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Resumo
A presente dissertação de mestrado teve como objetivo aclarar a relação do intelectual
marianense, Salomão de Vasconcellos, com a consagração da cidade de Mariana – sua
terra natal – em Monumento Nacional no ano de 1945. Para este objetivo procuramos
observar as categorias formativas da escrita historiográfica, a fim de delinearmos o papel
da história para este polígrafo e sua utilidade no âmbito da construção de uma política
patrimonial marianense, avaliada o germe de uma identidade mineira. Salomão de
Vasconcellos é considerado um insígne historiador de Minas Gerais, autor de obras de
grande importância no cenário da produção historiográfica mineira que influenciou toda
uma gama de novos historiadores. Teve papel de destaque nas instituições de que
participou e formou um seleto grupo de intelectuais mineiros católicos conservadores,
devotos da tradição familiar e religiosa como características essenciais à mineiridade.
Além de colaborador do SPHAN, hoje IPHAN, este intelectual também atuou no IHGMG
(Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais), na organização dos arquivos da
Câmara Municipal de Mariana e no Arquivo Público Mineiro. Participou também de
diversas instituições no Brasil e na América e no fim de sua vida compôs, como revisor
crítico, a direção da Revista História e Arte, na qual escreveu suas últimas reflexões
acerca do patrimônio. As instituições das quais fez parte nos ligam à sua sociabilidade,
demonstrando os caminhos percorridos por ele na confecção de suas narrativas
historiográficas e seus posicionamentos frente à política patrimonial empreendida na
década de 1930/40. Através da análise de conteúdo das obras historiográficas de Salomão
de Vasconcellos (Verdades Históricas – A sedição de 1720 em Vila Rica e A viagem de
D. Pedro I - 1936; O Palácio de Assumar – Estudo crítico-histórico – 1937; Mariana e
seus templos – Obras d’arte do tempo colonial - 1938; Ataíde – célebre pintor mineiro
do século XVIII – 1941; Bandeirismo – 1944; Os sinos...(na simbologia e na história) –
1946; Breviário Histórico e Turístico da Cidade de Mariana (guia para turista) – 1947;
e O fico: Minas e os mineiros na Independência – 1972), das suas correspondências e de
publicações na Revista do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais e em alguns
jornais, observamos a emergência de um discurso patrimonial que fizesse da cidade de
Mariana a morada de personalidades, monumentos, arte, política e religiosidade.
Traçamos como nosso autor construiu uma história da cidade assentada sobre as bases da
religiosidade, da política e da arte, considerando Mariana o local de onde a ordem e os
bons costumes se irradiaram para as outras regiões, sendo assim, um centro cultural e
intelectual importante no cenário da busca das identidades. Portanto, visualizamos quais
foram as medidas tomadas, os caminhos que tomou e as redes que compôs e adentrou
para levar a cabo o projeto de “monumentalização” da cidade que considerava ser o
recinto da civilização cristã em terras mineiras.
Palavras- chave: historiografia, patrimônio e “monumentalização”.
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Abstract
This master thesis aimed to tread the intellectual's relationship marianense, Salomão de
Vasconcellos, with the consecration of the city of Mariana - his homeland - in a National
Monument in 1945. For this purpose we tried to observe the formative categories of
historiographical writing in order to introduce the role of history for this intellectual and
its usefulness in the construction of a mariananse heritage policy, assessed the germ of a
“identidade mineira”. Salomão de Vasconcellos is considered a distinguished historian of
Minas Gerais, author of works of great importance in the scenario of historiography of
Minas Gerais and influenced a whole range of new historians. He was an important people
in the institutions that participated and formed a select group of intellectuals Catholic
“mineiro”/conservative, devout family and religious tradition as essential characteristics
to “mineiro”. He worked at SPHAN today IPHAN, on IHGMG (Historical and
Geographical Institute of Minas Gerais), and organized the Archive of Mariana and the
Public Archives Mineiro. He also participated in several institutions in Brazil and in
America and the end of his life joined the “Revista História e Arte”, where he wrote his
last reflections on the heritage. Institutions which was part connects us to their sociability
showing the paths taken by it in making their historiographical narratives and their
positions against the heritage policy undertaken in the decade of 1930/40. The analysis
of the historiographical works of Salomão de Vasconcellos (Verdades Históricas – A
sedição de 1720 em Vila Rica e A viagem de D. Pedro I - 1936; O Palácio de Assumar –
Estudo crítico-histórico – 1937; Mariana e seus templos – Obras d’arte do tempo
colonial - 1938; Ataíde – celébre pintor mineiro do século XVIII – 1941; Bandeirismo –
1944; Os sinos...(na simbologia e na história) – 1946; Breviário histórico e prático de
Mariana (guia para turista) – 1947; e O Fico: Minas e os mineiros na Independência –
1972), their correspondence and publications in the Revista do Instituto Histórico e
Geográfico de Minas Gerais, and in some newspapers, we noted the emergence of an
heritage speech that made the city be shrine of personalities, monuments, art, politics and
religion. We set as our author has built a history of the city sitting on the basis of religion,
politics and art, considering Mariana, the place where the order and morality radiated to
other regions is therefore, a cultural center and important intellectual in search scenario
identities. Therefore, we see what measures have been taken, the paths that entered and
networks composed to carry out the project "monumentalization" the city considered to
be the grounds of continuity, but also the source of Christian civilization in “mineira”
lands.

Keywords: historiography, heritage, “monumentalization”.
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Introdução
O início do século XX, no Brasil, foi marcado por transformações nos campos
econômico, social, político e cultural, proporcionadas pelo fim da escravidão, pelo
processo de industrialização e urbanização (o que ocasionou um sentimento de aceleração
temporal) e pela emergência da classe trabalhadora em suas lutas por direitos.
As mudanças ocorridas foram acompanhadas pela transformação na classe
dirigente. Somente valer-se da posição familiar para penetrar nos círculos intelectuais já
não era suficiente, era preciso ser cada vez mais especializado para concorrer no campo
político e intelectual. Isto acarretou o aparecimento de muitos institutos de pesquisa e
universidades, locais onde a especialização e o debate sobre os problemas nacionais
estavam sempre em pauta.1
Dentre as transformações daquele período, a instauração do Estado Novo trouxe
consigo a ideia de progresso representado na dicotomia entre velho e novo, e não por
acaso, os intelectuais encarregados por esta nova ordem denominaram o governo anterior
de República Velha, alcunha que perdura até os dias de hoje.2 Nesse sentido, a oposição
entre velho e novo tomam conta da cena nacional marcando um novo ponto de partida
para a história do Brasil, que promete romper terminantemente com aquele passado
oligárquico, europeizante e culturalmente apartado dos brasileiros.3 A busca pela
modernidade reforçava o processo de industrialização e urbanização deixando de lado o
passado, considerado arcaico.
Predominava o imaginário da ruptura e da libertação do passado, visto
como um fardo a ser abandonado. Esse imaginário acabou favorecendo
uma visão que privilegiava o espírito do novo, a partir do
obscurecimento e da diluição de suas relações com a tradição.4

A inauguração do “novo” impõe um distanciamento temporal àquele que precisa
ser superado, com isso a expectativa se volta para o futuro moderno e civilizado. Uma
das críticas feita pelos intelectuais do Estado Novo aos da República Velha era a
“ausência de homens capazes de assumir as responsabilidades do comando histórico”5 e,

1

A Universidade de São Paulo foi um dos locais fundados na década de 1930 e recinto de intelectuais como
Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior, Fernand Braudel e Claude Lévi-Strauss. Cf: MICELI,
Sérgio. Intelectuais e classe dirigente no Brasil (1929-1945). São Paulo: Difel, 1979.
2
Cf: ABREU, Martha GOMES; Ângela de Castro. A nova “Velha” República: um pouco de história e
historiografia. Disponível em: www.scielo.br/pdf/tem/v13n26/a01v1326.pdf. Acessado: março de 2013.
3
Cf: Ibdem.
4
VELLOSO, Monica Pimenta. História e modernismo. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2010, p. 21.
5
OLIVEIRA, Lúcia Lippi. Estado Novo: Ideologia e poder. Rio de Janeiro: ZAHAR Editores S. A, 1982,
p. 15.
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que os primeiros estavam preparados para guiarem a “nova” história que pretendiam
fazer. Porém, a tentativa de romper com um passado considerado atrasado não chegou às
vias de fato e os intelectuais do Estado Novo tiveram que repensar o momento, que passou
da vontade de ruptura para o esforço de diluir o passado no presente, combinando “as
mais distintas tradições, espaços, temporalidades, atores e configurações”.6
Tal período, chamado de “Redescobrimento do Brasil”,7 que teve como ícone o
movimento do Modernismo, foi de grande fervor no que tange à produção historiográfica,
pois, para organizar o presente dando sentido à nova fase, era necessário um retorno ao
passado para encontrar nele, símbolos que formassem uma identidade brasileira e
servissem à construção da nação. 8 Assim, o novo regime buscou nas origens do Brasil a
verdadeira essência deste, sua herança cultural. De acordo com Lúcia Lippi de Oliveira,
os intelectuais ocuparam-se “em recuperar na tradição os aspectos que representam os
elementos de continuidade da vida social brasileira, configurada em uma unidade
nacional”.9
O projeto de construir a nação se baseou, segundo Márcia Chuva, em uma
“concepção de origem que contém a idéia de salto em direção ao novo, [...]”.10 Portanto,
o passado torna-se o ponto referencial para a busca dessa origem, ou melhor, pela busca
de algo que fosse o símbolo de uma nação. “Não se trata de uma celebração ou de um
retorno ao passado, mas sim de inventar a nação através de valores tradicionais estéticos
e históricos em uma tentativa de recuperar e integrar a essência que está no passado,
transpondo-a para o presente”.11
Com a entrada do Estado Novo, um novo tempo é inaugurado, e na tentativa de
abandonar o “velho”, ordenar o caos, unir o povo e civilizá-lo, o uso de políticas de
celebração e de materialização do passado foram estratégias importantes. Este novo
tempo foi sem dúvida um período “crucial de nossa história intelectual, pela efetiva e

6

VELLOSO, Monica Pimenta. Op.cit, 2010, p. 27.
Cf: MOTA, Carlos Guilherme. Ideologia da cultura brasileira (1933-1974). São Paulo, Editora Ática, 6ª
edição, 1990.
8
Este movimento presenciou uma crise que o fez criar “linguagens e expressões artísticas que buscavam
entender o caos social decorrente de uma mudança radical de referências e padrões civilizatórios”.
VELLOSO, Monica Pimenta. Op.cit. 2010, p.19.
9
OLIVEIRA, Lúcia Lippi. Op.cit, 1982, p.38.
10
CHUVA, Márcia. “Fundando a nação: a representação de um Brasil barroco, moderno e civilizado”.
Topoi, v.4, n.7, jul.-dez. 2003, p.327.
11
MALHANO, Clara Emília Sanches Monteiro de Barros. Da materialização à legitimação do Passado:
a monumentalidade como metáfora do Estado. 1920 – 1945. Rio de Janeiro: Editora Lucerna, 2002, p.56.
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consistente política cultural implementada”,12 principalmente, por ter sido o período de
criação do patrimônio nacional. O patrimônio atua como agente enobrecedor de objetos,
dando-lhes visibilidade e inserindo-os nas variadas estratégias de poder, seja em nível
local, seja em nível global.
A palavra patrimônio é usada desde a Antiguidade e designava o conjunto de bens
transmitidos de pai para filho, conjecturados não segundo o valor de uso, mas como uma
herança que o filho tem o direito a receber.13 No século XVIII, com as ameaças de
destruição e perda das obras arquitetônicas e de arte, o Estado assumiu o interesse à
proteção do patrimônio, entrelaçando a isso a constituição da nação. A Revolução
Industrial e a Revolução Francesa ligadas a uma aceleração temporal foram as principais
causas desse abandono do passado e de seus monumentos. A primeira privilegiou a
produção em grande escala e a renovação material o que fez com que os objetos e artefatos
humanos tendessem rapidamente ao esquecimento e à ruína. De acordo com François
Choay “A Revolução Industrial, como ruptura aos modelos tradicionais de produção,
abria um fosso intransponível entre dois períodos da criação humana. [...] o corte da
industrialização continuou sendo uma linha intransponível entre um antes e um depois
[...]”.14Já a Revolução Francesa foi marcada pela destruição de efígies reais, objetos e
monumentos religiosos. Mas, é também, no seio destes dois eventos que surgem as
primeiras medidas de proteção ao patrimônio.
Com o descaso, olhares especializados se voltaram para esse legado, contribuindo
para o surgimento de uma corrente teórica, o Romantismo que, iniciado no século XVIII,
teve como uma de suas características a busca no passado pelas origens da identidade,
tomando os monumentos como marcos importantes para a constituição da nação, objetivo
maior dos movimentos nacionalistas da época.15 Assim, “[...] a noção moderna de

12

GOMES, Angela de Castro. História e Historiadores. Rio de Janeiro: Editora Fundação Getúlio Vargas,
1996, p. 22.
13
POULOT, Dominique. Uma história do Patrimônio no Ocidente, séculos XVIII-XIX: do monumento aos
valores. São Paulo: Estação Liberdade, 2009.
14
CHOAY, Françoise. A Alegoria do Patrimônio. Trad. Luciano Vieira Machado. 3ª ed. São Paulo: Estação
Liberdade/UNESP, 2006, p.127.
15
A ideia de nação no Romantismo preconizava a valorização do espírito nacional identificado com o
espírito popular. Segundo Antônio Edimilson Martins Rodrigues “a nação era a síntese suprema da
realização do ‘espírito do povo’”. IN: RODRIGUES, Antônio Edimilson Martins. Em busca de novos
horizontes: Reflexões sobre a cultura romântica. IN: ARAÚJO, Valdei Lopes de. Org. A Dinâmica do
Historicismo: revisitando a historiografia moderna. Argvmentvm, Belo Horizonte, 2008, p. 90.
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patrimônio começa a aparecer através da preocupação moral e pedagógica”.16 O
Patrimônio Histórico passou a ser um conjunto de objetos (físicos ou abstratos)
pertencentes a uma comunidade. “A ideia de posse coletiva como parte do exercício da
cidadania inspirou a utilização do termo patrimônio para designar o conjunto de bens de
valor cultural que passaram a ser propriedade da nação, ou seja, do conjunto de todos os
cidadãos”.17
O patrimônio, portanto, foi parte de um projeto mais amplo de constituição de uma
identidade nacional e serviu como vetor à construção homogênea desta identidade, unindo
o povo através de símbolos que por seu alcance pedagógico tinham as funções de reforçar
a noção de cidadania, tornar visível e real a nação e legitimar um poder.18 Então, a palavra
patrimônio “remete para uma instituição e para uma mentalidade”19 e está associada à
visão que se tem da sociedade em certo tempo e às relações culturais e políticas que regem
ou devem reger esse campo social. É, portanto, campo de luta e conflito.
O objeto tornado patrimônio, monumento histórico, bem cultural ou
bem de cultura, não importa o nome que se dê, está sempre funcionando
como elemento de estratégias de poder e de resistência que, conforme
o momento histórico, visam construir nacionalidades ou identidades;
conferir status a determinada produção artística, arquitetônica ou,
genericamente, cultural; incentivar ou incitar a utilização de
determinado repertório formal na produção arquitetônica ou
urbanística; reforçar a afirmação e a resistência cultural de grupos
étnicos minoritários ou dominados; regular a utilização e a ocupação do
solo urbano pela limitação à propriedade privada etc.20

O patrimônio “é o revelador incontestável de um estado da sociedade e das questões
que nela existem”,21 devido a sua capacidade de produção de sentidos. Ele passa a ter um
poder simbólico22 e a ser uma característica dos Estados modernos. Por ter um status de
poder, a seleção do patrimônio precisava ser conduzida por pessoas com certo grau de
especialização, e por isto, foram os intelectuais que conduziram este poder sendo
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Ibdem, p.58.
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orientados e tutelados para sentirem-se parte da nação.
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CHOAY, Françoise. Op.cit, 2006, p.11.
20
SANT’ANNA, Márcia. Da cidade-monumento à cidade-documento: A trajetória da norma de
preservação de áreas urbanas no Brasil (1937 – 1990). Dissertação de Mestrado. Programa de PósGraduação em Arquitetura e Urbanismo. Universidade Federal da Bahia, Salvador, 1995, p. 8-9.
21
CHOAY, Françoise. Op.cit, 2006, p.12.
22
“O poder simbólico como poder de constituir o dado pela enunciação, de fazer ver e fazer crer, de
confirmar ou de transformar a visão de mundo e, deste modo, a ação sobre o mundo [...].” BOURDIEU,
Pierre. O Poder Simbólico. Trad. Fernando Tomaz. Rio de Janeiro: Editora Bertrand, 1989, p.14.
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responsáveis pelas escolhas daquilo que irá mais tarde, por meio de enunciados repetidos,
fazer ver o patrimônio histórico.
Assim, a nação, através das escolhas dos intelectuais sobre aquilo que fará parte do
patrimônio, se torna o que é, porque se apropria deste num esforço de restituir, proteger
ou inventar a continuidade e a integridade daquilo que foi definido como sendo a
identidade e a memória nacionais. O diferente e a fragmentação são perdidos nos
discursos patrimoniais para dar ao patrimônio cultural integridade e coerência.
Um dos aportes da ordem vigente que investiu nas políticas culturais para a
formação da “nova” nação foi o SPHAN (Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional), instituição fundada em 1937 pelo decreto-lei 25. O SPHAN visava ao
estabelecimento de práticas de preservação e conservação dos bens culturais.23 A partir
daí, monumentos e até cidades inteiras foram tombados no sentido de concretizar a ideia
de nação, “não somente desvendando a todos os brasileiros aquilo que, embora existisse,
se encontrava escondido, mas, também, construindo efetivamente essa materialidade”.24
O tombamento era então a integração de um bem à cultura nacional, ou melhor, ao
patrimônio nacional.
O SPHAN resultou de um projeto de Mário de Andrade feito a pedido do Ministro
da Educação e Saúde, Gustavo Capanema. No entanto, quem dirigiu o órgão foi Rodrigo
Melo Franco de Andrade, que também contribuiu no anteprojeto andradiano. No
anteprojeto elaborado por Mário de Andrade em 24 de março de 1936, a finalidade do
SPHAN era de “determinar, organizar, conservar, defender, enriquecer e propagar o
patrimônio artístico nacional”.25 Consta ainda, aquilo que Mário de Andrade considerava
fazer parte do patrimônio, ou seja, tudo que diz respeito à arte arqueológica, arte
ameríndia, arte popular, arte histórica, arte erudita nacional, arte erudita estrangeira, artes
aplicadas nacionais e artes aplicadas estrangeiras.26 Porém, o projeto final do SPHAN,
apesar de conter alguma alusão a estas artes, focou apenas em proteger o patrimônio
edificado. Um dos motivos para isto foi a grande presença de arquitetos na instituição Lúcio Costa e Sylvio de Vasconcellos, entre outros. Este momento de intensa
“patrimonialização” ficou conhecido como o patrimônio de “pedra e cal”, referindo-se
somente às obras edificadas, como igrejas, casarões, pontes, estátuas e até cidades
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MALHANO, Clara Emília Sanches. Op.cit, 2002, p.8.
CHUVA, Márcia. Op.cit., 2003, p. 320.
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PROTEÇÃO e Revitalização do Patrimônio Cultural no Brasil: uma trajetória. SPHAN, 1980, p. 55.
26
Ibdem, p.56.
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inteiras. Apesar dos estudos e esforços de Mário de Andrade, a ampliação do patrimônio
cultural a bens intangíveis foi deixada de lado.27
O olhar do patrimônio, para os intelectuais do Estado Novo, enseja o uso das
cidades mineiras do século XVIII, não apenas do ponto de vista funcional, mas também
do ponto de vista simbólico e motivador de atitudes na população, pois tais cidades28
continham significados importantes que foram apropriados para um discurso uno que
visava a constituição de um patrimônio e preservá-lo era preservar a nação.29
O passado que tanto privilegiavam os intelectuais desse tempo foi o colonial,
principalmente o das Minas Setecentistas. O Barroco foi “[...] oficialmente usado como
um signo totêmico da expressão estética da identidade nacional brasileira”,30 e neste
movimento de invenção de uma manifestação artística/arquitetônica, Minas Gerais se
destaca, desempenhando um papel importante de locus da autêntica arte brasileira, “[...]
uma espécie de lugar sagrado da identidade nacional brasileira”.31
[...] a apropriação da cultura nacional é, principalmente, a apropriação
de um passado exemplar. Esse passado se faz visualmente presente por
meio de monumentos arquitetônicos, históricos e religiosos, em sua
maioria situados numa região do país. Mais que isso, esse passado é
considerado barroco e católico.32

