre 

os acontecimentos da história brasileira, já que naquele momento se completava o primeiro 

centenário da independência. 
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 Após existir por quase 18 anos, o Museu Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana 

tem suas atividades definitivamente encerradas em 1944, com a transferência de cerca de 

duzentas peças ao Museu da Inconfidência, em um novo momento da política museológica 

brasileira inaugurado pelo órgão federal de preservação do patrimônio instituído desde 

1936. A Arquidiocese mostra-se decididamente a favor de apoiar o projeto Varguista de 

construção simbólica da nação, buscando no passado fatos, construindo heróis e mitos. O 

SPHAN tem ampla relação com Mariana desde seus primeiros momentos, relação esta que 

fica marcada pela cordialidade, cooperação, tensões e disputas, estas duas últimas sempre 

não tornadas públicas. Unindo as duas instituições estava uma retórica amplamente 

mobilizada no cenário do país em que a possibilidade de perda do patrimônio artístico e 

histórico, encarados como tradição e civilização, implica a tomada de atitude em favor de 

medidas como o tombamento e, em nosso caso, a musealização. Ademais, a Arquidiocese 

enxergava nessa ação conjunta com o Estado uma possibilidade de ter seu patrimônio 

ainda mais valorizado, já que a ressonância do Museu da Inconfidência era maior do que o 

de São Pedro. 

 Após passar 17 anos sem ter um museu para custodiar e expor seus objetos 

artísticos e históricos, mas sem, no entanto, se descuidar totalmente desses bens móveis, a 

Arquidiocese, já sob um novo episcopado, lança mão de mais uma ação em favor da defesa 

do patrimônio, a criação do Museu Arquidiocesano de Mariana (MAM), pelo arcebispo D. 

Oscar de Oliveira e dedicado à arte sacra. A ação de criação e institucionalização levada à 

frente por ele e pelo diretor do Museu diretamente nomeado por ele, Cônego Pedro Terra, 

constituíram o corpo principal deste trabalho. 

 Marcada pelo surgimento de novas correntes no interior da religião católica, onde 

surgiam afirmando princípios diferentes aos que comumente eram atribuídos à 

Arquidiocese, valores que extrapolavam a noção de tradição e falavam muito mais em 

justiça social. A Arquidiocese marianense marcou-se pela reafirmação de princípios 

consolidados em sua longa trajetória, apegando-se ao antigo, aferrando-se aos 

ensinamentos transmitidos de geração em geração em seus cursos de formação e seus 

seminários, haja vista a ligação entre os dois prelados que se sucedem no cargo de 

arcebispo. 

 Procuramos demonstrar como se dá, de maneira intersubjetiva, a configuração deste 

projeto museal em bases muito semelhantes ao projeto estabelecido na década de 1920. 
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Reafirmava-se a posição social da Igreja enquanto instituição benfeitora do patrimônio, 

ainda que naquele momento vozes da intelectualidade se levantassem contra órgãos de 

defesa do patrimônio com a acusação de serem elitistas e alheios à realidade nacional. 

 A configuração do projeto museal e a formação de seu acervo se deram através do 

convencimento feito pelas lideranças eclesiásticas sobre padres e paróquias, atentando para 

a urgência de medidas de proteção em favor do patrimônio que ainda estava ameaçado de 

perda. Paróquias e igrejas da Arquidiocese foram as grandes doadoras de peças ao MAM, 

sendo reforçado por D. Oscar e Cônego Terra a necessidade de formar, de educar, de 

ensinar às pessoas mais leigas o valor artístico de objetos e peças por eles venerados. 

 Neste sentido, valemo-nos de uma reflexão acerca do significado dessas peças de 

veneração para os fiéis e uma possível dessacralização das mesmas, demonstrando que o 

Museu de Arte Sacra é apenas um dos agentes a tornar as peças dessacralizadas, sendo que 

na história do catolicismo outras formas se dão para que elas percam o valor litúrgico e de 

mediador entre o sagrado e o profano
309

. 

  Se os anos 1920 marcavam os primeiros esforços de valorização do barroco e de 

suas figuras de proa, Aleijadinho e Mestre Ataíde, como gênios do estilo, desde os anos 

1930 até a década de 1960, estas personagens já estavam consagradas pela crítica artística 

nacional, e reconhecidos internacionalmente, sendo inúmeros os esforços de mostrá-los 

como primeiros manifestantes da nacionalidade gestados, aqui, no campo artístico no 

longínquo século XVIII. 

É neste sentido que se processam a inauguração do MAM em 22 de setembro de 

1962, com a presença de autoridades políticas, intelectuais, empresários e parte dos fiéis 

marianenses, a exposição temporária (para alavancar as práticas turísticas) e as exposições 

permanentes (para estabelecer em bases perenes uma memória), promovendo uma 

estetização do fenômeno religioso, uma subordinação do religioso ao artístico. 

Como demonstramos, o valor atribuído às peças era determinado pela procedência 

das mesmas, ou seja, se fossem do estilo barroco e pertencentes, de preferência aos mestres 

que se queria vangloriar, e pelo fato de terem entrado em contato com bispos, arcebispos e 

lideranças eclesiásticas, reforçando a imagem do clero na sociedade. Neste intuito, a 
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história da devoção às peças, a história das comunidades que compunham a Arquidiocese e 

as vozes dos fiéis são subordinadas, por serem taxadas de ignorantes, ou simplesmente 

ignoradas, constituindo-se estes fiéis o outro desta relação. Afinal, esta era uma das 

missões que o clero marianense se atribuía, a saber: a formação do povo, a sua educação 

tanto no sentido cívico quanto no religioso. 

Por fim, vale-nos uma reflexão sobre o entendimento da categoria patrimônio feita 

pela Arquidiocese sediada na Roma Mineira. A categoria patrimônio existe desde o mundo 

antigo, sendo marcada por seu caráter privado. A partir dos finais do século XVIII há uma 

nova semântica para o termo, associada também à sua dimensão pública. No Brasil, o 

entendimento do patrimônio como um bem público que deve ser preservado data da década 

de 1930. O nosso questionamento se refere ao fato de algumas lideranças eclesiásticas, 

como D. Oscar de Oliveira, terem tomado atitudes em defesa do patrimônio, como a 

criação do MAM, mas, ao mesmo tempo, autorizado a destruição de igrejas antigas, como 

no caso da Matriz de Sant’Ana dos Ferros em Minas Gerais. Como explicar tal fato? 

Afinal, a Arquidiocese compreende a categoria patrimônio em seus moldes modernos ou 

não?  

Gostaríamos de sugerir, e apenas sugerir sem nenhum tipo de conclusão, que talvez 

fosse o caso de pensar que estes prelados compreendiam a categoria patrimônio em seu 

sentido moderno, como um bem público a ser preservado, desde que ela não afetasse, não 

atrapalhasse a expansão da fé católica proposta. Assim, o caso de Sant’Ana dos Ferros 

revela que entre proteger um bem característico da arquitetura mineira do século XVIII,  

mas que não comportava o número de fiéis que freqüentam a missa neste local e destruí-lo 

para dar um lugar a um mais novo, em um estilo arquitetônico moderno, mas que 

comportaria o número de fiéis, a Arquidiocese optou pela última via, da destruição em vez 

da preservação. Na visão deles, talvez valesse mais a pena preservar a expansão da fé em 

vez de um monumento, ainda que este monumento estivesse investido de enorme 

significado e fizesse parte da história do lugar e dos fiéis que ali se batizaram, casaram-se e 

velaram seus familiares e amigos.  
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