Seguindo uma linha patrimonial em que o Barroco e as heranças do catolicismo
perdurassem, os intelectuais do SPHAN, ligados a uma corrente conservadora e cristã,
sob a liderança de Rodrigo Melo Franco de Andrade, criaram, materializaram e
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De acordo com Silvana Rubino, “Mário se tornou um funcionário do SPHAN e seguiu uma linha muito
próxima de Rodrigo, do privilégio concedido ao bem imóvel, com uma atuação pouco próxima àquilo que
preconizava em seu anteprojeto”. IN: RUBINO, Silvana Barbosa. As fachadas da história: os antecedentes,
a criação e os trabalhos do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 1937-1968. Dissertação
de Mestrado apresentada ao Departamento de Antropologia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas
da Universidade Estadual de Campinas. UNICAMP, 1991.
28
Ouro Preto foi a primeira cidade tombada enquanto Monumento Nacional no ano de 1933, segundo Caion
Meneguello Natal este processo contribuiu para caracterizar a cidade como um documento histórico “como
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tempo especial, isto é, as marcas e reminiscências, as provas de episódios históricos que concorreram à
formação da identidade.” IN: NATAL, Caion Meneguello. Ouro Preto a construção de uma cidade
histórica1891-1933. Dissertação de Mestrado apresentada ao Departamento de História do Instituto de
Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas. Campinas: Unicamp, 2007.
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A ideia de nação mais recorrente “remete à ideia de uma totalidade abrangente e singular”, própria da
visão de um historicismo de tipo romântico, que se adequou à afirmação da existência de um sentido
evolucional dos seres, que a um só tempo é singular e contínuo. IN: GOMES, Angela de Castro. Op.cit,
1996, p.161-162.
30
GONÇALVES, José Reginaldo Santos. A retórica da perda: Os discursos do patrimônio cultural no
Brasil. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1996, p.69.
31
Ibdem, p.72.
32
Ibdem, p.72.
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atualizaram “peças” do passado para serem, no presente, símbolos da moral e da nação.33
Nesse âmbito, cultura e política se complementam, já que a formação da nação não pode
se limitar somente à dominação pela força policial, precisa ser moral e intelectual. Esta
formação também passava pelo viés da dominação, pois, para os intelectuais envolvidos
no processo, conceder acesso à cultura, a escola era uma forma de inserir as pessoas em
um certo modelo proposto pelo Estado. Para isso, o governo se utilizaria da educação,
meio pelo qual a prioridade era a formação de cidadãos obedientes às leis. De acordo com
Kátia Abud, “A instrução era entendida como um instrumento importante para a
manutenção do Estado Nacional e da identidade coletiva do povo brasileiro”.34 Os
processos patrimoniais (e museológicos) atuavam no fortalecimento do regime,
ensinando, através dos monumentos, o civismo, o patriotismo, o trabalho coletivo, o
sacrifício pela pátria e a história conduzida pelos chamados grandes vultos.
Através do discurso patrimonial, procurando materializar um passado tomado como
modelo, os historiadores se valiam da produção de narrativas cujo objetivo era ordenar os
eventos históricos, dotando-os de coerência e objetividade. Desta forma, procurava-se
envolver o receptor no discurso a ponto de fazê-lo sentir-se parte deste passado,
convencendo-o da existência objetiva daquela realidade. A narrativa histórica
transformava aquele real criado em um objeto de desejo. Ao produzir sentido na vida do
receptor, o passado era apresentado como uma realidade cuja existência não dependia do
narrador: era o passado tal qual aconteceu.35
A tônica deste tipo de texto, produzido por uma elite intelectual da década de 1930,
membros de instituições como o SPHAN, os Institutos Históricos e Geográficos e do
próprio aparelho governamental, centrava-se na dominação moral e cultural da
população, vista como dependente da tutela do Estado. Em um tempo de crise política,
cultural e social, como vigorava naquele período, a dominação moral e intelectual era
urgente, e é na dimensão política da consciência histórica (que se dá entre um equilíbrio
do estético e do cognitivo) que acontece a produção de orientações no presente capazes
de estabilizar o momento,36 isto é, quando aquele indivíduo se sente parte de um todo por
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A moral pretendida estava totalmente ligada aos valores cristãos.
ABUD, Kátia Maria. O ensino de história como fator de coesão nacional: os programas de 1931. Revista
Brasileira de História, vol. 13, n. 25/26, p. 163-174, set. 92/ago. 93, p. 164.
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Cf: WHITE, Hayden. Tropología, discurso y modos de conciencia humana. In.: El texto histórico como
artefacto literário. Barcelona: Paidós Iberica: Universidad Autónoma de Barcelona, 2003.
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ter entronizado uma história comum, que fora criada na dimensão política, ele irá agir de
acordo com os princípios para os quais aquela narrativa foi criada.
Alguns projetos de proteção ao patrimônio histórico já tinham sido vislumbrados
desde 1920, quando fervilharam planos de conservação dos bens históricos e criação de
museus, como por exemplo a criação do Museu Histórico Nacional em 1922 e a Inspetoria
dos Monumentos Históricos dos Estados Unidos do Brasil em 1927.37 O Museu tinha
como objetivo contar a história do Brasil através de coleções que ensinariam o civismo e
o patriotismo. Ele estava vinculado ao poder público dominante e foi considerado o arauto
do progresso. Segundo Margarida de Souza Neves, “Nestes templos do progresso as elites
criavam sua própria liturgia, seu ritual e seus símbolos. As cerimônias de inauguração
atravessavam cidades, num processo didático”.38 Já a Inspetoria previa a criação de um
centro de restauro e preparação de técnicos voltados para a área patrimonial. Ela foi
responsável pelas diversas intervenções que sofreu a cidade de Ouro Preto após seu
soerguimento como origem das Minas Gerais.39 Ambas as instituições foram construídas
sob a égide de dois signos: a modernidade e a tradição.
De acordo com a bibliografia que se aprofundou sobre os discursos e constituição
do campo patrimonial no Brasil, percebemos que este tempo foi caracterizado por
intensos debates e disputas entre grupos distintos.40 Desse modo, o trabalho de
organização, seleção e preservação do passado brasileiro não pode ser compreendido
como um processo homogêneo e isento de intensas disputas.
É nesse contexto que a nossa dissertação se insere e, almejando ampliar as análises
sobre as disputas e debates na conjuntura da construção das políticas patrimoniais,
analisamos a trajetória e o papel de um polígrafo da década de 1930, Salomão de
Vasconcellos, e sua relação com a construção de uma Cidade Monumento. Para isto nos
valemos das seguintes questões: Quem era Salomão de Vasconcellos, quais eram suas
concepções de história e patrimônio, porquê quis “monumentalizar” a cidade de Mariana,
e por fim como se deu este processo? Estudar a área urbana tornada monumento é estudar
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Antes mesmo destes dois marcos da preservação patrimonial no Brasil serem institucionalizados, muitos
outros movimentos já debatiam a importância do patrimônio, como por exemplo, o futuro de Ouro Preto na
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as relações de poder e as estratégias que ampararam o seu surgimento como tal. Para isto,
focamos nos discursos produzidos por Vasconcellos durante sua trajetória institucional.
O período ao qual está inserido é um tempo marcado por discussões sobre a escrita da
história e a busca por um passado comum capaz de orientar o presente para a realização
de um futuro primoroso.
Considerado pelas Instituições por onde transitou, por estudiosos contemporâneos
e pelos seus sucessores um grande historiador no âmbito dos estudos sobre a História de
Minas Gerais, autor de obras de grande importância no cenário da produção
historiográfica mineira na primeira metade do século XX – obras conceituadas como
referência para o entendimento da formação de Minas Gerais –, Salomão de Vasconcellos
foi colaborador do SPHAN e representante desta Instituição de 1938 a 1945. Atuou
também no IHGMG (Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais), como secretário
geral entre 1944 a 1947 e presidente entre 1955 a 1958. Suas obras historiográficas,
artigos, correspondências e fontes utilizadas por ele compõem um acervo riquíssimo
acerca de assuntos políticos, administrativos, jurídicos, religiosos e urbanos da região de
Minas Gerais, tornando-se de grande interesse aos pesquisadores da história, da
arquitetura, da religião. Podemos encontrar partes deste acervo documental na Biblioteca
de Obras Raras da Universidade Federal de Ouro Preto, na Universidade Federal de Minas
Gerais, no Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, na Academia Mineira de
Letras, na Coleção Mineiriana da Biblioteca Estadual Luís de Bessa, no Arquivo Público
Mineiro, no Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Mariana, no Arquivo Eclesiástico
da Arquidiocese de Mariana, no Arquivo da Prefeitura Municipal de Mariana, no Arquivo
Central do IPHAN no Rio de Janeiro e na Cinemateca Brasileira em São Paulo.
Por meio desta pesquisa buscamos ressaltar a importância que teve Salomão de
Vasconcellos no cenário patrimonial mineiro e, principalmente, no cenário patrimonial
da cidade de Mariana, consagrada Cidade Monumento. Nosso recorte temporal começa
em 1936, quando escreve sua primeira obra historiográfica Verdades Históricas até o ano
de 1947, quando escreve o Breviário Histórico e Turístico da Cidade de Mariana.
Selecionamos este período por se tratar da época em que o autor entra em contato com os
arquivos mineiros e começa a escrever suas obras historiográficas, até o momento em que
ele publica o projeto e a lei que tombou Mariana como Monumento Nacional. Traçamos
o caminho que percorreu desde que foi morar com Diogo de Vasconcellos, passando por
sua ida para o Rio de Janeiro onde teve contato com Benjamin Franklin Ramiz Galvão,
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até sua entrada na Revista História e Arte, na qual expôs suas concepções de patrimônio.41
Fizemos este trajeto para recompor os lugares de produção, ou seja, as instituições de que
participou, e sua rede social – com quem suas obras dialogavam e para quem as fazia, isto
é, seu campo intertextual e seus leitores previstos. Com este intuito, demos atenção as
suas produções que revelam os anseios daquele presente. Vale ressaltar também que esse
trabalho foi feito sobre fontes pouco conhecidas. Portanto, o estudo sobre este intelectual
e suas estratégias nos levou inicialmente a um processo de construção de discursos
constituintes das relações de poder-saber em decorrência de um objetivo, o que
possibilitou a apreensão das relações de força que estavam em jogo naquele momento.
Para tal apreensão foi preciso acompanhar a trajetória do autor. Os instrumentos utilizados
para o mapeamento desta trajetória nos ajudaram a recuperar sua produção (textos
historiográficos, correspondências, artigos), a compreender suas escolhas teóricometodológicas e as perspectivas que tinha sobre história e sobre o patrimônio. Estes
instrumentos contribuíram para a análise do pensamento político deste polígrafo
“considerando de forma prioritária sua linguagem, entendida como suporte sensível e
potencializador de ideias”.42 O autor é tratado como um intelectual tradicional chamado
de polígrafo, isto é, produzia obras históricas, literárias e jornalísticas, além de pensador
do patrimônio cultural, desta forma “compreender as questões que um pensador formula,
e o que faz com os conceitos a seu dispor, equivale a compreender algumas de suas
intenções básicas ao escrever e, portanto, implica esclarecer exatamente o que ele pode
ter querido significar com o que disse – ou deixou de dizer”.43 O intelectual tradicional é
aquele que, segundo Antônio Gramsci preexistem às sociedades capitalistas e
representam na contemporaneidade “uma continuidade histórica que não foi interrompida
nem mesmo pelas mais complicadas e radicais das formas sociais e políticas”.44
Nesse trabalho, de recuperação interpretativa do pensamento e das perspectivas
conceituais, usamos a metodologia da Análise de Conteúdo, empreendida nas obras

41

“Ramiz Galvão nasceu em Rio Pardo, Rio Grande do Sul, em 1846. Ainda criança veio para o Rio de
Janeiro e foi na capital do Império que fez toda a sua formação intelectual”. CALDEIRA, Ana Paula
Sampaio. Viver em meio a livros: a atuação de Ramiz Galvão na Biblioteca Imperial (1870-1882). Anais
do XIV Encontro regional da ANPUH-Rio: Memória e Patrimônio. Rio de Janeiro, 19 a 23 de Julho de
2010, p. 1.
42
ARAÚJO, Maria Marta. Com quantos tolos se faz uma República? Padre Correia de Almeida e sua sátira
ao Brasil oitocentista. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2007, p. 12
43
SKINNER, Quentin. As fundações do pensamento político moderno. São Paulo: Companhia das Letras,
1996, p. 13.
44
GRAMSCI, Antonio. Apontamentos e notas dispersas para um grupo de ensaios sobre a história dos
intelectuais. IN: GRAMSCI, Antonio. Cadernos do Cárcere. Vol.2. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,
2006, p. 16.

19

historiográficas, Verdades Históricas – A sedição de 1720 em Vila Rica e A viagem de D.
Pedro I - 1936; O Palácio de Assumar – Estudo crítico-histórico – 1937; Mariana e seus
templos – Obras d’arte do Tempo Colonial - 1938; Ataíde – célebre pintor mineiro do
século XVIII – 1941; Bandeirismo – 1944; Os sinos...(na simbologia e na história) –
1946; Breviário Histórico e Turístico da Cidade de Mariana (guia para turista) – 1947;
e O Fico: Minas e os mineiros na Independência – 1972, em suas publicações na Revista
História e Arte e em alguns jornais mineiros, como também, em suas correspondências.
Nós nos detivemos em compor o discurso da autoria por seus núcleos de significados, por
sua forma narrativa, por sua utilização e frequência de aparição das palavras, sem,
contudo, descuidar do campo social e cultural.
Segundo Laurence Bardin: “A análise de conteúdo é utilizada como um instrumento
de diagnóstico, de modo a que se possam levar a cabo inferências específicas ou
interpretações causais sobre um dado aspecto da orientação comportamental do
locutor”.45 Portanto, a análise de conteúdo é “uma técnica baseada na análise da
linguagem, mas cujo objetivo não é conhecê-la em si mesma, mas ‘inferir’ alguma outra
realidade distinta por meio dela”.46 Neste sentido, o contexto (dimensão dos próprios
textos) foi compreendido à medida que elucidou a obra, e não como uma categoria de
causa/efeito do discurso.
Além da análise textual, ponderaremos sobre “o patamar do percurso gerativo de
sentido”,47 ou seja, as estruturas narrativas e as relações entre as injunções teóricas e
metodológicas do discurso político e intelectual desse escritor mineiro. Ao mesmo tempo,
é preciso observar a trajetória do autor e sua rede social e política que permitam lançar
alguma luz ao seu campo discursivo.48
Empregamos o aporte teórico da História Intelectual para explanarmos sobre os
conceitos de representação e práticas culturais, tão necessários para o entendimento do
nosso trabalho e que vislumbrassem a ideia de que o intelectual em estudo é um produtor
de bens simbólicos. 49 De acordo com Jean-François Sirinelli, o estudo da formulação de
45
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ideias possibilitará um entendimento sobre a elite intelectual e a compreensão dessas
ideias no cotidiano dos costumes e modos da sociedade.50 Optamos pela história de
intelectuais pelo fato dela primar por uma análise que atenta para a lógica de constituição
dos grupos de intelectuais, “postulando a interdependência entre a formação de redes
organizacionais e os tipos de sensibilidade aí desenvolvidos, o que necessariamente
iluminaria o desenho e as características de quaisquer projetos culturais”51 sem se
abandonar o interesse pelo conteúdo do que é produzido pelos intelectuais.
Para um trabalho da história intelectual Sirinelli aponta três ferramentas teóricometodológicas: a reconstituição dos itinerários desses intelectuais, a noção de geração e
a noção de lugares de sociabilidade. Assim, é preciso reconstituir a trajetória intelectual
dos indivíduos e grupos a fim de que sejam desenhados mapas mais precisos dos grandes
engajamentos intelectuais, iluminando as inclinações, polêmicas e cisões dos intelectuais
de um determinado período ou ligados a um determinado debate. Há que se caracterizar
então seus esforços de reunião e de demarcação de identidades, associando-os a projetos
intelectuais e políticos a um só tempo.
A segunda ferramenta é a noção de geração, categoria “operacional para uma
abordagem que pretende destacar as características das trajetórias de vida dos autores,
relacionando-as entre si através de vínculos pessoais e profissionais/públicos ao longo do
tempo”.52 A geração compreende, em geral, um grupo de pessoas que possuem a mesma
faixa etária e que compartilham da mesma visão de mundo. É importante ressaltar que,
dentro dessa lógica de constituição do grupo intelectual, a noção de geração não se liga
somente à ordem cronológica, ou melhor, o que pode evidenciar uma geração, nos moldes
propostos por Sirinelli, é a problemática.
A noção, por conseguinte, situa-se na junção de memória e história,
sendo fundamental explicitar que a referência é a uma memória
‘comum’, entendida enquanto testemunho de como um conjunto de
homens experimentou um certo ‘tempo’. Falar de geração nessa
perspectiva é falar de relações entre ‘pessoas’ de um mesmo grupo (que
podem ou não ter a mesma classe de idade) e é falar também de relações
entre gerações [...].53
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A geração apropria, atualiza e produz discursos, através de um trabalho de
memória comum do grupo, e os transmite aos sucessores que não vivenciaram os
acontecimentos experimentados pelo grupo anterior, criando assim, um sentido de
pertencimento e união.
Recompondo a trajetória do Salomão de Vasconcellos e a inscrevendo em uma
geração o aproximamos de outros homens que estavam inseridos em espaços diversos de
produção historiográfica e que possuíam um corpo de ideias formando uma rede de
contatos, os quais poderiam ser convergentes e divergentes. A esta rede de contatos
significativos chamamos de sociabilidade, categoria que juntamente com a geração e a
trajetória nos ajudou a compor o pensamento intelectual e os projetos vislumbrados pelo
autor. A sociabilidade está intimamente ligada à escrita historiográfica que “se articula
com um lugar de produção socioeconômico, político e cultural”.54 Ela é marcada por uma
feição subjetiva, que pode ser caracterizada pela afetividade, pela competição e pela
cumplicidade, e por um aspecto objetivo, mais institucional, seja ele formal ou informal,
e por isto, é impossível analisar um discurso independente da rede de contatos (pessoais
e profissionais) e da instituição ao qual se vincula.
Mais genericamente um texto histórico (quer dizer, uma nova
interpretação, o exercício de métodos novos, a elaboração de outras
pertinências, um deslocamento da definição e do uso do documento, um
modo de organização característico, etc.) enuncia uma operação que se
situa num conjunto de práticas. [...] Um estudo particular será definido
pela relação que mantém com outros, contemporâneos, com um ‘estado
da questão’, com as problemáticas exploradas pelo grupo [...].55

A História Intelectual, ao elucidar um mapeamento social, faz com que a noção de
geração delineie as redes de relações – os intercâmbios sociais e culturais durante um
determinado tempo e sobre diversas maneiras, o que nos permite localizar os lugares de
fala, seja em instituições, escolas, associações, revistas, jornais etc. Estes indicativos são
extremamente valiosos na análise de movimentos de produção e circulação de ideias.
A História Intelectual e suas ferramentas metodológicas, propostas por Sirinelli,
foram instrumentos analíticos operacionais para se compreender a estrutura de relações
sociais de um grupo participante de instituições responsáveis pela escrita da história, o
qual bosquejou e circulou uma história regional fortemente amparada pelo viés
conservador e tradicional católico. Assim, Salomão de Vasconcellos, classificado como
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um intelectual polígrafo que, por comportar em seu trabalho de erudito as dimensões
política e científica, é um bom guia para entendermos a modernidade que o início do
século XX estava vivenciando e os impasses que ela poderia produzir. Instituições como
o Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, Academia Mineira de Letras, Serviço
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e Revista de História e Arte foram lugares
estratégicos onde sua fala ganha corpo e reverbera na produção do patrimônio que
compõe a sua região.
Recompondo a trajetória, as injunções teórico-metodológicas e as estratégias de
poder do nosso intelectual, conseguimos situá-lo no evento máximo pretendido por ele, a
consagração de sua cidade natal, Mariana, em Monumento Nacional no ano de 1945. Tal
processo fundamentaria toda uma história que escreveu sobre sua cidade, como também,
o dotaria de um poder que o faria entrar para a história como um dos vultos do passado,
colocando-o em pé de igualdade com aqueles que ele tanto estimava. Portanto, os
capítulos seguintes são a recomposição das trajetórias, estratégias e projetos percorridos
e elaborados por Vasconcellos para cumprir seu projeto monumental.
No primeiro capítulo, compusemos a trajetória intelectual de Salomão de
Vasconcellos e sua ligação com a escrita da história, ou seja, recompomos os caminhos
percorridos em instituições, a criação de redes sociais, tudo isso para nos levar a suas
perspectivas sobre a história e sobre o patrimônio. Contudo, iniciamos essa trajetória
com uma breve abordagem da biografia do Salomão de Vasconcellos, o que nos permitiu
inferir que, além de ter sido ele membro da elite marianense , também circulou nos meios
intelectuais dos homens da política e da cultura brasileira, convivendo de perto com José
Pedro Xavier da Veiga, Antônio Augusto de Lima, Benjamin Franklin Ramiz Galvão,
João Pinheiro da Silva, Ernesto Von Sperling, e com famílias da elite política e cultural
de São Paulo e do Rio de Janeiro. Estas convivências o fazem voltar para uma vida
intelectual ativa, e assim, acabou por participar de diversas instituições, como já vimos
acima. Após a biografia, tratamos de seu primeiro efetivo trabalho em um arquivo, a
organização documental da Câmara Municipal de Mariana, que o coloca nas discussões
sobre a história de Minas Gerais. Neste trabalho, o intelectual esteve em contato com
documentos do período colonial e imperial mineiro, o que amparou suas pesquisas e
iluminou suas perspectivas historiográficas e sua relação com o patrimônio marianense,
já que, concomitante à organização documental, o intelectual escreve suas obras
historiográficas e vai, a partir daí, moldando o projeto monumental para a cidade. Na
sequência nos detemos em recompor sua trajetória, sua sociabilidade e suas perspectivas
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historiográficas e patrimoniais que iluminaram sua tentativa de composição de uma
identidade mineira.
No segundo capítulo, “Uma urbanização do sagrado”, abordamos inicialmente as
primeiras iniciativas patrimoniais em terras mineiras, principais fontes da composição das
memórias locais. Uma das primeiras ações empreendidas em relação à memória
aconteceu na cidade de Mariana a pedido de D. Maria I, Rainha de Portugal. Em seguida
focamos na construção que Vasconcellos fez da história da cidade de Mariana,
primeiramente caracterizada de Jerusalém Mineira, para depois, em cima desta já
consolidada narrativa, compor a outra ponta da história, a que caracterizava a cidade como
Atenas Mineira. Isto dá o tom para a história que Salomão de Vasconcellos narrou. Toda
a composição urbana da cidade que cresceu de forma ordenada e às vistas das igrejas são
as duas pontas dos laços da história da cidade, de um lado a ordem e de outro a religião,
ambas dando sentido à localidade. Em sua narrativa criou-se as características de um
povo, homogeneizando uma identidade e obscurecendo a diversidade. Na sequência,
recompomos a narrativa que o autor construiu em cima dos monumentos da cidade
elencando a importância e a função de cada um deles dentro da história de Mariana. A
isto, o autor atrelou a figura daqueles homens que considerava importantes, por terem
participado de movimentos que agitaram as ideias de certa época, ou, por terem sido
personalidades notáveis das Artes, Letras e Ciências. Desta forma, o autor já fazia todo o
panorama monumental da cidade de Mariana.
Em “O tombamento, Mariana cidade Monumento Nacional” trabalhamos
inicialmente com duas fontes essenciais para a consolidação deste ato: os discursos do
bicentenário da cidade, um realizado em 1911 por Diogo de Vasconcellos e outro escrito
por Salomão de Vasconcellos em 1945. O primeiro comemora inicialmente a elevação do
arraial à vila, evento que aconteceu simultaneamente com Ouro Preto e Sabará.
Analisamos o discurso feito por Diogo de Vasconcellos no qual ele demonstra a
importância dada à providência divina, e, como ele emparelhava a história de Mariana à
história geral quando comparava a cidade e os eventos que nela se passaram aos eventos
de outras localidades consideradas origens da civilidade. O autor tentava mostrar que
assim como na Grécia ou na Itália, a cidade de Mariana igualmente possuía uma
periodização histórica, começando pela Antiguidade, passando pela Idade Média e
chegando à Modernidade. Já o discurso de Salomão de Vasconcellos priorizou a
consolidação, a um só tempo, da cidade e do bispado em 1745. Em ambas as datas, 1911
e 1945, aconteceram festividades em que estiveram presentes importantes políticos,
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artistas e intelectuais. A comemoração de 1945 teve o suporte da Arquidiocese, que esteve
representada o tempo todo pela figura de Dom Helvécio Gomes de Oliveira, um dos
organizadores do bicentenário e aliado de Vasconcellos no projeto de elevação da cidade
de Mariana a Monumento Nacional. Nesta parte do capítulo percebemos com clareza as
redes que já estavam fundamentadas por laços de amizade, trabalhos e projetos em
comum. Os discursos foram a porta de entrada para a definitiva elevação da cidade a
Monumento Nacional e através deles reconstruímos o caminho feito pelos intelectuais no
processo de “monumentalização” da cidade. Mostramos nesta parte, todas as instituições
e os atores envolvidos: a prefeitura da cidade, na figura do Prefeito Doutor Salvador
Ferrari; a Arquidiocese, representada por Dom Helvécio Gomes de Oliveira; o Instituto
Histórico e Geográfico de Minas Gerais, tendo como cabeça do projeto Salomão de
Vasconcellos; e por fim, o SPHAN e sua figura central Rodrigo Melo Franco de Andrade.
Demos atenção a como estes intelectuais se uniram e viram em Salomão de Vasconcellos
o meio certo de concretizar a “monumentalização” de Mariana. Mostramos que este
desejo partia do IHGMG, da Arquidiocese, da Prefeitura e dos próprios interesses
pessoais de Helvécio Gomes de Oliveira e de Vasconcellos. Por fim salientamos que,
mesmo após o projeto ter sido consubstanciado, a Cidade Monumento não caiu no
obscurantismo. Houve ainda dois filmes, um feito em 1945, logo após a consagração do
título, e outro em 1959. O primeiro provavelmente era um reforço à memória que estava
sendo monumentalizada, e o segundo, um filme educativo para ser veiculado como
material didático e também como mantenedor de provas definitivas e verídicas de que
Mariana fora a cidade origem das Minas Gerais e, portanto, um patrimônio a ser herdado
pelas gerações futuras.
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Capítulo 1 – A Trajetória de um intelectual mineiro entrelaçada à escrita da história.
Neste capítulo, história intelectual, perspectiva historiográfica e patrimônio serão
os objetos centrais na recomposição da trajetória do nosso intelectual mineiro, Salomão
de Vasconcellos, ajudando-nos a refazer sua rede social e os planos que tinha para a sua
cidade natal.
Salomão de Vasconcellos nasceu no dia 2 de janeiro de 1877, na Fazenda São João
de Crasto, atual território da cidade de Mariana. Foi herdeiro de uma das famílias mais
ilustres dos primórdios de Minas Gerais, pois era filho de Francisco Diogo de
Vasconcellos (irmão do afamado historiador Diogo de Vasconcellos) com Maria
Madalena Vasconcellos. Francisco Diogo era filho de Luísa da Rocha Almeida e Diogo
Antônio de Vasconcellos, por muitos anos tabelião em Mariana; e neto por parte de mãe
do Tenente Coronel Joaquim José de Almeida e bisneto do Conselheiro José Joaquim da
Rocha, um dos personagens mais destacados da História do Brasil, figura presente na
Independência, e um dos artífices do “Fico”.56
Esta genealogia mostra que Salomão de Vasconcellos nasceu em uma família
abastada e de grande participação na vida política da região e do Brasil. Além destas
figuras, destaca-se também Bernardo Pereira de Vasconcellos, outro parente ilustre de
Salomão de Vasconcellos. Bernardo Pereira de Vasconcellos teve sua entrada na vida
política em 1824 quando foi eleito deputado geral por Minas. 57 Após isso não parou mais,
foi juiz de fora em Guaratinguetá e São Paulo; desembargador da Relação do Maranhão
(cargo que não chegou a ocupar); deputado geral de 1826 a 1837; ministro da Fazenda de
1831 a 1832; ministro da Justiça e do Império de 1837 a 1839; senador de 1838 a 1850,
ano de sua morte; conselheiro de Estado de 1842 a 1850, além de ter tido uma intensa
vida jornalística. Começou a escrever no jornal Universal e a partir de 1833 se liga ao
jornal Sete de Abril onde faz duras críticas a Evaristo da Veiga. Portanto, Salomão de
Vasconcellos seguiu seus familiares e se envolveu nos assuntos políticos, sociais e
culturais de sua região.
O batismo do Salomão de Vasconcellos ocorreu na Paróquia de São Caetano de
Mariana, no dia 3 de junho de 1877, sendo o Padre Marcos de Oliveira Lopes responsável
pelo ritual; teve como padrinhos os tios, Diogo Luís de Almeida Vasconcellos e sua
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mulher Olímpia Etelvina Gomes, então moradores na Fazenda do Gualaxo, patrimônio
da família Vasconcellos.58
Desta forma, podemos perceber que Salomão de Vasconcellos era descendente de
uma das mais notáveis famílias marianenses da época, no que tange à intelectualidade
política e cultural. Seguiu os passos de seus antecessores demonstrando seu amor à terra
natal, à qual dedicou grande parte de suas obras. Sobre algumas nos deteremos nesse
trabalho. Este amor à cidade de nascimento correspondia a um só tempo, à ligação
fraternal com o local que o remetia a uma memória afetiva e à tentativa de manutenção
da condição social de sua família e da elite política e intelectual da cidade.
Vasconcellos era o terceiro filho; além dele, o casal tinha mais duas meninas. Com
três filhos para criar, a mãe de Vasconcellos decidiu mandá-lo, com 15 anos de idade, a
Ouro Preto para que pudesse estudar e assim garantir seu futuro. Ele então vai morar com
seu tio, Diogo de Vasconcellos, fato que viria a ser decisivo na sua carreira enquanto
historiador, pois, a partir daquele momento Salomão de Vasconcellos começou a conviver
de perto com membros da intelectualidade e da política de Minas Gerais, uma vez que
seu tio fora ativo dentro destes grupos.
Entre os anos de 1892 e 1895, ele se dedicaria aos conhecimentos de gramática,
matemática e de literatura, lendo com grande entusiasmo os livros de José de Alencar.
Aprendeu também a arte da taquigrafia, que mais tarde (1895) lhe renderia o trabalho de
taquígrafo no Congresso do Estado de Minas Gerais, tendo ele apenas 18 anos, fato este
comentado em vários jornais mineiros.59 Em junho de 1895, o Congresso reabre seus
trabalhos e a partir desse dia Vasconcellos começa sua primeira profissão. Aproveitando
dessa arte, da taquigrafia, se dispôs a praticá-la na Academia de Direito em Ouro Preto.
Com a capital mineira já transferida para Belo Horizonte, Vasconcellos continua
seus trabalhos no Congresso, além de ingressar na Faculdade de Direito em Belo
Horizonte. Viveu nesta fase da vida na República do Acre e teve como companheiros:
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Francisco Diogo de Vasconcellos (seu primo), Francisco Thompson Flores, Vitorino
Prates (filho do engenheiro Carlos Prates, que projetou alguns bairros de Belo Horizonte),
Alberto Horta, Francisco Caracioli (o Borges) e Juvenato Horta. Todos membros de
famílias abastadas, alguns deles filhos de homens da política. Das vivencias na república
ele escreve Memórias de uma República de Estudantes.
Segundo Décio de Vasconcellos, no segundo ano de direito ele pede transferência
para a Faculdade de São Paulo e gradua-se no ano de 1905. No ano de 1915, Vasconcellos
concluiu o curso de medicina, que lhe rendeu duas medalhas após sua participação na
Primeira Grande Guerra (1914-1918). Sua formatura foi noticiada no jornal marianense,
O Germinal, que o elogiou pelo fato de que, mesmo depois de constituir família, ainda
continuava a se aperfeiçoar.60
Em 1906, casou-se com Branca Tereza de Carvalho, insígne violinista, (da
tradicional família fluminense do Barão de Itambi e do Visconde de Itaboraí) tendo como
padrinhos João Pinheiro da Silva, eleito presidente do Estado de Minas Gerais, o
desembargador Rezende Costa, Ernesto Von Sperling, e por último, Augusto de Lima.61
Conforme a biografia escrita por seu filho, Décio de Vasconcellos, depois de anos
atuando na medicina e no direito, foi na escrita da história que Vasconcellos se
reconfortou, “fazendo-se escritor, agora embalado por esta outra constante de todo
homem culto – o amor ao passado”.62 O período em que o autor iniciou seu trabalho de
historiador é considerado um tempo de intensa pesquisa arquivística e escrita
historiográfica na tentativa de composição da história nacional.
É importante ressaltar que a biografia escrita por Décio de Vasconcellos e utilizada
por nós, nos revela o teor de monumentalização de uma memória. A narrativa criada
também é movida por interesses. O filho de Salomão de Vasconcellos buscou eternizar
uma visão do pai, aquela de homem trabalhador, preocupado com o futuro da região e
isento de interesses pessoais e profissionais. A narrativa foi escrita após a morte de
Vasconcellos e buscou fazer com ele não caísse no obscurantismo, mas ao mesmo tempo,
tratou de eternizar não só a memória do pai, mas da própria família.
Seguindo assim essa biografia carregada de simbolismos, Vasconcellos começou a
carreira de historiador em sua terra natal, a cidade de Mariana. Daí em diante, por mais
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de 25 anos, tornou-se estudioso da história do Brasil e passou a ocupar um lugar de
destaque entre os historiadores da época, ganhando o cognome Mestre.63 Participou de
diversas instituições, tais como do Instituto Histórico de Ouro Preto, do IHGMG –
Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais –, do Instituto Histórico de São Paulo,
do Instituto Histórico da Bahia, do Instituto Histórico de Pernambuco, do Instituto
Histórico do Rio Grande do Norte, do Instituto Histórico do Sergipe, do Instituto
Histórico de Petrópolis, do Instituto Histórico Brasileiro de Estudos Sociais de São Paulo,
da Academia de Letras de Minas Gerais, da Sociedade Mineira de Escritores, do SPHAN
– Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – do Ateneu Internacional de
Cultura e da Academia Americana de la Historia y de la Ciência de Buenos Aires.
Percebemos, com isto, que esteve ligado à escrita da história das várias regiões e também
da América do Sul.
Salomão de Vasconcellos faleceu em 1965 em Belo Horizonte, mas foi sepultado
em sua terra natal e jaz no cemitério de Santana, onde se situa a Capela de Santana, local
onde as famílias tradicionais da cidade sepultavam seus entes queridos. Segundo seu
filho, Décio de Vasconcellos, enterrado ao lado de seu pai está Alphonsus de Guimarães,
“ambos fazendo jus ao respeito da posteridade, o historiador e o poeta marianense”.64 Nas
suas palavras, Décio de Vasconcellos une história e literatura elegendo duas figuras que
coloca em evidência, declarando-as como importantes destaques que deram à cidade
maior visibilidade. Salomão de Vasconcellos, segundo seu biógrafo, foi o primeiro a
narrar a história da cidade mineira e teve papel fundamental, através de suas pesquisas,
na manutenção das tradições locais. Já Alphonsus de Guimarães descreveu em seus
poemas as belezas da cidade e compôs o hino de Mariana para a comemoração do
bicentenário em 1911. Portanto, ambos foram responsáveis por imortalizar a imagem da
cidade.
Suas obras, artigos e correspondências formaram o corpus da pesquisa e nos
indicaram os caminhos percorridos por ele, bem como seus aliados políticos e
intelectuais. Este caminho é uma via dupla, pois ao mesmo tempo em que o intelectual
define sua sociabilidade, ele também é definido por ela. O intelectual não se define
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somente pelo que ele é, por uma função ou status, mas sim por aquilo que ele “faz”, ou
seja, por sua prática, que guardaria sempre desdobramentos políticos .65
Para traçar a trajetória intelectual e vislumbrar as estratégias de Salomão de
Vasconcellos, o estudo de suas obras historiográficas, correspondências, publicações na
revista do IHGMG e em alguns jornais mineiros serão extremamente importantes,
podendo fornecer indícios dos caminhos percorridos e de sua relação com a
“monumentalização” da cidade de Mariana, fazendo-nos compreender o significado do
passado para este intelectual e de como ele estava sendo recuperado para compor seus
projetos.
1.1 – O Arquivo e planos de uma “monumentalização”.
No século XIX, sob os auspícios do IHGB (Instituto Histórico e Geográfico
Brasleiro), a ideia de uma escrita da história nacional que fosse capaz de formar um povo
uno, iluminou o entendimento sobre o patrimônio arquivístico no Brasil. Os arquivos
tinham como tarefa a seleção, classificação, inventário, guarda e conservação dos
documentos que serviriam de fonte para tal narrativa histórica. Estes documentos se
tornariam o alicerce das memórias e de um passado muitas vezes tratado como modelo
para as futuras gerações. Passaram a ser tratados como bens patrimoniais sob uma
conotação de valor histórico.66
Um dos principais encargos dos arquivos é a salvaguarda da produção documental
seja das administrações públicas ou privadas. Por isto, esta atividade está na maioria das
vezes entremeada ao poder simbólico, pois, o documento permanece no tempo como uma
herança e possui valor de prova. Nele ‘repousam verdades’ jurídicas, administrativas,
sociais e culturais.67 Ora, o resultado da seleção arquivística está intimamente ligado à
legitimação de uma realidade construída por um grupo social. O mesmo responsável pela
guarda, conservação e chancela do arquivo é muitas vezes aquele que o interpreta e dá
sentido ao documento que mantém.
Os arquivos passaram a ser vistos como um meio seguro de acesso ao passado, e de
legitimação da história nacional e das histórias regionais, associando a elas o atributo da
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exemplaridade e da singularidade, fundamentais na construção de uma tradição. Segundo
Luciana Quillet Heymann, “nesse movimento, os acervos são associados à categoria de
patrimônio, e passam a ser vistos como material cuja preservação deve ser garantida em
nome da memória coletiva, seja local seja nacional”.68
Por meio do patrimônio as sociedades criam formas de representação
do passado nas quais se justificam valores que fundamentam as relações
sociais no presente; ele é um lugar de memória que permite compor
imagens que sustentam identidades individuais e coletivas. É, por isto,
um campo de disputas simbólicas no qual se refletem as possibilidades
de cada segmento social apropriar-se do passado e manter ou conquistar
o acesso pleno aos direitos sociais, o que o torna também um lugar de
esquecimento, de exclusão, em constante mudança.69

Desta forma, o valor do documento enquanto patrimônio e enquanto legitimador de
um poder simbólico é o que o transforma em monumento. O documento, fruto da seleção
do historiador, legitima a valorização de um bem enquanto monumento.70 A partir disto,
o monumento se torna um sinal do passado perpetuando uma história que se quer narrar.
Em meados do século XIX e início do XX, o documento era o acesso para a
(re)construção do passado e a prova da existência dele, o que validou o processo
patrimonial. Nestes termos, os historiadores deste período viam no documento “uma
prova de boa-fé, desde que fosse autêntico”, e se utilizavam dele para produzir uma
sociedade nos moldes de seus interesses.71 O documento como prova desta produção
social tinha um estatuto científico nas mãos destes historiadores. Em conformidade a este
pensamento, Salomão de Vasconcellos fez do Arquivo da Câmara Municipal de Mariana
o aporte documental para a fabricação de uma Cidade Monumento. Foi em seu trabalho
no arquivo que o autor entrou em contato com os registros produzidos no passado e se
utilizou deles para uma produção documental que seria a base de uma narrativa suporte
da “monumentalização” da cidade de Mariana.
O Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Mariana, chamado na década de 1930
por “Arquivo Colonial e Arquivo do 1º e 2º Império da Câmara Municipal de Mariana”,
é responsável pela guarda de documentos relativos à antiga Câmara Municipal, símbolo
dos primórdios da administração local. Em 1711, com a elevação do arraial à Vila de
68
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Nossa Senhora do Carmo, uma das necessidades era a instalação de uma casa para as
sessões da Câmara, que possuía como atribuições a manutenção da ordem, a divulgação
das deliberações da coroa, a mediação entre poder local e poder metropolitano e cobrança
de impostos, entre outras funções.72 Por conter dados produzidos no passado, que sobre
o olhar dos historiadores são transformados em documentos possuidores do valor de
informação e prova, este arquivo passou a ser referência para o estudo da história de
Minas Gerais e fonte de legitimação de uma narrativa histórica sobre a cidade de Mariana,
composta por Salomão de Vasconcellos, um dos primeiros organizadores do arquivo.
Para o autor, organizar um arquivo era dotá-lo de sentido compondo-o em uma sequência
documental que conta uma narrativa, muitas vezes requerida pelo próprio organizador
(seja público ou privado). Portanto, o valor deste acervo, além de instituir uma narrativa,
é o de também validar e legitimar profissionalmente “os agentes sociais envolvidos em
sua organização, conservação e difusão”.73 Neste caso, Vasconcellos realizou um
processo de reconhecimento tanto do arquivo quanto de sua própria figura como
historiador. O seu papel foi de (co)criador dos registros históricos e da natureza
representacional do arquivo.74
Vasconcellos, em 1938, a convite do prefeito de Mariana, começou sua empreitada
na organização do Arquivo, denominado por ele, de “Arquivo Colonial e Arquivo do 1º
e 2º Império da Câmara Municipal de Mariana”. Organizou os documentos em códices
que iam do 1 ao 218. O intelectual alia a esta organização seu trabalho de composição de
uma narrativa histórica para a cidade de Mariana. Com isto, os códices foram arranjados
de acordo com a documentação, à qual ele procurou dar um sentido linear, isto é,
organizou os documentos por ordem cronológica, e ao mesmo tempo, tentou colocar em
evidência os fatos considerados singulares. Contudo, esta lógica não se manteve, pois,
percebemos que nesta tentativa de uma organização cronológica o autor se deparou com
uma rede documental de cuja esquematização linear não conseguiria dar conta, e por isto,
muitos documentos foram alocados por assunto e não por data.
O códice primeiro contém todo o processo da elevação do Arraial à Vila em 1711,
incluindo atos do Governador Antônio de Albuquerque e as receitas e despesas da Vila.
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Este é, portanto, o primeiro diferencial experimentado pelo Arraial, ser um dos primeiros
arraiais mineiros a receber foro de Vila. Os códices do 2 ao 25 foram divididos por assunto
como, processos de pagamentos, engenhos de aguardente, despesas da Câmara,
sesmarias, papéis eleitorais, miscelânea, arrematação e contratos, carceragem e
enjeitados, entre outros. Do códice 26 ao 29, ele retoma a ordem cronológica, mas já no
30 a abandona para organizar os documentos por assunto.
Encontramos esta disposição ora cronológica, ora por assunto, em todo o índice
geral. Mas, o próprio Vasconcellos elenca a importância ou não da documentação. O
códice 83 é descrito pelo autor como “Papéis avulsos sem importância”; já no códice 144,
intitulado por ele de “Patentes e provisões”, ele faz a seguinte anotação: “entre elas a do
Capitão-Mor José Joaquim da Rocha”.75 Este, como dissemos anteriormente, foi um
antepassado de Vasconcellos e figura importante da política imperial. Ora, isto nos mostra
como o autor organizou o arquivo de acordo com suas estratégias de legitimar um poder.
Quando conferiu a certos documentos o valor de prova e autenticidade de uma realidade,
ele monumentalizou a história que pretendia contar. Outro códice colocado em evidência,
e que serviu de aporte monumental, foi o que agrupou os documentos referentes ao
processo da fundação da cidade em 1745. Neste, o autor congregou as leis e decretos, e
as correspondências oficiais.76 Neste sentido, quis evidenciar ter sido Mariana a primeira
e única cidade, durante um tempo, instituída na Capitania de Minas Gerais.
Na entrega da organização do Arquivo ao prefeito de Mariana, o autor lhe agradeceu
por ter sido escolhido e explicitou a importância daquele local para a história da cidade.
Honrado por V. Ex.ª com a incumbência de reorganizar e pôr em
condição de consulta o antigo arquivo colonial da Câmara de Mariana,
manancial preciosíssimo de dados e informações de inestimável valor
histórico, não só sôbre a fundação da cidade primogênia de Minas,
como sôbre os primórdios da Capitania e da própria vida do nosso
Estado, cumpro hoje o grato dever de apresentar a V. Ex.ª o resultado
dêsse trabalho, sintetizado no índice de catalogação levada a efeito e
que compreende os Códices de números 1 a 218.77

O autor finaliza o índice de sua organização do arquivo dizendo que ainda existem
“empilhados por cima das prateleiras do arquivo, vários volumes ainda não examinados
[...]. Mas são papéis já do período republicano e que pouco interessarão ao pesquisador
da história antiga”.78 Portanto, os documentos que deixou de catalogar não possuíam valor
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para a narrativa que queria compor. Primeiro, porque são de um período contemporâneo
ao dele e a história, na concepção do autor, era o estudo do passado. Por fim, os
documentos que sustentariam sua narrativa monumental, supostamente, já tinham sido
esgotados pelo autor. Isto é, para o autor, os historiadores poderiam seguramente
consultar o arquivo que organizou porque lá encontrariam uma disposição de modo a
cumprir a história antiga.
Vasconcellos mapeou quase todo o acervo de forma espacial e temporal, o que o
ajudou na confecção dos mapas e na ideia de como eram dispostos o Arraial, a Vila e a
Cidade em seus primórdios. Notamos o apego à empiria quando coloca os dados colhidos
de forma cartográfica dando sentido as suas leituras do espaço da localidade. Estes mapas
estão ligados aos percursos e experiências do urbano. Ele possuía uma grande
preocupação com a história urbana da cidade, visto que este processo seria, para o autor,
a semente da urbanização mineira, os primeiros passos dados em direção à ordem, e, uma
cidade bem planejada é também uma cidade ordenada em termos políticos, sociais,
culturais e religiosos.
Assim, o intelectual organiza o arquivo a fim de cumprir sua estratégia de
evidenciar a cidade de Mariana como matriz das ideias e acontecimentos que mudariam
mais tarde a organização política da região, e consequentemente, do país.
1.2 – Por entre as obras historiográficas: sociabilidade e a figura de um mestre
Salomão de Vasconcellos começou a se interessar pelas discussões patrimoniais
quando ingressou no Instituto Histórico de Ouro Preto, criado em 1931 por Vicente de
Andrade Racioppi, escritor e historiador, natural de Conselheiro Lafaiete, que estudou em
Mariana no Seminário da Boa Morte.79 Após isto, a pedido do prefeito de Mariana, Josafá
Macedo, organizou o Arquivo da Câmara Municipal de Mariana.
No mesmo ano em que entregou a organização do Arquivo da Câmara Municipal
de Mariana, recebeu o convite de Rodrigo Melo Franco de Andrade para ser colaborador
e representante do 3º distrito do SPHAN – Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional – em Minas Gerais, cargo que ocupou de 1938 a 1945. Provavelmente este
convite se relacione com os fatos de que Vasconcellos já era membro do Instituto
Histórico de Ouro Preto e do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, de possuir
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experiência na organização de arquivos e de ter publicado neste período duas obras
historiográficas nas quais discutia a história de Minas Gerais.80
Dentro destas instituições, Vasconcellos terá um papel importante no que tange às
discussões acerca do patrimônio mineiro.81 Sendo seus textos um espaço importante de
veiculação de suas ideias e nos quais expôs suas aproximações e críticas intelectuais,
fizemos uma relação de todos os autores dos quais ele se utilizou para apoiar as suas
concepções de história e patrimônio a fim de escrever suas obras historiográficas. Porém,
ele também citou autores dos quais tentou invalidar o trabalho. Localizamos, assim, uma
rede de sociabilidade que de certo modo fazia da obra de Vasconcellos uma referência no
meio da historiografia.
Entre os autores citados estão aqueles nascidos em Minas Gerais, aqueles que
estudaram no Seminário de Mariana e aqueles que moraram e participaram da vida
política e intelectual do Estado. Parte dos autores relacionados participou do IHGMG e/
ou da Academia Mineira de Letras, alguns outros eram membros do Instituto Histórico e
Geográfico Brasileiro (IHGB).82
O único escritor mineiro citado por Vasconcellos que não era membro de nenhuma
das instituições mencionadas foi Joaquim Felício dos Santos, que foi para o autor um
importante fomentador da história de Minas Gerais, principalmente por causa de duas
obras, as Memórias do Distrito Diamantino lançada em 1868 e o Projeto do Código Civil
Brasileiro de 1882.
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escreveu em Memória do Distrito Diamantino que a Metrópole agia de forma tirânica
formando “uma teia imensa, infernal, sustentada pelas delações misteriosas, que se urdia
nas trevas para envolver as vítimas, que muitas vezes faziam a calúnia, a vingança
particular, o interesse e a ambição dos agentes do fisco”.85 Desta forma, Vasconcellos
utiliza-se destes argumentos para embasar suas afirmações, dando-as como verdadeiras.
O nome da obra historiográfica já nos indica esta qualificação da verdade que o autor
estabelece em suas afirmações.
Em termos da utilização de obras historiográficas que amparassem seus
argumentos, a de José Vieira Couto de Magalhães, Um episódio da história pátria (1720),
foi bastante citada por Salomão de Vasconcellos. Magalhães nasceu em Diamantina em
1837 e estudou no seminário de Mariana, o que pode ter sido um dos motivos da estima
de Vasconcellos, pois este considerava o Seminário um celeiro formador de grandes
personalidades. Couto de Magalhães foi membro do IHGB e publicou Um episódio da
história pátria (1720) em 1862, obra que relata a revolta de Felipe dos Santos. Nela,
Couto de Magalhães buscou fundar uma imagem de nação retirando “do esquecimento
este obscuro episódio da história regional de Minas”.86 Vasconcellos utiliza-se desta obra
para construir um episódio de magnitude no território marianense, colocando esta cidade
como pioneira dos acontecimentos patrióticos.87
Um episódio da história pátria (1720) abriu as portas para o ingresso de Magalhães
no IHGB.88 Este instituto foi modelo do modo de fazer história dos institutos históricos
estaduais, o que nos permite relacionar afinidades nas concepções de história entre
Salomão de Vasconcellos e Couto de Magalhães, uma vez que nosso autor fora membro
desde 1937 do IHGMG.89Contudo, esta relação não se dá somente pelos institutos, mas,
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principalmente pelo modo de escrita, isto porque dentro do IHGB as visões e as escritas
da história não eram homogêneas.90
O IHGB estava interessado na escrita da história brasileira e para isto recolhia as
histórias elaboradas pelas regiões. No entanto, em Minas Gerais, alguns dos primeiros
passos para a escrita da história mineira foram dados pelo Arquivo Público Mineiro.91
Segundo Cláudia Regina Callari, o APM foi criado em 1895 pela lei nº126 de 11 de julho
e promulgado pelo Governador do Estado de Minas Gerais, Chrispim Jacques Bias Fortes,
tendo como função receber e conservar documentos concernentes à legislação,
administração, manifestações artísticas e literárias do estado mineiro.92 José Pedro Xavier
da Veiga foi convidado como primeiro diretor do APM. Além dele, participaram do
Arquivo Augusto de Lima, Diogo de Vasconcellos e Rodolfo Jacob. Este último, de
acordo com Ivana Denise Parrela, coordenou a organização do APM em seus
primórdios.93 Os três primeiros foram essenciais para a formação de Salomão de
Vasconcellos historiador e, além disto, viveram a discussão sobre a mudança da capital
mineira de Ouro Preto para Belo Horizonte observados de perto pelo autor.
Efemérides Mineiras, que é a obra de Xavier da Veiga intensamente citada por
Salomão de Vasconcellos, “seguia a metodologia do IHGB” porém voltada “para a escrita
de uma história aplicada às necessidades mineiras”.94 Conforme Parrela, as fontes
documentais eram entendidas por Xavier da Veiga “como essenciais ao trabalho do
historiador” e “isso explicava o empenho do Instituto em relação às atividades de
aquisição e/ou transcrição de documentos considerados interessantes para a história”.95
Ele procurou conferir à história uma unidade por meio da ideia de liberdade e via naquela
a realização do pensamento civilizador.96 Portanto, sem os documentos, os ensinamentos
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do passado e, consequentemente a história, estavam perdidos. Esta visão de história era
muito próxima daquela que Vasconcellos elaborava em suas obras, ou seja, a busca do
passado como pedagogo do presente, bem como a construção de singularidades na
especificação de um espaço regional.
Apesar de ser reconhecido pelo seu desempenho como historiador, Xavier da Veiga
foi muito criticado por Teófilo Feu de Carvalho, seu sucessor no APM, e por Capistrano
de Abreu, seu correspondente de trabalho. Ambos o criticavam por não dar ouvidos aos
documentos como provas cabais da verdade histórica.97 Com intenções de defender
Xavier da Veiga, mas ao mesmo tempo se legitimar como historiador, Vasconcellos
criticou Feu de Carvalho em duas de suas obras historiográficas. Esta crítica também é
um momento de demarcação do espaço de atuação. Na crítica, Salomão de Vasconcellos
mostrou que Xavier da Veiga não fez uma história completa porque não tinha documentos
suficientes para chegar à verdade e foi o nosso autor que “descobriu” os documentos
necessários para isto.98 Ou seja, ele se colocou como pioneiro, desbravador dos arquivos
e com isto, “descobridor” de documentos inéditos.
A crítica que fez a Feu de Carvalho acontece nas obras historiográficas Verdades
Históricas (1936) e O Palácio de Assumar – Estudo crítico-histórico (1937), escritas com
intenções, segundo ele, de esclarecer fatos ainda controversos.99 A querela é construída
em cima da disputa entre duas versões sobre a Revolta de Felipe dos Santos. De um lado
o autor posicionou Couto de Magalhães, Xavier da Veiga, Rodolfo Jacob, Augusto de
Lima e Diogo de Vasconcellos que viram na Sedição de 1720 o “preparo para a grande
epopeia da liberdade nacional”100, enquanto do outro lado estava Teófilo Feu de Carvalho,
que segundo Vasconcellos, procurou “reduzir a nobre figura do mártir de 1720 à ínfima
condição de um desclassificado social [...]”.101
Porém, a crítica de Vasconcellos a Feu de Carvalho não termina por aí e nesta
mesma obra e em O Palácio de Assumar – Estudo crítico-histórico (1937), o autor vai
defender seu tio, Diogo de Vasconcellos. Este fora duramente criticado por Feu de
Carvalho por seu modo de pesquisa e escrita da história. Segundo Rodrigo Machado da
Silva, o ex-diretor do APM acusou Diogo de Vasconcellos por sua falta de “estudos
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profundos, ao menos no que tange a uma rigorosa análise documental”102. Criticou ainda,
o fato de Diogo de Vasconcellos não se basear em documentos para a escrita da história,
dando como verdades as lendas contadas, criando assim, uma realidade ficcional.103
Para defender Diogo de Vasconcellos, Salomão de Vasconcellos analisa a narrativa
empreendida pelo tio, e para isto fez longas citações de trechos tirados das obras do
Diogo. Concomitantemente, ele também se posiciona frente àquela escrita apontando as
falhas cometidas por Diogo de Vasconcellos na fabricação da verdade histórica. A sua
obra, O Palácio de Assumar – Estudo crítico-histórico (1937), é o exemplo notório deste
movimento, pois, o autor abre o livro com uma homenagem ao tio e diz que vai tentar
resolver a querela entre Diogo de Vasconcellos e seus críticos. A querela, pode nos soar
banal e fazermos pensar que ela gira em torno da localidade do palácio do Conde de
Assumar. Entretanto, o motivo da polêmica era a disputa pela “verdade histórica”
centrada no empreendimento da liberdade em terras mineiras. Conforme dito
anteriormente, um grupo de intelectuais viam em Felipe dos Santos o líder que preparou
o terreno para os movimento de liberdade nacional, enquanto o Conde de Assumar era
tido como um verdadeiro ditador.104 Vasconcellos tentou provar porque seu tio
considerou o Conde como tal. Segundo o autor, o Conde de Assumar era dono de uma
enorme valentia quando foi soldado nas tropas espanholas, mas tudo isto foi arruinado
pelo sentimento de poder frente aos revoltosos de 1720, quando passou a ser tido como
“energúmeno e cavalioso”.105
Portanto, esta não era apenas uma disputa pela localidade do Palácio e sobre a figura
do Conde, mas uma disputa metodológica, de campo de atuação e das “verdades”
anunciadas que fariam das obras historiográficas modelos para a história de Minas Gerais.
Vasconcellos considera Feu de Carvalho um historiador moderno, que, como veremos
adiante, é qualificado como aquele que não deixa com que as fontes “falem”. Em função
de uma resolução para o caso, Salomão de Vasconcellos primeiro critica o caos em que
se encontravam os arquivos, na verdade, o Arquivo Público Mineiro, que até então estava
sob o comando do próprio Feu de Carvalho, para depois explicar que este poderia ser um
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dos motivos do erro de Diogo de Vasconcellos.106 A partir disto, ele começa a tecer os
pontos equivocados na escrita de Diogo de Vasconcellos, apontando a crença que este
tem na tradição oral como documento infalível e os erros cometidos por não fazer
referência aos autores ou às fontes em suas citações, e se promove dizendo que “jamais
defenderíamos a outrance uma opinião pela só razão de vir prestigiada com a autoridade
de um escriptor de tomo, do valor de Diogo de Vasconcellos”.107 Neste momento Salomão
de Vasconcellos se desprende da sombra do parente para demarcar seu próprio lugar. As
diferenças entre eles, para o autor, estão no campo metodológico, pois Salomão acredita
que a crítica interna e externa formam um método capaz para se apreender a verdade
histórica. De acordo com o autor, em Diogo de Vasconcellos verdade e invenção
compõem todo o panorama da história.108 Ele muitas vezes encampava-se da “tradição
auricular procurando sustentá-la com os elementos que conseguiu nos arquivos”.109 Isto
é, esta tradição auricular era a base da narrativa e os documentos viriam somente como
provas para ela.
Portanto, a escrita da história para Diogo de Vasconcellos não se tratava
“meramente de um método capaz de apreender a verdade documental, por meio das
críticas interna e externa, nos moldes de Langlois e Seignobos”.110 Ela convidava os
historiadores a pesquisar no passado as sínteses e distinguir as lições que elas encerram,
não ficando presos somente ao arquivo, pois isto não seria fazer história. É importante
salientar que tais lições seriam mais de valores e ideários que de ações a serem imitadas,
e neste sentido, Salomão de Vasconcellos se diferencia de seu tio.
Augusto de Lima também teve influência na constituição de Vasconcellos enquanto
intelectual. Ele foi governador por Minas Gerais em 1891, época em que Vasconcellos
era taquígrafo do Congresso, o que resultou em uma aproximação entre ambos.111 Desta
aproximação, nasceu uma relação de trabalho quando Augusto de Lima convida
Vasconcellos para praticar a arte da taquigrafia “na academia de Direito, recentemente
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fundada em Ouro Prêto, e ali [Salomão] entregou-se a apanhar as sábias lições de
Filosofia do Direito”,112 ministradas pelo próprio governador. Apesar deste último ser 18
anos mais velho que nosso autor, parece terem tido certa amizade, pois, Vasconcellos o
convidou para ser padrinho de seu casamento.113 Com esta aproximação entre as famílias,
Vasconcellos ficou igualmente próximo do filho de Augusto de Lima, o mais renitente
polemista, Augusto de Lima Júnior.114
Conforme Mariana Vargens Silva, Augusto de Lima foi um dos nomes mais
importantes no que se diz respeito ao incentivo à proteção dos documentos históricos.115
Por prezar a conservação documental, Augusto de Lima teve participação na criação do
APM, foi seu diretor de 1901 a 1910 e defendeu a criação de um Instituto Histórico e
Geográfico no Estado de Minas Gerais.116 Ainda segundo Silva, Augusto de Lima
ressaltou a todo tempo o desempenho mineiro quanto à sua cultura social, sua arte, letras
e jurisprudência, o que colocava Minas Gerais no patamar das nações civilizadas.117
Nestes aspectos existia forte proximidade entre Salomão de Vasconcellos e Augusto de
Lima.
Embora fosse, no século XIX, ainda muito jovem e tivesse tido sua formação
conforme o ambiente intelectual do início do século XX, o autor estava “bastante imbuído
dos valores estéticos e ideológicos da centúria passada”.118 A proximidade com Xavier
da Veiga, Diogo de Vasconcellos e Augusto de Lima ajudou na formação intelectual do
autor. Ele tenta promover uma continuação do pensamento de seus antecessores sobre o
devir da história, principalmente dentro do Instituto Histórico e Geográfico de Minas
Gerais.119 Mas, ao mesmo tempo ele adentra em seu próprio espaço, relacionando-se com
intelectuais mais próximos às suas concepções teórico-metodológicas e políticas.120
Portanto, dentro das instituições de que participou, Vasconcellos entra em contato com
outros intelectuais com os quais ele dialoga em suas obras historiográficas, como Nelson
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de Senna, Lúcio José do Santos, Basílio de Magalhães, Augusto de Lima Júnior e Aires
da Mata Machado Filho, todos nascidos em Minas Gerais e participantes tanto do IHGMG
quanto da Academia Mineira de Letras, envolvidos também, na continuidade da escrita
da história mineira começada por Diogo de Vasconcellos, Xavier da Veiga e Augusto de
Lima.
O IHGMG foi fundado em 1907 por um grupo de intelectuais e políticos, como
Diogo de Vasconcellos, Nelson de Senna, Augusto de Lima e João Pinheiro,
influenciados pelo “Clube Floriano Peixoto”.
A origem do Instituto Histórico está indelevelmente ligada ao Clube
“Floriano Peixoto”, entidade que florescendo na Capital no comêço do
século, congregava mineiros ilustres. Aventada a idéia da fundação do
sodalício por um grupo, em que se notavam Augusto de Lima, Diogo
de Vasconcelos, Júlio César Pinto Coelho, Nelson de Senna, Carlos
Otoni e muitos outros[...].121

A sessão de abertura contou com a presença de Max Fleiuss, secretário do IHGB,
Pedro Lessa e Capistrano de Abreu. O IHGMG não possuía o padrão de “republicano
comum”, e um dos exemplos mais notórios é a figura do Diogo de Vasconcellos. Este era
um defensor ferrenho da monarquia e da religião católica e cria no Instituto uma
historiografia tradicional conservadora, além de uma perspectiva da história que permeou
o grupo por um longo tempo.122
Este meio intelectual do IHGMG, frequentado nas décadas de 1930 e 1940 por
Salomão de Vasconcellos, deu continuidade ao projeto da história mineira, mas, ao
mesmo tempo impôs seu lugar ao sol.
[...] antes dêste Instituto, muito fizeram os luminosos espíritos que
primeiro rascunharam as “Memórias Históricas” de Minas Gerais.
Diogo Pereira Ribeiro de Vasconcelos, Joaquim José da Rocha, Cláudio
Manoel da Costa, Silva Pontes e outros, foram os pioneiros da grande
tarefa. Seguiram-lhe os passos lançando as diretrizes gerais, de maior
vulto, Diogo de Vasconcelos, Xavier da Veiga, Basílio de Magalhães,
Nelson de Senna, Pandiá Calógeras, Joaquim Felício, Lúcio dos Santos
e ainda outros. Mas, quanta coisa há ainda a respigar, a recolher, a
discernir, dentro mesmo do panorama geral [...].123
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Nesta citação podemos perceber que Vasconcellos garantiu ao primeiro grupo o
pioneirismo na empreitada da história, porém, segundo ele, seus integrantes apenas fizeram
“Memórias Históricas”, isto é, ainda não tinham acuidade na investigação documental o que não
lhes permitiu lançar uma história científica, pautada na verdade e por isto suas “Memórias” eram
como rascunhos da escrita historiográfica. Conforme o autor, o segundo grupo seguiu os passos
do primeiro, mas desta vez pautado em “diretrizes gerais”, ou seja, voltado para a investigação e
crítica documental, preocupado com a conservação e guarda destas fontes históricas, e com isto,
investido de mais cientificidade metodológica. Portanto, segundo o autor, mesmo tendo esses

antecessores já vasculhado os chãos do passado, ainda existia muito a descobrir. E, seria
uma “nova” geração a responsável por continuar as pesquisas trazendo à luz fatos ainda
escondidos no passado, resolvendo erros e concluindo a verdade histórica. Esse grupo
ficou conhecido por reerguer o Instituto após nove anos de ostracismo.
Com o advento da Revolução de 1930, conheceu o sodalício novo
recesso, que lhe foi quase mortal. Em 1939, um grupo de antigos sócios,
entre os quais Anibal Matos, Salomão de Vasconcelos, Arnaldo
Cathoud, Roberto de Vasconcelos, Noronha Guarani e outros, tratou de
reerguer a instituição e dar-lhe intensa atividade.124

O grupo que reergueu o Instituto contou com a presença de muitos membros da
Academia Mineira de Letras, importante espaço de circulação e troca de ideias dos
participantes do Instituto, sendo mais um lugar de sociabilidades e representações destes
intelectuais que valorizavam o passado como orientador das atitudes no presente – o
passado como pedagogo do presente – e que buscavam nele ferramentas que
consolidassem a predominância política de Minas.125
É importante ressaltar que tanto no IHGMG, quanto na AML, Salomão de
Vasconcellos conviveu com esses autores com os quais dialoga,126 formando com eles
uma relação que fez com que o chamassem de Mestre. Este epíteto fazia referência a sua
qualidade enquanto historiador. Ao analisar os periódicos do IHGMG e correspondências
de Vasconcellos, percebemos que estes intelectuais que assim o chamavam,
consideravam que ele se encontrava no patamar dos grandes historiadores brasileiros,
devido a sua metodologia de investigação documental para a composição de narrativa
historiográfica.
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Vasconcellos era visto entre os intelectuais do IHGMG como um historiador
completo que se dedicou “com fibra incomum às pesquisas históricas, esclarecendo fatos
controvertidos, dando à publicidade documentos inéditos por êle descobertos na poeira
dos arquivos, desfazendo lendas errôneas, e interpretando com segurança, baseado em
documentos originais, acontecimentos ainda obscuros da história Pátria”.127 Ele passou
por todos os cargos importantes na Instituição, como, primeiro secretário, secretário geral
e presidente (1955-1958), tamanho reconhecimento tinham do seu comprometimento e
experiência.
Quando findou o cargo de presidente do IHGMG expôs na sua fala de transmissão
o empenho em manter o Instituto dando continuidade aos trabalhos da escrita da história
de Minas.
O presidente que hoje termina o seu mandato sente-se honrado e feliz
por haver palmilhado, dentro do mais cordial convívio, durante os vinte
e cinco anos que frequenta esta Casa, todos os cargos de
responsabilidade que a generosidade dos seus diletos companheiros lhe
confiou [...]. Orgulha-se de poder afirmar que não poupou um só
momento, com o auxílio eficaz de todos os ilustres consócios, de
promover os meios e as medidas necessárias para que o nosso Instituto
participasse condignamente do movimento cultural, dentro das suas
altas finalidades e prosseguisse triunfante como vêm.128

Dentro do IHGMG teve contato, sobretudo, com Aníbal Mattos, que nasceu no
Estado do Rio de Janeiro e que se mudou para Minas em 1917, a convite de Bias Fortes.129
Fundou em Belo Horizonte a Biblioteca Mineira de Cultura e as Edições Apollo,
responsáveis pela publicação de três obras do Vasconcellos, Verdades Históricas (1936),
Bandeirismo (1944) e Breviário Histórico e Turístico da Cidade de Mariana (1947). Foi,
na mesma época que Vasconcellos, membro do Instituto Histórico e Geográfico de Minas
Gerais, e, em 1936, presidente da Academia Mineira de Letras.130
Aníbal Mattos prefaciou a obra Verdades Históricas na qual declarou a importância
do trabalho para a letras mineiras.
A Bibliotheca Mineira de Cultura, que já se impoz definitivamente no
conceito do publico e da verdadeira intellectualidade do nosso paiz,
incorpora á série de suas obras já divulgadas as “Verdadesó Historicas”
do illustre sr. Salomão de Vasconcellos.
Com o alevantado proposito de bem averiguar os factos, o autor da
presente obra foi procurar a documentação a elles referentes, de modo
127
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a dar aos seus trabalhos o cunho de fidelidade, tão necessario a Historia.
[...] Sentimo-nos, pois, satisfeitos de incorporar a esta conceituada
collecção as “Verdades Históricas” do sr. Salomão de Vasconcellos,
certos de que o seu honesto labor e a sua ansia perquisitiva nos darão
ainda ensejo de novas publicações históricas de valor.131

Vasconcellos era visto por Mattos como um historiador da verdade, empenhado
em averiguar e esclarecer os fatos do passado, buscando nos documentos as respostas
necessárias que garantissem a sua narrativa o “cunho de fidelidade”. Este cunho de
fidelidade nos revela a maneira que estes intelectuais pensavam a historiografia, isto é,
pautada em uma escrita da história atrelada à memória, pois, segundo Fernando Catroga,
a fidelidade é atributo da memória.132 A fidelidade ao passado rondava portanto não só
Aníbal Matos, mas também, Vasconcellos. Conforme Rodrigo Vivas, Aníbal Mattos
participou de um universo intelectual mineiro “detidos justamente ao que estava por
desaparecer” com a velocidade da modernidade.133 Para Vivas, as pinturas de Mattos
buscavam construir uma relação identitária com a “essência” mineira diluída desde fins
do século XIX, relação associada, ainda, a uma ideia de pertencimento e que a memória
seria o elemento base desta ideia.134 Este pensamento, preso ao que estava por desaparecer
através do tempo veloz da modernidade e dos novos riscos arquitetônicos, era muito
presente em nosso autor. Vasconcellos teceu algumas críticas ao SPHAN, órgão do qual
fez parte, pela política imprimida na época.
Augusto de Lima Júnior foi outro historiador membro do IHGMG que, de acordo
com Camila Kézia Ribeiro Ferreira, por admirar o empenho e a metodologia histórica de
Vasconcellos para aclarar as “verdades”, tinha-o como Mestre.135 Quanto a isto, proferiu
Augusto de Lima Júnior:
O Grupo de historiógrafos mineiros, a que pertenço, orienta-se pelo
exemplo desse grande mestre que é Salomão de Vasconcelos, o
admirável pesquisador, cujos trabalhos puseram fim ao desonesto
sistema de compilação e de submissão aos erros e mitos, muitos
destes, subvencionados pelos cofres públicos com intuitos políticos
comerciais.136
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Lima Júnior considerava o grupo no qual estava inserido empreendedor de uma
historiografia que buscava revisar as “pesquisas históricas, pondo fim ao sistema de
compilação e reprodução das tradicionais versões sobre as Minas Gerais”, esclarecendo
as verdades que foram soterradas por “conveniências políticas” e para isto deveriam ser
honestos. 137 A exigência da honestidade presente neste meio era uma exigência moral
para que o relato não fosse corporificado como um mito, mas sim como uma verdade
absoluta.
O trabalho feito por Vasconcellos foi reconhecido pelos membros do IHGMG e da
Academia Mineira de Letras, e os ecos da figura de um Mestre ressoaram quando de sua
morte. Houve notas de pesar e aclamação por suas realizações em vários meios, não só
no próprio Instituto e na AML, mas também nos jornais Arquidiocesano e O Diário.
Neste, dizia a nota, “O Sr. Salomão de Vasconcellos [...] era antigo colaborador de O
Diário, em cujas colunas se inseriram vários de seus mais preciosos artigos com sua
incessante pesquisa da verdade histórica”. 138 O autor era conhecido como um historiador
que buscava em suas pesquisas a “verdade histórica” e esta foi uma marca que o fez ser
referência entre seus contemporâneos e sucessores. No IGHMG foi feito um artigo sobre
o autor, (Grande Perda para as Letras Mineiras a Morte de Salomão de Vasconcellos),
que conta desde seu nascimento, passando por suas obras até seu falecimento. 139 A AML
fez em 15 de julho de 1965 uma sessão solene à memória do historiador, que foi publicada
na Revista do IHGMG.
Antes, ocultava em doce humilde, apanágio de seu respeito, a fidalguia,
de sua origem. A seguir, focalizou o historiador [o orador], situando-o
entre os mais ilustres que Minas já possuiu. Frisou as características do
historiógrafo, que se fundava no rigor da documentação, através das
fontes. Seria uma espécie de Capistrano de Abreu, porque deixava
falassem os documentos que fôra coligindo em extenuantes
pesquisas.140

Neste necrológio, escrito por Martins de Oliveira, podemos perceber o perfil
historiográfico pretendido pelos integrantes da Academia Mineira de Letras, isto é, a
pretensa neutralidade do historiador frente aos documentos para deixar que estes
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“falassem”.141 Desta forma, o historiador foi, sobretudo, uma espécie de “descobridor” de
documentos, que atuou nos arquivos não só compilando as fontes, mas as selecionando.
Comparavam-no a Capistrano de Abreu e frisavam sua forma exaustiva e perquiridora de
se escrever história, aludindo ao “cuidado do têrmo devido, o apuro na escolha da
documentação, a extremada vigilância na procedência de dados, tudo [...] era um contínuo
policiamento de si mesmo. Não queria falhar à verdade e proclamava-se entre zelos e
cuidados que faziam dêle um mestre”.142 Portanto, sua habilidade na prática
historiográfica é que fazia dele um mestre. A aproximação ao método de Capistrano está
situada em duas dimensões, o “faro da verdade” e a narrativa que tentava compor o real
baseada na documentação. Segundo Ângela de Castro Gomes, “Capistrano possuía uma
‘acuidade’ para confrontar e analisar documentos de acordo com a época em que foram
escritos que o tornava único no trato arquivístico e no esclarecimento de inúmeras
questões controversas de nossa história”.143 Eram estas as qualidades que conferiram
também a Salomão de Vasconcellos.
Provavelmente, seu contato com os escritos de Capistrano de Abreu ocorreu desde
jovem, quando convivia com seu tio. Na convivência com Diogo de Vasconcellos,
durante o tempo que morou em sua casa, possivelmente Salomão de Vasconcellos teve
contato com Xavier da Veiga (que se correspondia frequentemente com Capistrano) e
com membros do próprio IHGMG. Além disto, devemos lembrar que foi Vasconcellos
taquígrafo da Câmara, e muitos dos membros destes Institutos também faziam parte da
política mineira. E, como exposto acima, Capistrano de Abreu foi à inauguração desse
Instituto e sendo um historiador conceituado, podemos concluir que ele era um homem
lido pelos intelectuais que ali se reuniam. Esta afinidade com a metodologia de Capistrano
pode ter se reforçado através da sua relação com Ramiz Galvão, diretor da Biblioteca
Nacional de 1870 a 1882, fase em que Abreu também fez parte desta instituição (18751880). Ramiz Galvão foi professor de Salomão de Vasconcellos no curso de medicina da
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Faculdade do Rio de Janeiro, local onde o primeiro lecionou e o segundo estudou entre o
período de 1910 a 1915.144
Como observamos, sua rede de sociabilidade era bastante diversa; ele também
mantinha laços com religiosos e membros de outros institutos fora do território mineiro.
Um dos personagens com quem o autor se relacionou na composição de suas estratégias
político-intelectuais foi com o Arcebispo de Mariana Dom Helvécio Gomes de Oliveira.
Em uma carta de Vasconcellos, secretário geral do IHGMG, enviada a Helvécio
Gomes de Oliveira convidando-o para fazer parte daquele grupo, observamos que esta foi
uma estratégia realizada para reforçar o coro a favor do projeto de “monumentalização”
da cidade de Mariana, elaborado por nosso autor. Vasconcellos era o interlocutor dos
desejos de Gomes de Oliveira, ou melhor, da arquidiocese marianense nas Instituições.
Ele o homenageia em sua obra, Mariana e seus Templos, publicada em 1938, dizendo que
o arcebispo era um exemplo de vida, e que a citada obra teve ajuda das mãos abençoadas
dele, pois, sem os cuidados do religioso, muitos dos templos descritos na obra já teriam
ruído.145 Com isto, dando continuidade a projetos que juntos elaboraram, Vasconcellos
lança o nome do arcebispo para compor os quadros do IHGMG.
Tenho a subida honra e o prazer de comunicar a V. EX. Revma. que na
sua ultima sessão ordinaria houve por bem o Instituto Historico e
Geografico de Minas Gerais de propor e aprovar por aclamação o ilustre
nome de V. Ex. Revma. para seu socio “Honorario”, [..] podendo,
todavia, assegurar ao meu nobre amigo que fui dos primeiros a
lembrar, dias antes, com Geraldo Dutra de Morais, o ilustre nome
de V. Ex. para essa alta investidura. [...].146

Como podemos perceber na passagem em negrito, a proposta viera do próprio
Salomão de Vasconcellos e fora aceita pelos membros do Instituto. Logo, a entrada do
arcebispo no Instituto fortaleceria a imagem do projeto de tombamento da cidade de
Mariana em Monumento Nacional frente ao poder político. Devemos lembrar que a Igreja
ainda era um forte aparelho político do Estado e o arcebispo era um homem engajado nos
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projetos da Neocristandade.147 Mas, antes da efetivação desse projeto de
“monumentalização” de Mariana, ambos já estavam formando uma rede de sociabilidade
dentro do IHGMG, a partir de 1944, ano em que o arcebispo entra no Instituto. Nestas
redes era muito comum a troca de elogios como forma de demarcar um espaço de ideias.
Foi exatamente isto que Vasconcellos fez ao homenagear Helvécio Gomes de Oliveira na
primeira página da obra historiográfica, Mariana e seus Templos, escrita no ano de 1938,
o que reforça a ideia de que ambos estavam alinhados para colocar a cidade “origem” das
Minas no centro político e cultural do Estado e fortalecer o poder da Igreja diante de um
tempo marcado pelo Movimento Modernista, que tentou buscar as raízes brasileiras nas
culturas populares, valorizando as várias identidades, religiosidades e memórias, sendo
que para alguns intelectuais deste movimento, o “antigo, o tradicional, o atrasado, era o
português, o colonial, o católico, [...]”.148
Vasconcellos e Helvécio Gomes de Oliveira foram figuras de peso no tombamento
de muitas edificações em solo marianense. O primeiro, como já exposto anteriormente,
foi diretor do 3º distrito do SPHAN em Minas Gerais de 1938 a 1945. Tanto o primeiro,
quanto o segundo mantinham contato direto com o SPHAN, isto é, com o próprio diretor
da Instituição, Rodrigo Melo Franco de Andrade. Vasconcellos e o diretor do SPHAN
trocavam longas correspondências tratando das pesquisas históricas e das “descobertas”
artísticas feitas pelo representante do SPHAN mineiro em suas andanças pelas cidades do
interior de Minas.
Existe lá uma ótima porta, da frente da antiga Matriz, que está para
negocio, dizendo-me o Vigario que o primeiro judeu que lá aparecesse,
oferecendo bom negocio, a levaria! Estou em que, com o serviço da
pintura e douramento dos altares [da nova igreja] ele daria a porta ao
Patrimonio.149
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O assunto da citação acima é a porta da Matriz de São Miguel em Rio Piracicaba.
A igreja naquela época já tinha sido demolida, mas o vigário ainda guardava alguns
objetos que restaram dela. Podemos observar que Vasconcellos pretendia fazer negócio
com aquela porta, provavelmente por crer no valor histórico e artístico dela. Nesse
sentido, Vasconcellos não era somente um funcionário do SPHAN, mas um criador do
patrimônio mineiro dentro da instituição, pois tinha o poder de negociar peças de arte, de
resolver o que era ou não patrimônio e de decidir sobre os tombamentos.
De fato, lá está a Igreja de Bom-Jesus toda escorada e certamente irão
desmancha-la. Mas é um templo mais moderno e sem obra d’arte de
maior apreço.
As duas que havia, dos primeiros tempos, vindas da epoca do ouro, a
Matriz de S. Miguel e a do Rosário, já foram abaixo, e com grande pena,
porque os altares eram verdadeiros mimos de talha e dourado antigo.150

Para o autor o desgaste e desmanche de uma igreja “mais moderna” não tinha tanto
impacto para o patrimônio quanto a perda de igrejas dos “primeiros tempos”. Estas, na
visão de Vasconcellos, eram onde poderiam ser encontrados os “verdadeiros” trabalhos
artísticos que conferiam valor patrimonial. Portanto, o templo mais moderno poderia ser
desmanchado que não acarretaria nenhum prejuízo ao patrimônio.
A relação de trabalho entre Vasconcellos e Rodrigo Melo Franco de Andrade
frutificou na materialização do patrimônio mineiro durante o período em que o primeiro
esteve na representação do SPHAN no Estado. Vasconcellos era como um pesquisador
para a Instituição e diversas vezes viajava para o interior de Minas Gerais à procura de
novos elementos que pudessem constituir o patrimônio mineiro. Aliava pesquisa
documental e busca de vestígios materiais as suas viagens investigativas.
Indo ao Caeté com o Silvio, enquanto ele examinava os trabalhos a seu
cargo, fui á Sacristia de S. Francisco e encontrei um caixote, destinado
talvez já ao fogo, um monturo de alfarrábios, [...]. Dentre esses papeis
deparei com um velhíssimo livro de 1797, com apontamentos preciosos
sobre a Igreja. Copiei-os em um artigo.151

O autor, como um detetive, rastreou os espaços por onde passou sempre à procura
de exemplos que servissem ao patrimônio. O livro encontrado por ele, na sacristia da
Igreja São Francisco em Caeté, é a prova das escolhas feitas para dar visibilidade e “voz”
ao patrimônio. Não por acaso, sua escolha foi o livro de apontamentos sobre a Igreja,
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entidade considerada pelo autor o elemento fundacional de uma civilização no território
das Minas Gerais, e por isto, produtora das mais belas obras de arte.
Além disto, como era de costume entre os intelectuais, Vasconcellos costumava
informar Rodrigo Mello Franco de Andrade quando estava escrevendo um livro e o
presenteava com um volume. Este ato era um meio de divulgar e legitimar seu trabalho,
porque estar nas mãos do diretor era também estar nas mãos do SPHAN, talvez com um
alcance muito maior.
Entre os lugares de sociabilidade a Revista Historia e Arte teve papel fundamental
para Vasconcellos nos debates sobre patrimônio. Tal revista foi criada em Belo Horizonte
no ano de 1963 por Augusto de Lima Júnior, Victor Figueira de Freitas e Nelson de
Figueiredo e teve como mantenedores muitos membros do IHGMG e como revisor crítico
convidado Salomão de Vasconcellos, naquela época com 86 anos. No número prospecto
foi feita uma seção para os escritos de Vasconcellos chamada A Palavra do Mestre, na
qual discursou sobre sua pesquisa acerca da real existência de Aleijadinho. Neste mesmo
número, ainda consta um artigo do autor também sobre o escultor. Nos números 1 e 2
foram publicados dois artigos do autor; nos números 3 e 4, três artigos; no número 5, um
artigo e no número 6, um artigo. Provavelmente o último texto do autor foi publicado em
1966, um ano após sua morte, na Revista Brasileira de Estudos Políticos.152 Destarte, o
meio intelectual da Revista História e Arte fechou a vida pública e intelectual de nosso
autor, deixando na memória a figura que ele representava para seus pares.
Todas estas relações ajudaram a construir o próprio intelectual que era. Ele estava
dentro de seu tempo respondendo a questões de seu tempo e suas obras e
correspondências nos auxiliaram a compor toda uma rede de sociabilidade através das
inter-relações que foram se revelando ao longo do tempo. Vasconcellos foi tratado como
participante de um campo de posições, o do intelectual, que segundo Gomes, “é campo
que se autonomiza, mas que mantém relações com o campo de poder [...]”.153 Marcamos
sua trajetória individual, bem como a construção de sua figura ilustre dentro dos grupos
de que participou, e com isto, iluminamos os aportes teórico-metodológicos mobilizados
por ele na escrita da história.
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1.3 – O historiador da verdade e o passado ressuscitado.
Salomão de Vasconcellos transitou entre as principais instituições de produção
historiográfica onde reproduziu as ideias de algumas delas, entretanto, não deixou nunca
de fazer de sua escrita um modelo para os membros destas instituições. A sua escrita,
portanto, é produto, mas também produtora das instituições de que participou.
Sua escrita era respeitada e compartilhada por muitos outros escritores que também
viam no passado o cadinho de exemplos a serem seguidos e que utilizavam

uma

metodologia a qual buscava conhecer a fundo a mente pretérita. Sua concepção de história
segue a metodologia de um historicismo do tipo romântico, que adequa a postulação de
um sentido para a evolução de um povo às suas singularidades. 154 Segundo Meinecke “a
medula do historicismo fundamenta-se na substituição de uma perspectiva generalizante
das forças humanas históricas por uma consideração individualizadora”.155 Em sua escrita
tentava recuperar um passado mítico, onde a ordem e os bons costumes orientavam os
homens. Tinha maestria em produzir textos bem estruturados com intenção de convencer
o leitor e esclarecer os fatos.
Um dos fatores que o levou a esta escrita de recomposição de um cenário passado
adveio das transformações ocorridas pelo acelerado processo urbanizador, como por
exemplo, a mudança da capital mineira de Ouro Preto para Belo Horizonte, em 1897, 156
o que acarretou no abandono de muitas cidades coloniais mineiras, pois o centro
administrativo, social e intelectual passou a ser demandado da nova capital por uma onda
moderna de ver o tempo. A ideia de um afastamento histórico que proporcionasse o
esquecimento do passado poderia gerar um futuro caótico, por isto, sua leitura tinha o
objetivo de reanimar o passado, já que acreditava que a morte de uma cidade ocorria
quando havia uma ruptura entre passado e presente permitindo modificações que
denegrissem a continuidade histórica.157 Desta forma, sua escrita foi o ponto de
mobilização e tentativa de recuperação de um passado heroico, ora como continuidade de
Portugal, ora como ponto de origem regional. Estas narrativas eram os resultados do
tempo moderno, da mudança do estilo de vida, de orientações. Assim, para (re)captar as
orientações da vida que estavam se perdendo, Vasconcellos dedicou-se de forma
sistemática ao campo de saber da história, cuja principal fonte de legitimidade era o árduo
154
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trabalho de pesquisa documental, e, nessa busca da verdade, documentos e fatos do
passado foram essenciais.
Portanto, conforme o autor, para escrever uma história verdadeira era preciso
primeiro ser um conhecedor dos arquivos, dos documentos, reconhecer obras de arte e
saber analisar, cotejar e concatenar todos estes elementos na formação da narrativa. E o
nosso autor, em suas obras, expõe claramente suas qualidades e o porquê dele poder ter
escrito tais historiografias. Ele demonstra que conhecia os arquivos, sabia qual era a real
situação deles e também o descaso que os corroía.
Não é possível, realmente, que os arquivos das nossas edilidades
estejam no estado caótico e tumultuado em que geralmente se
encontram, sem uma codificação apropriada; já nossas Câmaras
conservam os mais valiosos documentos das suas próprias fundações
em completa desordem, atirados pelas estantes e não raro no fundo dos
porões, inteiramente desarticulados, muitos deles sem uma referência
sequer às datas e aos assuntos neles tratados. Agravada ainda essa
situação com o desvio, de umas para outras repartições, de muitos dos
antigos livros das Câmaras de Mariana e Ouro Preto, uns, no Arquivo
Público Mineiro ou na Biblioteca Nacional, outros na Cúria Marianense
e ainda outros perdidos pelos cartórios; [...].158

O autor demonstra possuir conhecimento dos arquivos daquela região de Minas
Gerais, como o Arquivo da Câmara Municipal de Mariana e de Ouro Preto, a Cúria
Metropolitana de Mariana e o Arquivo Público Mineiro, porém, a falta de organização
reinante dificultava o trabalho do historiador, que encontrava os documentos espalhados,
sem relação de datas e assuntos. Com tal desordem dos arquivos seu trabalho era, além
de organizador, também o de um bandeirante documental, pois portava-se como o
verdadeiro descobridor de documentos inéditos. Podemos perceber esta auto
característica quando ele diz, “transcrevemos, de primeira mão, um termo de aforamento,
tirado dos archivos da Municipalidade”.159 Quatro qualidades de um bom historiador,
para nosso autor, estão supostos nesta citação: o ato de transcrição, o achado de um
documento inédito, o reconhecimento do tipo de documento e o conhecimento da função
de cada arquivo. Quando tratava um documento ele sempre se referia a que tipo era, como
por exemplo, “termos de vereação, cartas régias, processos”,160 o que deixa claro seu
entrosamento com os documentos. Outro fator que demonstra sua relação com os
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documentos são as transcrições que fez ao longo de suas obras; chegou a transcrever
documentos inteiros dizendo ter feito uma “cópia fiel”.
Porém, saber tudo sobre os documentos e os arquivos não bastava para a feição de
uma história real, era necessário conhecer o contexto daquilo que se queria reconstituir,
era necessário que se fosse um estudioso acerca dos costumes, vestimentas e arquitetura
do passado. Nas obras, ao tratar da arquitetura e da arte colonial ele se aprofundou nos
estilos de cada período.
O estilo das igrejas de Mariana, como veremos no correr deste livrinho,
nada tem de fixo ou de escolástico. Variam as fachadas de um templo a
outro, e variam ainda mais a talha e os motivos esculptóricos (sic) e
religiosos da ornamentação interna. Nem podiam deixar de ser assim,
de vez que foram quase todas construídas em épocas diversas e, por
tanto, por arquitetos e entalhadores também diferentes.
É um estilo, por assim dizer, mesclado, predominando, em todo caso, o
barroco ou jesuítico, que em Portugal estava muito em uso desde o
século XVIII, tendo a influenciar lhe qualquer cousa do jônico e restos
ainda do Renascença, que havia dominado na Península até meados do
século XVI.161

O tratamento dado é o mesmo dos documentos; as igrejas, casarões, chafarizes são
recintos de uma rica documentação que diz sobre o passado e por isto é preciso saber
decodificar cada detalhe que os compõe. Mais de uma vez o autor demonstra seus
conhecimentos ao expor minuciosamente a construção e ornamentação das igrejas.
O altar-mor, artisticamente estilizado em ramagens douradas, em
colunetas, nichos e figuras de anjos, com sua escadaria central até o
pedestal do Patriarca; os altares laterais, no mesmo estilo e onde se
reverenciam as veneradas imagens de Santa Rosa, de Santa Izabel, São
Roque, S. Luiz, N.S. da Conceição, São Domingos e outros bemaventurados; os púlpitos em pedra-talcosa, notáveis também pelo
cinzelamento e pelo desenho; as pinturas do teto, obra impecável de
Athayde, representando os quatro Papas que aprovaram a confirmação
da Ordem e, no centro, o quadro do Diluvio universal [...].162

Além do seu conhecimento em arte, mostra ter profunda sabedoria sobre o material
utilizado em cada detalhamento e também devoção quando escreve criteriosamente sobre
os santos e as cenas bíblicas pintadas nos templos. Ele sabe identificar cada motivo bíblico
e o porquê de estarem pintados ou esculpidos neste local e não naquele. Segundo o autor,
“[...] nos tetos a imaginação exige qualquer coisa de etéreo, de celestial, que iluda a visão
e eleve o pensamento, e que os fatos positivos da vida terrena, esses melhor se adaptam
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aos fundos murais, ou às paredes, [...]”.163 Fez este tipo de trabalho, principalmente, para
conferir cientificidade e veracidade as suas pesquisas.
Assim, considerando-se um perito nas artes o autor se sente responsável por colocar
cada fato em seu devido lugar e fez isto com o português Pereira Arouca e o mineiro
Manuel da Costa Ataíde. Já ao Aleijadinho, que Vasconcellos coloca sempre entre aspas,
não é dado lugar de destaque, pois, para ele, tal artista era somente um reprodutor, um
operário, e que existiam vários destes com o mesmo nome de Antônio Francisco Lisboa.
E, neste intuito de desfazer lendas e erros históricos, descobrindo a verdade dos fatos, ele
discorre sobre as obras do Aleijadinho, criticando os historiadores por atribuírem a este
artista tudo quanto é trabalho de talha em pedra sabão, sem ao menos pesquisar a fundo
os traços fisionômicos e particulares das figuras esculpidas por ele.164 O autor aponta as
obras que eram e àquelas que não eram do Aleijadinho, na verdade, quando entra para o
grupo da Revista Historia e Arte ele efetiva a hipótese que já havia lançando sobre dúvida
da existência deste artista. Para isto, fez um rol de escultores que também possuíam o
mesmo nome na tentativa de provar que poderia ter sido qualquer um daqueles, ou até
mesmo, todos aqueles os responsáveis pelas esculturas em pedra talcosa. A solução destes
“fatos controversos” foi uma forma de se auto legitimar perante seus pares e deixando
claro as qualidades de um bom pesquisador. No entanto, ao escrever sobre Aleijadinho o
autor deixa transparecer várias tensões como o preconceito à classe e à cor do artista.
Percebemos neste ponto a valorização de um tipo de imagem que o autor pretenderia
propagar em sua narrativa, ao elevar Ataíde como figura central nas artes, ele está
rebaixando não só o Aleijadinho como artista, mas sua classe e cor como inferiores, pois,
o primeiro veio de uma família de posses e foi militar durante um tempo, o que faz com
que o autor o estime mais. Além disto, outra tensão sobressai, a competição entre
Mariana, na figura do Ataíde, e Ouro Preto, com Aleijadinho, como raiz do processo
histórico mineiro.
O conhecimento de causa e a vivência no local foram outras ferramentas utilizadas
pelo autor para a legitimação de sua narrativa. Foi isto que fez quando escreve “O autor
dêste livro revirou os arquivos, manuseou os autores e conhece, palmo a palmo, o imenso
cenário do ouro do seu Estado”.165 Neste caminho, somente quem viveu em tais terras era
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autorizado e competente para escrever uma narrativa verdadeira daquele lugar, resgatar o
passado e trazê-lo à tona.
As obras eram, portanto, uma reflexão sobre as modificações responsáveis pela
ruptura com o passado e uma tentativa de ressuscitá-lo. A um só tempo o autor trilha um
caminho de singularidades e procura penetrar no tempo passado e assim, conforme Burke,
esta metodologia une uma re-apresentação e uma representação.166
O mundo moderno é pautado pela linearidade do tempo em que a lógica de uma
vida melhor se encontra em um futuro, mas o autor acreditava que somente conectados
ao passado poderíamos manter a continuidade da história e uni-la ao lento progresso da
alma humana, fazendo do futuro dias melhores. Em relação ao progresso, apesar do
Historicismo surgir contra o aceleramento das mudanças e da racionalização advindas do
Iluminismo, ele não prega que não haja progresso, na verdade ele é a favor do progresso
do homem, e neste ponto está muito vinculado à religião, ou melhor, a uma fé.
Então cada povo possui uma relação com Deus que a especifica perante outros
povos. Em Vasconcellos o mesmo raciocínio é impresso quando relaciona o
desenvolvimento da pátria mineira à realização religiosa. O progresso nesse sentido
estava ligado à religião como vemos no princípio historicista: “a individualidade não
significa, contudo – como se afirma frequentemente –, uma negação da concepção de
progresso do Iluminismo, mas inclui um movimento análogo de modificação temporal
das formas particulares de cultura da vida humana”.167
Se o Historicismo criticava a aceleração temporal advinda de um mundo industrial
burguês, eles viram no passado a alternativa para estimular um desenvolvimento social
lento e não corrosivo. É uma busca por um passado ideal a fim de transformá-lo,
adequando-o ao presente. Neste ponto, o Historicismo está bem próximo às ideias
românticas do século XIX, pois ambos se vinculam a uma experiência de perda e da
clareza dolorosa de que o presente precisa resgatar certos valores essenciais que foram
subvertidos pela aceleração temporal do novo. O que se quer aqui é a manutenção de uma
tradição.
Porisso, quando venho a Marianna e ouço o bimbalhar no alto da velha
torre, os sininhos das Mercês, sinto-me num desses momentos agridoces em que a alma da gente parte como quê para o passado e revê,
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como num painel, todo um scenario distante. Revejo então os dias
felizes de outr’ora[...].168

A ideia de tradição estava associada a um tempo passado, e este “conferia
legitimidade às coisas e aos homens”.169 Este olhar para o passado em tom saudosista
reabilita as forças para continuar a luta em prol das “cidades antigas”, caindo sempre em
uma “busca de valores no entorno mais próximo de suas origens”.170 Em todas as obras,
Vasconcellos se coloca como porta-voz de um núcleo de cidades que precisava, naquele
momento, de olhares especiais. A saudade de um tempo e a pedagogia, nas obras
estudadas, não se limitam em apenas orientar, mas em resgatar tal como foi. Elas
carregam consigo uma concepção de exemplaridade na qual o tempo deve ser repetido,
ou seja, não se deve abandonar a tradição. A intenção do autor versava em torno da
invenção da tradição e no culto a um passado mítico, idealizado por uma narração
nostálgica do período colonial, em oposição ao tempo moderno, em que a vida não é
agraciada pela singeleza da tradição.
Ali não há o repicar dos sinos, aquele repicar tão nosso, das nossas
tradições, que ouvimos na meninice, que gostamos de ouvir ainda
em Ouro Preto, Mariana, Diamantina e em todas as nossas cidades
antigas.171

A dualidade temporal está sempre presente, apontando os lugares do moderno e da
tradição, mas vale destacar que o moderno para o autor não pode deixar de lado a tradição,
pois ela é o orientador civilizacional. Isso se diferencia da concepção modernista de uma
"ressignificação da tradição", ou melhor, como aponta Velloso "apropriação crítica da
tradição”,172 utilizada pelos intelectuais que o autor chamava de modernos.
A história elaborado por Vasconcellos buscava reconstruir todo um cenário a partir
de uma transposição à mente pretérita e para ele os autores modernos são apenas
“ementadores das lendas e carapetões”173 que fazem um trabalho “incongruente no cotejo
dos documentos, como na philosophia do caso”.174 Assim, sua metodologia é a que
realmente traz luz à realidade passada e que torna a história uma ciência, e não literatura.
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Nesta metodologia, a perquirição da verdade requer um olhar profundo que leve o
historiador a remontar todo um cenário desde suas origens.175
Tal olhar permite escrever uma história “suasória” (ou melhor, convincente), ao
invés daquela “feita a retalhos” que, segundo o autor, vigorava entre muitos historiadores
modernos. A citação a seguir mostra exatamente a concepção que Vasconcellos tem da
História e de como ela estava sendo escrita:
A historia do Brasil, como se sabe, além de feita a retalhos, está cheia
de episodios como esse, muitos delles interessantes e que dariam para
verdadeiras paginas atestadoras do civismo e da energia patriotica dos
nosso maiores, mas infelizmente em grande parte mal contados, outros
omitidos, e ainda alguns inteiramente desvirtuados. Dahi, já alguem ter
dito, e com razão, que a historia quem a faz são os escritores e não os
factos. Os factos, estes, só entram em cotejo ás mais das vezes como
simples motivo, nem sempre, porém tomados a rigor, nas suas causas e
effeitos.176

Tendo a concepção de que a história era um encadeamento de fatos e sua
reconstrução se fazia através da crítica documental, ele repreendeu os chamados
historiadores modernos por não darem “ouvidos” aos documentos, por acreditarem que a
história é feita pelos escritores e não pelos fatos e por desprezarem as causas e os efeitos.
Interessante notar que à época em que Vasconcellos escreve, está no Brasil um dos
grandes representantes dos Annales177, Fernand Braudel178, e além disto, não devemos
descartar o papel crescente dos ensaístas na escrita da história brasileira, como por
exemplo, um dos participantes do movimento modernista, Sérgio Buarque de Holanda.
Este estava empenhado, através da crítica à cultura, de abrir-se epistemologicamente para
uma nova visão do passado brasileiro. Sua proposta era “de romper com a chave
interpretativa positivista [...]”179 e para isto ele “criticava o intelectualismo do século
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passado [...]”.180 Este intelectual não pretendia romper com o passado, mas com a
metodologia que utilizavam para estuda-lo. Neste sentido, podemos perceber que existia
uma disputa institucional e dos métodos da pesquisa histórica, como também e
principalmente, da representação do passado. Portanto, tais críticas feitas por
Vasconcellos aos historiadores ditos modernos não é infundada, apresenta uma disputa
do poder da pesquisa histórica e uma divergência do devir dela. Enquanto os chamados
historiadores modernos se preocupavam com uma história social que aclarasse as mazelas
brasileiras, Salomão de Vasconcellos produzia um “discurso didático, e o faz tanto melhor
na medida em que dissimula o lugar de onde fala [suprimindo o eu do autor], ou se
apresenta sob a forma de uma linguagem referencial (é o “real” que lhes fala)”181 e, para
isto a verdade é tão essencial, uma vez que ela dá voz à narrativa e torna a história uma
ciência.
Então o autor empreende-se em uma busca pela “verdade histórica” pautando-se
nos documentos deixados pelos “antepassados” através de um olhar de autópsia,182 que o
leva a reencontrar a vida através da reconstituição da realidade passada. A autópsia é uma
metodologia antiga, utilizada por Tucídides, em que o olho funciona como um sinal de
enunciação do “eu vi”, que é a prova de uma verdade. 183 Vasconcellos sabe porque viu,
e sua autópsia é a garantia da crença. O ver por si mesmo, “não é um dado imediato,
convém filtrá-lo por um verdadeiro procedimento de crítica dos testemunhos para
estabelecer os fatos com tanta exatidão quanto for possível”.184 Assim, o historiador passa
a ser então “um verdadeiro clínico cuja qualidade de diagnóstico é proporcional à
proximidade que ele pode reivindicar com seu objeto de estudo”.185 O método da crítica
sustentava um critério de verdade que fundado em provas documentais permitia o
esclarecimento dos fatos. A pesquisa rigorosa aliada ao olhar de autopsia e à crítica das
fontes eram caminhos necessários para se chegar a compreensão dos fatos passados e
capturar as ideias reveladoras do sentido de certa época.186
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A compreensão seria um reviver a vida do outro. José Carlos Reis chama isto de
transposição do eu para o outro, quando o historiador se transpõe emprestando ao outro
sua vida e fazendo com que a vida do outro ressurja.187 Vasconcellos vai tão fundo que
acaba se transformando em uma testemunha da verdade e coloca-se no lugar do outro,
quando diz, “Acabamos de percorrer esse edifício [...], e podemos por isso attestar a
absoluta veracidade do facto”.188 Quer dizer, quando se transpõe à vida do outro, o “eu
vi” é a marca que coloca um ponto final na questão. Este pensamento estava alinhado ao
pensamento de Dilthey, – apesar do autor não tê-lo citado ou dito que conhecia seus
pressupostos – e nos termos da compreensão podemos dizer que a linha de raciocínio era
bem semelhante, quiçá idêntica.189 A compreensão em ambos era feita por um caminho
de reconhecimento e conhecimento. Enquanto reconhecimento, a compreensão se
baseava nas relações vividas e compartilhadas entre os sujeitos; já enquanto
conhecimento se baseava no autoconhecimento da experiência vivida e nas experiências
vividas do passado. Portanto, em Vasconcellos esta compreensão vem à tona quando
delineia a identidade do mineiro, em que relaciona o autoconhecimento de sua experiência
– como a mudança do estilo arquitetônico provocado pelos modernistas – com as
experiências vividas pelos homens do passado, a saber, os movimentos em prol da
liberdade. Assim como em Dilthey, a compreensão era necessária para vencer a distância
temporal do passado.
Ao se aproximar do passado, o tom de veracidade podia ser percebido através de
uma narrativa que reconstruísse algo, como se realmente tivesse acontecido daquela
maneira, e que levaria à compreensão deste “outro no tempo, aprofundando a análise dos
sentidos psicológicos das ações humanas e dos sentimentos”.190
Revivamos um desses longinquos episodios.
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Chapéos de abas largas, a fita a pender-lhes da cópa, as blusas
abotoadas, largas botas de couro. Entram, em seguida, as damas,
mulheres e filhas do maioraes, com suas mucambas. Surge, finalmente,
todo risonho, com o sachristão ao lado, padre Manoel Braz. O adro está
repleto. Estoura no ar um morteiro e bimbalham os sinos á entradinha.
Começa a Missa. Não cabe na igrejinha a multidão e a mór parte joêlha
cá mesmo, do lado de fora.191

Como podemos observar, a descrição na citação acima é feita de forma a representar
o real, o que aconteceu de fato. A narração detalhada do clima, das vestimentas, da ordem
de entrada na igreja, dos sentimentos de alguns, como também o modo como a capela se
encontrava transmitem veracidade ao evento, corporificando-o em uma realidade.
A acentuada utilização de mapas também demonstra este apego ao empirismo
positivista de recriação do passado. Para isso, o autor utiliza intensamente a crítica e a
compreensão dos documentos e os reproduz em suas obras como provas legítimas daquilo
de que está falando. Eles são transcritos como provas irrefutáveis de uma verdade passada
e usados na criação de uma narrativa que passa a ilusão “de auto-ocultamento do sujeito
histórico e de sua prática da escrita para melhor dar ao leitor a impressão de que os fatos
falam por si mesmos”.192
Mas tal tipo de narrativa está intrinsecamente ligado ao presente que estava sendo
vivido, um tempo marcado pelo advento do moderno, da urbanização e consequentemente
de grandes rupturas, por isto, ele “exorciza a morte [ou seja, o passado] e a coloca no
relato, que substitui pedagogicamente alguma coisa que o leitor deve crer e fazer”.193
Assim, suas narrativas possuem o tom de pedagogia para que as pessoas se lembrem
sempre dos heróis e dos acontecimentos da pátria.
Que as crianças das nossas escolas, inspirando-se no seu exemplo,
cultuando-lhe a lembrança, possam repetir como na estrophe excelsa:
Salve, ó martyr da liberdade, sei tua historia.
E saberei honrar tua memoria!194

O desejo de Salomão de Vasconcellos é preservar esse passado de ensinamentos e
memórias, consagrando para a posteridade o exemplo de que ele “é lição preciosa de
civismo e de altivez para as gerações vindouras”.195 Preconizava a exemplaridade
alinhada a um progresso humano que não rompesse com uma continuidade histórica
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começada com os portugueses, e para isto utiliza-se fartamente dos documentos na
mobilização de um passado de origem.
1.4 – A “mineiridade”: identidade e patrimônio
A expressão “mineiridade” foi utilizada por Maria Arminda do Nascimento Arruda
em sua tese de doutorado que, mais tarde, frutificou no livro Mitologia da mineiridade:
o imaginário mineiro na vida política e cultural do Brasil.196 Esta expressão cabe em
nosso objetivo, o de mostrar a constituição de uma região através da evidenciação de um
caráter libertário e político construído pelos intelectuais dos séculos XIX e XX. Apesar
da autora não ter tratado do nosso intelectual para compor a tese, ele está totalmente
inserido nesse sistema de formação identitária.
O momento em que Vasconcellos escreve é conhecido por uma nova maneira de
ver o passado e por uma crise da visão do ser nacional levando os intelectuais a buscarem
métodos de coesão na formação da nação. Neste sentido, história e identidade se ligam
constituindo uma base sólida para o que será criado. Segundo François Dosse, “Na falta
de um presente que entusiasme e perante um futuro inquietante, subsiste o passado, lugar
de investimento de uma identidade imaginária [...]”.197 É neste caminho, unindo história
e identidade, que Vasconcellos propaga e fortalece uma memória mineira que já vinha
sendo elaborada por alguns conterrâneos anteriores a ele, como Diogo de Vasconcellos e
Xavier da Veiga. Tal memória é o que Jan Assmann chama de Memória Cultural,
formadora de uma identidade – memória de um tempo histórico, cultural e mítico e que
necessita de uma instituição de preservação.198
Uma das instituições criada para preservar os monumentos, relembrar e comemorar
os heróis da pátria e o calendário foi o SPHAN (Serviço do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional). Estabelecido em janeiro de 1937 pela lei n°378, época da organização
do Ministério da Educação e Saúde Pública, foi consolidado como o responsável pelo
fornecimento de meios legais para uma política efetiva do tombamento em novembro de
1937, pelo decreto-lei nº25.199 Visando a prática de documentação, restauração,
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preservação, fiscalização e difusão aplicadas em bens imóveis e móveis, tais como
manuscritos, documentos e fotografias, a instituição teve como diretor de 1937 a 1967
Rodrigo Melo Franco de Andrade.200 Segundo ele, o SPHAN tinha como dever “o
tombamento, a conservação, a restauração, o enriquecimento e a propagação do
conhecimento de bens ou de coisas que constituem o patrimônio histórico e artístico”.201
Nesta instituição, de acordo com Vanuza Moreira Braga, o que se ressaltou foi
a ideia de um trabalho de memória eficiente, então o SPHAN recortou
no passado elementos que fundamentavam a “tão procurada”
especificidade do caso brasileiro com o intuito de produzir uma
interpretação do Brasil, no sentido de elevá-lo ao concerto das nações
civilizadas.202

Vasconcellos vê nesta instituição o meio de expor os projetos que já eram
elaborados por ele e seus pares no IHGMG e também uma ferramenta da
“patrimonializaçao” dos bens mineiros, em que pudesse transformar em contemporâneos
os acontecimentos passados, solidificando-os em uma memória e construindo uma
identidade comum aos mineiros. Segundo Gilles Deleuze, a construção de identidades
está no centro de uma das mais eficientes formas de dominação nas sociedades
contemporâneas e neste sentido, o patrimônio como símbolo identitário possui um grande
peso nessa relação de poder.203
Imerso em um sentimento de perda, advindo da urbanização e modernização das
cidades, o que representou a quebra de um status e o risco de uma mudança geral nas
manifestações sociais da vida, Vasconcellos materializou uma tradição para ser
eternizada na memória coletiva. Ele se pôs contra a destruição das antigas cidades
mineiras, “chamando atenção para o desaparecimento do que seria o seu próprio ser
[..].”204 A tradição para ele é um valor que “extrapola o contexto histórico. Assim, ela
transcende o tempo cronológico para se fixar no espaço, no mito das origens”.205 Este é o
tempo ideal que devia ser reanimado, pois é nele que residia a “mineiridade”. Para isto,
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era preciso “patrimonializar” os monumentos que possuíam funções na vida social,
política e principalmente religiosa.
Ao analisarmos suas obras historiográficas nos deparamos com a convicção de que
Minas dera origem a uma civilização na qual a arte e a história haviam adquirido uma
dimensão universal. Ligado a esta perspectiva o patrimônio encerrava em si três
fundamentos essenciais na continuidade da história de Minas Gerais – a política, a religião
e a arte. Era nesta tríade que, para o autor, residiam os traços da mentalidade coletiva,
como a recusa ao poder opressivo, o catolicismo, os laços familiares, a originalidade da
cultura e o núcleo germinal de uma tradição intelectual.206 Cada vértice desse tripé estava
totalmente envolto um ao outro, a ponto de não os conseguirmos separar. Portanto, tudo
que dizia respeito a essa tríade, Vasconcellos considerava patrimônio. E era nas terras
mineiras que a riqueza desse patrimônio se fazia em abundância.
Através de um olhar distanciado, Vasconcellos mapeou e distinguiu os traços
considerados universais e mantenedores da continuidade com os princípios portugueses
– a religião – e os traços particulares e originais da região – a prematuridade da
consciência mineira na luta pela liberdade e a arte como expressão política e religiosa.
Neste duplo caminho, entre universal e particular, o autor constrói uma identidade que é
utilizada até os dias atuais para se caracterizar o povo mineiro e que serviu de justificativa
para o tombamento de bens.
A primeira das tradições mineiras se refere à religião portuguesa em Minas. De
acordo com o autor, foi da religião que teria surgido uma mentalidade política original. A
religião era, portanto, a primeira e mais importante base da constituição do patrimônio;
nela detectamos um sentimento de devoção às relíquias, “apego aos bens simbólicos que
evocam a ideia de pertencimento”207 e fortalecimento dos laços familiares e sociais. Ela
era, para Vasconcellos, o arauto da moral, dos bons costumes e do progresso humano,
estava sempre presente na vida cotidiana agindo na ordem civil e política.
Mas, a voz dos campanarios das villas e cidades mineiras naquelle
momento não significava apenas uma homenagem ao martyr-liberal,
nem foi simplesmente um golpe premeditado e necessario contra
aquelle que fugia ás juras constantes de “união e tranquilidade” [...].
Mais do que isso – foi, incontestavelmente, o dobre annunciador dos
proximos funeraes do primeiro Imperio. Foi a Provincia de Minas
Geraes, [...] que fez o 7 de abril, com a abdicação.208
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Como podemos observar, “a voz dos campanários” conclamava para e anunciava
os feitos políticos dos quais Minas Gerais tivera frente. Para Vasconcellos, a linguagem
dos sinos representou uma das mais importantes características da tradição mineira
religiosa. Através do ressoar, os sinos falavam “a voz dos homens, a voz da pátria e a voz
de Deus”,209 ou seja, essa linguagem estava nos três âmbitos da sociedade. Tinha a função
de mensageira do tempo, era dotada de um quase sentimento humano e ditava o caminhar
da cidade no que se referia a horas, momentos alegres, tristes e de responsabilidades para
com Deus. Segundo o autor, a voz do campanário “canta aos nossos ouvidos e nos embála
diariamente com suas harmonías e suas ternúras, no prazer e na adversidade”.210 Além da
dimensão temporal, os sinos eram elementos de fundação e pertencentes ao mundo
civilizado, pois, conforme o autor, “A história dos sinos nos países católicos, como é o
Brasil, repete com efeito e reproduz a própria história de nossas fundações
geográficas”.211 Ademais, “todas as cidades do mundo civilizado mantem um sino
privilegiado”. Logo, o sino ligado à religião era um símbolo de posse, fundação e
civilização de um local.
Neste sentido, percebemos que a religião remetia à origem, ela era o ponto inicial
de uma civilização, e nela, encontravam-se os laços familiares. Esta premissa do autor
permitiu que ele traçasse a sua história familiar pautada nas recordações dos tempos
passados.
Quem escreve estas linhas tem igualmente pela Capella das Mercês um
culto todo particular, pelas recordações suaves que lhe traz, do seu
tempo de infância.
Era ahi que eu ia, na quadra feliz dos meus oito anos, levado pela mão
carinhosa da minha inesquecida avozinha, D. Luiza de Vasconcellos,
ouvir ás Missas domingueiras, a que ella nunca faltava, como todos da
casa.
Era D. Luiza devota fervorosa da Senhora das Graças e sua predileção
por aquelle antigo sanctuario como que se ajustava ainda mais na
lembrança de estar ali sepultada sua venerada progenitora e minha
bisavó, D. Henriqueta Firmina da Rocha.
Além deste motivo, outro laço de recordação indelevel que afervora em
mim o culto e a veneração por esta Capellinha, é o facto de estar lá o
jazigo de quasi todas as pessoas caras da familia. [...] e alli estão ainda
outros antepassados, de grata memoria.212

O autor via na Capela de Nossa Senhora das Mercês uma história familiar
aconchegante que remetia suas lembranças a um ambiente não só maternal vindo da avó
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e da bisavó, mas também tradicional. Teceu uma relação de aproximação entre ele e seus
antepassados marcando na Capela um lugar de memória, local onde estão enterrados
alguns de seus parentes. A Capela como um lugar de memória consolida uma qualidade
que define o patrimônio requerido pelo autor, isto é, os laços familiares. Assim, a
formação familiar era fundamental na composição identitária das Minas Gerais. É muito
importante observarmos essa união entre família e região, uma vez que, segundo
Francisco Iglesias,213 a história regional exprime uma exaltação a certo local que, neste
sentido, muitas vezes é constituído por uma família. De acordo com Jan Assmann, “a
memória cultural, é local, egocêntrica e específica de um grupo e seus valores”.214
Através da união entre família e região, Salomão de Vasconcellos demarca um espaço e
produz com seu discurso um traço definidor da identidade do mineiro – suas
características familiares, políticas e religiosas. A religião, que era então a base para uma
vida civil moralmente ordenada, cumpriu seu papel na organização familiar, assim como
na urbanização e na realização jurídica. O autor disse que foi “sob suas vistas protectoras
[da religião], que iniciaram os nosso edis de outrora os alicerces da primeira villa
montanheza e esboçaram as leis primeiras, reguladoras do poder civil entre nós”.215
A religião teve um papel fundamental para nosso autor no que tange a seu legado.
Para ele, foi ela a responsável pela beleza cênica das cidades de Minas Gerais, verdadeiros
símbolos da religiosidade e da autenticidade mineira. O autor vê em Minas Gerais, e mais
precisamente em Mariana, o locus do alvorecer da pátria. Foi em tais terras que se deu a
continuidade dos princípios europeus, principalmente portugueses, mas foi também
nessas terras que aconteceu a separação definitiva de Portugal. A um só tempo, Mariana
era a linha da continuidade com Portugal e da origem mineira. E a arte barroca juntamente
com os valores católicos eram testemunhas desta continuidade – da ligação de Minas com
o mundo “civilizado” – e descontinuidade – o surgimento das singularidades, das
especificidades que só Minas Gerais teria.
A arte expressava a liberdade e a religiosidade fazendo das igrejas verdadeiros
mananciais, onde os artistas da época imprimiam sua devoção e seus anseios por
liberdade. Para Vasconcellos, a arte barroca, apesar de ter sido introduzida pelos
portugueses, teve em Minas seu caráter singular e legítimo, e o pintor Manuel da Costa
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Ataíde foi o principal artífice dessa singularidade. Na obra Ataíde: pintor mineiro do
século XVIII, publicada em 1941, o autor reforça as particularidades marianenses, ou seja,
o barroco nas pinceladas de Ataíde era o espetáculo da universalidade religiosa. Para o
autor, Ataíde foi um artista pioneiro e responsável pela beleza patrimonial que fez das
igrejas um recinto majestoso e, desta forma, o artista conquistou um lugar de destaque
que até então não tinha ocupado. Assim, Mariana passou a possuir além de uma arte, um
artista legítimo.
Entre os grandes mestres da tela que floresceram no século XVIII em
Minas Gerais, legando muitos dos primorosos painéis dos tetos,
pinturas murais, retábulos e altares que hoje admiramos em velhas
igrejas coloniais mineiras, justo é que se destaque em lugar preferente,
pelo talento criador, como pela delicadeza e perfeição dos seus
trabalhos, o tão modesto quão esquecido alferes da Milícia de então,
Manuel da Costa Ataíde.216

Todas as pinturas de Ataíde foram estudadas por Vasconcellos que buscou mostrar
a sutileza dos detalhes e seus significados. Acentuou que tal artista não deturpou com
motivos terrenos aquilo que era etéreo. Na análise que o autor fez sobre a pintura do teto
da nave da Igreja de São Francisco de Assis em Ouro Preto percebemos esta importância
da visão artística e espiritual conferida a Ataíde.217 O autor diz que “Tratando-se de uma
concepção toda espiritual, o pintor foi além de quantos quadros conheço no assunto; pois,
não perturbou com ideia material ou terrena, o Reinado da Virgem”. Assim, Manuel da
Costa Ataíde era para Vasconcellos um artista fiel aos princípios religiosos e por isto
muito requisitado pelas ordens, sendo encarregado “dos mais difíceis trabalhos em tantas
igrejas de Minas, numa época em que não faltavam pintores ultramarinos para lhe
ofuscarem os méritos”.218 Por acreditar nesta genialidade artística e perceber que a
pinturas de Ataíde eram espaços emblemáticos entre o universal e o particular,
Vasconcellos buscou o reconhecimento deste artista enquanto produtor do patrimônio.
Portanto, o autor via a cultura a partir do Barroco e era Minas a ligação direta com o
Divino. Em sua perspectiva, a pátria tinha origem no transcendental, na ordem de Deus,
por isto, Minas foi o “berço de tantas tradições e pioneira dos fastos mais culminantes da
nossa Historia"219, "[…] symbolo da nossa fé e expressão genuina do nosso passado
[…]".220
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Assim, une à religião e à arte o heroísmo e apresenta uma galeria de heróis, como
Felipe do Santos, Tiradentes, Mestre Ataíde e muitos de seus familiares que encabeçaram
a luta pela liberdade. Claramente ele deposita no mineiro um caráter de liberdade e
heroísmo uma vez que foram de tais terras que surgiram os primeiros gritos de liberdade
contra o despotismo da metrópole.
Podemos observar, com isto, “como se formulou um [...] estoque de “verdades”,
uma visibilidade e uma dizibilidade221 [...] que direcionam comportamentos e atitudes”222
que foram capazes de caracterizar o mineiro. Na citação abaixo algumas qualidades
mineiras são expostas, e percebemos que foi conferido a Minas o reduto de origem e dado
a este Estado grande carga de responsabilidade pelo presente e pelo futuro da pátria.
Minas, com effeito, que já havia erguido o primeiro brado contra o
absolutismo na sangrenta tragedia de 1720, em Villa Rica; que se
movimentou depois contra o absolutismo com os inconfidentes de
1789; que expulsou do seu governo, em 1821, o reinol atrabiliario, Dom
Manoel de Portugal e Castro, o “fac-totum” do absolutismo na terra
da liberdade; Minas, que por seus filhos, preparou e levou a effeito,
contra o absolutismo, o Fico de 9 de janeiro de 1822; que arvorou pela
segunda vez em Villa Rica a bandeira da republica, contra ainda o
absolutismo, em março de 1822; e que incutira no animo de Dom Pedro,
ainda contra o absolutismo, a idéa da Independencia na sua primeira
viagem ás plagas mineiras – não podia, evidentemente, ver com bons
olhos a nova incursão desse mesmo absolutismo, gerado agora em S.
Christovam, em pleno regimem constitucional, pela camarilha
portuguesa.223

Observamos que o autor considerava Minas Gerais um celeiro de movimentos e
personalidades, de onde emergiram todos os acontecimentos importantes no Brasil em
prol da liberdade e contra o absolutismo. Minas foi idealizada como pioneira na
articulação política, nas lutas contra a opressão, sendo concebida como a “terra da
liberdade”. Vasconcellos foi tecendo a identidade mineira, e a liberdade, ou melhor, os
movimentos em prol da liberdade que são enunciados e repetidos regularmente “são tidos
como definidores do caráter da região e de seu povo, que falam de sua verdade mais
interior”.224 Através dessa repetição do caráter de liberdade como lugar comum, ele
delineou a identidade do mineiro e universalizou Minas Gerais através de uma seletiva
continuidade e descontinuidade com Portugal.
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Para a invenção e manutenção de uma tradição ele se utilizou das políticas
patrimoniais nas quais buscou tombar uma identidade impregnada por laços familiares,
por lutas pela liberdade e pela arte e religiosidade. Neste sentido, o patrimônio tinha em
sua origem o parentesco com o pai, com a figura patriarcal e sua descendência patrilinear
e por isto era a pátria – o local de nascimento onde se apreenderam os valores familiares
– a herança que deveria ser resguardada como forma de manutenção dos laços com os
antepassados.
Para tal tônica a política patrimonial se fez presente, pois é a partir dela que os
valores primados pelo autor na constituição regional serão mantidos e presentificados em
um lugar de memória.225 Segundo Márcia Sant’anna:
O dispositivo de patrimônio foi, cada vez mais, efetuando as relações
de poder existentes no corpo social, na medida em que, no
desenvolvimento das sociedades contemporâneas, a vinculação dos
indivíduos a uma determinada identidade, [...], torna-se cada vez mais
estratégica e essencial, ligadas tanto a questões afetivas e emocionais
quanto a econômicas e de consumo.226

O que estava em jogo, além dos laços afetivos ligados à terra natal, era a ratificação
de um patrimônio eleito e reconhecido como coletivo. O patrimônio que surge das
relações de poder foi utilizado como um dispositivo de liame do povo, com o objetivo de
homogeneização de uma identidade. Uma identidade pretendida por Vasconcellos e
evidenciada em suas obras historiográficas, publicações em periódicos e discursos
proferidos. Tudo isto mediado pelo patrimônio, para cuja construção ele mesmo
contribuiu.
A “mineiridade” foi, a um só tempo, particularizada e universalizada de modo que
o patrimônio e os modos de ser do mineiro se relacionavam e se alimentavam mutuamente
na construção de uma narrativa, que relatava “acontecimentos históricos – mas
acontecimentos históricos transfigurados pela mitificação que os transformou em
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substâncias inalteráveis e imutáveis”.227 A história escrita por ele tem um objetivo claro,
a constituição de uma região através de laços familiares228 e modos de ser, muitas vezes
criados.229 Desta forma, Salomão de Vasconcellos escolheu certos traços como
definidores de uma coletividade para que servissem de apoio contra o momento de crise
vivida por ele. Conforme Eric J. Hobsbawn esta escolha
Dar-se-á a partir do agrupamento conceitual de uma série de
experiências, erigidas como caracterizadoras deste espaço e de uma
identidade regional. Essas experiências históricas serão agrupadas,
fundadas num discurso teórico que pretende ser o conhecimento da
região em sua essência, em seus traços definidores, e que articula uma
dispersão de experiências cotidianas [...] com os fragmentos de
memórias de situações passadas, que são tomadas como prenunciadoras
do momento em que se vive [...].230

Como já foi dito anteriormente, o momento vivido por Vasconcellos foi chamado
de o “redescobrimento” do Brasil, ocorrido em meio a um tempo moderno e de rupturas
com antigas tradições. Em Minas Gerais, um dos fatores que fez com que alguns
intelectuais pensassem a situação do Estado foi a mudança da capital mineira de Ouro
Preto para Belo Horizonte, o que acarretou no abandono de muitas cidades coloniais
mineiras, pois o centro administrativo social e intelectual passou a ser demandado da nova
capital. Era lá que a vida fervilhava, era de lá que saíam os mandos, a moda, os costumes,
enfim, a administração do Estado. Nesta experiência da modernidade, o quadro do
SPHAN era composto por muitos intelectuais ligados ao Modernismo. Estes foram
convidados pelo diretor da Instituição para atuarem nas pesquisas histórico-artísticas, que
tinham como objetivo promover um amálgama entre o passado e o presente. Tal grupo
não era homogêneo e as diferenças ideológicas fizeram com que surgissem dentro do
Modernismo vários grupos antagônicos, como aqueles que seguiam as ideias de Mario de
Andrade e Oswald Andrade entre outros, e aqueles que compunham o grupo VerdeAmarelo. O primeiro visava “o combate às estéticas parnasiana, realista e romântica”,231
e compreendiam que a ordem moderna era urbana e industrial. Para eles os estilos
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arquiteturais poderiam coexistir harmonicamente numa mesma cidade. Já o segundo
grupo acreditava que a raiz da brasilidade vinha da valorização do regionalismo. Além
dos antagonismos dentro do mesmo grupo, ainda tinham que disputar espaços com
aqueles que pregavam a tradição católica conservadora.
Esta hegemonia dos modernos nos tratos dos monumentos durante a
gestão Capanema não se deu sem conflitos, seja em relação às correntes
que com ele disputavam o mesmo espaço – como os neocoloniais,
liderados por José Mariano Filho, e os que exaltavam o culto à pátria,
liderados por Gustavo Barroso –, seja dentro do próprio grupo, onde
acabou por prevalecer a liderança inconteste de Lúcio Costa [...].232

Afinado ao pensamento regionalista, mas ao mesmo tempo, ligado ao
tradicionalismo, Salomão de Vasconcellos fez de suas obras e publicações em revistas e
jornais uma forma de criticar o processo acelerado de modernização, principal vetor para
o autor, de ruptura com um processo histórico advindo dos portugueses e responsável pela
contraposição da sociedade moderna ao culto das tradições, dos antepassados e da família.
Não pretendemos reduzir o pensamento do autor a uma ou outra corrente de pensamento
– ao tradicionalismo ou ao modernismo – mas inseri-lo no contexto de sua época expondo
as vicissitudes que um período de mudanças pode acarretar nas produções intelectuais.
Ele deixa claro em algumas obras – quando trata dos tipos arquitetônicos que
vigoravam em sua época, chegando a chamá-los de iconoclastas – o sentimento de
decadência advindo da mudança no ritmo da vida e das formas socioculturais, e a urgência
de buscar os ensinamentos do passado. Por isso pede para que, “Não destruamos, pois,
com o fremito iconoclasta do urbanismo, essas vozes avoengas que embalaram a cidade
e enchem ainda de veneração e de respeito a decrepitude da nossa cara e historica
Marianna”.233 Criticava o novo estilo arquitetônico praticado pelos arquitetos
modernistas. Para o autor, estes novos arquitetos estavam destruindo os templos da
verdadeira arte, aqueles construídos no passado colonial, para no lugar deles colocarem
formas vazias, chamadas pelo autor, de “concreto armado”.234
No intuito de defender as cidades coloniais e sua arquitetura contra a destruição em
massa, o autor fez um descritivo pormenorizado de vários templos católicos, onde os
dogmas da religião foram esculpidos e pintados para servirem e continuarem servindo de
ensinamentos aos homens. Com o advento da modernidade, Vasconcellos acreditava que
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o homem acabara por se prender a uma arquitetura pagã, vazia; neste ponto, a manutenção
da arquitetura colonial era essencial, pois ela era ensinamento. Para o autor:
Apesar da febre sempre crescente do reformismo, que vai dia a dia
destruindo lamentavelmente os nossos principais monumentos
arquitetônicos e, com eles, todo o risco repositório da arte colonial lusobrasileira do século XVIII, muitas das velhas cidades e povoações de
Minas encerram ainda em seu seio tesouros inestimáveis dessa arte
maravilhosa que nos legaram as gerações passadas.235

As cidades antigas de Minas, onde estava o germe identitário, não poderiam sofrer
o abandono e o descaso gerado pelo surgimento das novas formas arquiteturais. Por este
motivo, Vasconcellos denunciou a falta de cuidado que as instituições de salvaguarda
estavam cometendo. Vale lembrar que nesta época era o representante do SPHAN
mineiro, portanto, suas denúncias visavam chamar a atenção para algo que era importante
para ele. Com isto, conseguiu concretizar tombamentos que podiam não estar nas agendas
do SPHAN, ou que andavam emperrados pela burocracia. Os tombamentos eram feitos a
partir das escolhas da Instituição, que, após um estudo rigoroso, conferia ou não
autoridade ao bem. Segundo Letícia Julião, o rigor metodológico era a pedra angular da
equipe montada por Rodrigo Melo Franco de Andrade, que valorizou as intensas
pesquisas documentais, trabalhos de campo, cópias de códices, produção de fichas de
classificação, produção de plantas ou mapas e fotografias, tudo que pudesse corroborar
com a autenticidade do bem a ser tombado.236
Se para o autor o patrimônio se diferenciava em alguns pontos daquele pregado pelo
SPHAN, suas obras eram a voz que iria ecoar e levantar uma causa, que muitas vezes
acabou ganhando, pois após a publicação da obra historiográfica, Mariana e seus templos,
muitos dos bens descritos por ele foram tombados.237 Desta forma, suas obras
historiográficas eram também, um levantamento dos bens e uma crítica ao trabalho do
SPHAN.
Deixal-a ruir, para em seu lugar erguer-se outra Cathedral, seria, [...]
um attentado imperdoavel ao passado, porque, com o espirito da epoca
e com a febre do urbanismo e do cimento armado, que é hoje a móda, o
que fatalmente aconteceria era tirar-se a “avó” para pôr em seu logar a
“neta” encatidada de rendilhados e florões argamassados, com suas
lunetas multicôres e outros ademanes modernos, propria, sem duvida,
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para as avenidas buliçosas, mas não para as calçadas coloniaes e para o
recinto augusto e evocativo [...].238

O abandono ou a destruição de velhas igrejas e casarões coloniais era, para o autor,
um atentado à identidade do povo mineiro, entretanto esta época foi visivelmente
acometida pela investidura da modernidade e muitos monumentos coloniais foram
trocados pelos riscos modernos. Mesmo aqueles que não foram totalmente destruídos
sofreram toques do risco moderno, o que, para o autor, era de extremo mau gosto, pois
retirava do monumento sua aura original, a de um exemplo a ser seguido.
Pena é que alguns toques de modernismo viessem tirar-lhe o ar de
vesturez e a physionomia de obra colonial que recebera a seu tempo.
[...] tudo isso como que obedeceu ao riso de um urbanista moderno [...].
Francamente, não gostamos desses cuidados.239

Mesmo participando do SPHAN, muitas vezes não conseguia frear os “urbanistas
modernos”, no entanto colocava em suas obras e outras publicações os reclames deste
processo. Suas inferências eram acompanhadas por seus pares, principalmente dentro do
IHGMG, órgão onde teve maior visibilidade e de onde conseguiu apoio para suas
denúncias. Mais tarde, uma publicação iria apoiar as ideias de Salomão de Vasconcellos
para continuar a crítica ao SPHAN: é a Revista de História e Arte, um grupo criado para
discutir o patrimônio mineiro e que batia de frente com o SPHAN – que nesta época parou
de publicar sua revista.
Enquanto o SPHAN tentava investir na constituição de uma nação moderna
amenizando as raízes portuguesas, mas ao mesmo tempo conservadora, Vasconcellos
elaborava uma identidade regional que era, ao mesmo tempo, continuidade de Portugal,
já que, para ele os portugueses teriam inaugurado “um tempo que não se esgotou
simplesmente no processo de colonização, mas que permanece ao longo de toda a nossa
história devido à plenitude de seus valores”,240 e descontinuidade, uma vez que ali fora o
ponto de origem, em que se permearam as singularidades. Observa-se, através da crítica
que fez à nova ordem urbana e por meio dos elogios à tradição – contida na vida cotidiana
e na função social da arte – a defesa que moveu para a preservação das antigas cidades
mineiras, lugares de uma visão estática da tradição onde passado e presente passavam a
coexistir na criação de uma região.
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Capítulo 2 – Uma urbanização do sagrado.

2.1 – As iniciativas patrimoniais e a representação de Mariana.
O SPHAN, como já dito anteriormente, foi o órgão que efetivou as políticas
patrimoniais no Brasil e materializou o patrimônio na busca e constituição de uma
identidade nacional. Portanto, somente na década de 1930 que o patrimônio foi
solidificado no Brasil, mas isto não significa a inexistência de projetos com este fim. Um
bom exemplo é a ordem régia de 1792, feita por D. Maria I ordenando ao governador da
Capitania de Minas Gerais a produção de “umas memórias anuais dos novos
estabelecimentos, fatos e casas mais notáveis e dignos de história que tivessem sucedido
desde a fundação desta capitania”.241 De acordo com Silvana Rubino, o texto foi escrito
pelo segundo vereador da Câmara Municipal de Mariana, porém só restam fragmentos do
documento. No entanto, este serviu de suporte para a consagração da cidade de Mariana,
pois fora entendido como uma espécie de atestado da grandiosidade do local. 242
No final do século XIX a mudança da capital de Ouro Preto para Belo Horizonte
levou alguns intelectuais mineiros a pensarem na questão da preservação patrimonial.
Proclamada a República, começaram as tentativas de apagar ou modernizar tudo que fosse
ligado ao passado colonial e imperial, vistos pelos republicanos como atrasados, arcaicos
e retrógrados. Com isto, Ouro Preto, uma cidade colonial e eleita por D. Pedro I como a
“Imperial Cidade de Ouro Preto” era considerada “um núcleo atrofiado, [...] teria sido
erigida sob o signo da desordem e do improviso”243 e, por isto, não carregava consigo as
qualidades de uma capital republicana. Através deste discurso os mudancistas investiram
na transferência da capital mineira, opondo-se ao grupo que Caion Natal chama de não
mudancistas. Este grupo possuía preocupações sobre as consequências que a mudança da
capital acarretaria para a cidade de Ouro Preto, como o abandono, a perda de referências
importantes para a história e do status político daquele grupo. Em um artigo no O Jornal
de Minas, foi exposta claramente esta inquietação.
E o que ficará sendo a tradicional Ouro Preto? As suas alcantiladas ruas,
os seus enormes edifícios, attestando em cada angulo, os factos mais
importantes de nossa historia, ficarão redusidos á ruinas como uma
Balbeck brasileira; e ali onde, muito breve, só se ouvirá o pio monotono
e lugubre da curuja, não ficará trespassado de saudades somente o
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coração do passageiro ouro-pretano, do mineiro, e sim também do
brazileiro, que tiver os sagrados sentimentos de patriotismo: cruel
ingratidão!!244

Percebemos através da citação que o sentimento de perda fez com que os
intelectuais começassem a se preocupar com a questão do patrimônio mineiro, pois, para
muitos, Ouro Preto era a origem de uma história e o recinto patriótico, lugar onde uma
identidade fora constituída.
Porém, mesmo com toda a preocupação referente ao abandono de Ouro Preto, a
iniciativa patrimonial mais importante só ocorre em 1925, quando Mello Vianna,
presidente de Minas Gerais, reúne uma comissão composta por Dom Antônio Cabral
(Arcebispo de Belo Horizonte), Dom Joaquim Silvério dos Santos (Arcebispo de
Diamantina), Diogo de Vasconcellos, Lúcio José dos Santos, Nelson de Sena, Augusto
de Lima, Ângelo de Macedo, Francisco Negrão de Lima e Jair Lins para elaborar um
projeto de lei que visava à proteção do patrimônio.245 Apesar de não ter sido aprovado foi
um passo importante para a criação do SPHAN e principalmente para o olhar sobre as
Minas Gerais. Durante palestra feita em Ouro Preto no ano de 1968, em comemoração ao
257º aniversário da cidade, Rodrigo Melo Franco de Andrade, então diretor do SPHAN,
afirmou ter se baseado naquela comissão e no texto do projeto.
Não poderia ser organizada comissão mais representativa do que
aquela, uma vez que, além de contar com as personalidades que
conheciam melhor o patrimônio histórico mineiro e exerciam funções
importantes no meio, incluía os titulares prestigiosos das três únicas
arquidioceses na época existentes em Minas Gerais, sob cuja jurisdição
se achavam os monumentos e obras de arte religiosa situados no
território do Estado.
[...] cabe acentuar sobretudo, neste momento ao me referir ao trabalho
daquela comissão, é o fato de a organização vigente da proteção ao
patrimônio histórico e artístico nacional proceder de aspiração e
iniciativa genuinamente mineiras, de responsabilidade de um dos
presidentes mais populares que o estado já teve, endossada pelas
autoridades mais eminentes da Igreja e pelos vultos exponenciais da
cultura de Minas.246

Assim, verifica-se a importância do papel de Minas Gerais no que tange às
iniciativas de preservação patrimonial e talvez seja por isto o grande número de
tombamentos nos primórdios do SPHAN, ficando abaixo somente do Rio de Janeiro, que
era capital federal, e da Bahia.247 Dentro deste panorama, a cidade de Mariana teve amplo
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reconhecimento já que sediou o 3°distrito do SPHAN em Minas Gerais, representado por
Salomão de Vasconcellos, nascido naquelas terras.
Naquela época o patrimônio protegido era composto basicamente por edificações,
artefatos individuais e possuía um caráter imobilista o que tentava garantir a limitação
das mudanças que estavam ocorrendo.248 Neste sentido, Salomão de Vasconcellos além de
prezar a excepcionalidade dos monumentos, valorizou também a história que eles contam,
portanto o patrimônio para ele não era apenas estético, mas também histórico. Cabe
ressaltar que para Vasconcellos este patrimônio a ser preservado tinha ligação com a
história de uma elite política e religiosa da qual ele fazia parte. É nesse caminho que o
autor justifica a posição de Mariana como Monumento Nacional, isto é, narrando a
história de uma cidade que diz sobre o passado e o presente da pátria. Sua ligação com o
local de nascimento fez da cidade um templo religioso e cultural.
Joaquim Manuel de Macedo escreveu em seu romance Rio do Quarto, a
importância da terra natal através da metáfora da volta dos animais para morrer no solo
pátrio. Esta metáfora faz referência à contribuição da terra natal na formação identitária
do povo que ali vive e que, mesmo indo para outros lugares sempre volta, e se sente
aconchegado no eterno lar que é a pátria.
Um celebre poeta polaco, descrevendo em magníficos versos uma
floresta encantada do seu país, imaginou que as aves e os animais ali
nascidos, se por acaso longe se achavam, quando sentiam aproximar-se
a hora de sua morte, voavam ou corriam e vinham todos expirar à
sombra das árvores do bosque imenso, onde tinham nascido.
O amor da pátria não pode ser explicado por mais bela e delicada
imagem.
Coração sem amor é um campo árido, quase sempre ou sempre cheio
de espinhos e sem uma única flor que nele se abra e o amenize.
Haveria somente um homem em quem palpitasse coração tão seco tão
enregelado e sem vida de sentimentos; o homem que não amasse o lugar
de seu nascimento. [...].249

Em sintonia a esta passagem, Salomão de Vasconcellos compõe em suas obras a
história de sua terra natal, demonstrando o seu amor e devoção a ela. Para o autor, escrever
sobre seu torrão natal era, sobretudo, demonstrar a integração entre o local de nascimento
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e os processos de cunho nacional, destacando a contribuição da história de Mariana à
história do país.
Desde o século XIX, os estudos regionais tinham como premissa a compreensão
das formações regionais a fim de relacioná-las à nacional. Alguns participantes do IHGB
focaram na questão da região como ferramenta de constituição da nação e um exemplo
foi a proposta de Raimundo José da Cunha Mattos de fazer “em primeiro lugar a história
particular ou das províncias [...]”,250 para depois, com um bom material se fazer a história
geral. A história regional começara, então, a estudar não somente a natureza e a
demarcação territorial, mas a buscar relações entre espaço físico, natural e humano. Nas
palavras de Rui Aniceto Fernandes “a região não é um dado natural, geográfico; ela está
inscrita nas redes de poder político, econômico e simbólico e é instituída
historicamente”.251
Interessado mais em escrever a história de sua região, Salomão de Vasconcellos
dizia querer ir além daquelas histórias feitas pelos “velhos cronistas [...] adstritos, porém,
quase todos, ao surto do bandeirismo no duplo aspéto – do desbravamento e da expansão
geográfica”. 252 Era necessário, portanto, ir além dos aspectos naturais e físicos, pois “a
história para ser completa, precisa condecorar-se com a pintura sugestiva das cousas e
dos homens do passado”253. Assim, as relações humanas e o mundo espiritual pretérito
onde a fé, os costumes e as artes foram semeados faziam todo um cenário junto àquele
natural. O entendimento da região ultrapassava a noção territorial e unia a isto a análise
das relações políticas, econômicas e sociais que configuraram a espacialidade e a cultura
local. “É esse travamento de relações com o vivere, com os costumes de outras éras, que
constitui a imprimidura necessária ao desenho dos acontecimentos”.254
Neste movimento de escrita da história, Vasconcellos fez uma representação da
cidade de Mariana que formava como que uma realidade na qual todos os indivíduos
faziam parte. O autor estava elaborando uma história capaz de mobilizar e produzir
reconhecimento e legitimidade social. Sua participação nas instituições que estavam
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voltadas para a escrita da história e para o patrimônio foram formas de ater o poder
simbólico e “impor a sua maneira de dar a ver o mundo, de estabelecer classificações e
divisões, de propor valores e normas que orientam o gosto e a percepção, que definem
limites e que autorizam os comportamentos e os papéis sociais”.255
As representações construídas sobre o mundo não só se colocam no
lugar deste mundo, como fazem com que os homens percebam a
realidade e pautem a sua existência. São matrizes geradoras de condutas
e práticas sociais, dotadas de força integradora e coesiva, bem como
explicativa do real.256

Para escrever tal história o autor se voltou ao passado considerado glorioso,
enfrentou uma temporalidade não vivida que só era possível acessar através das fontes e
tentou fazer uma arqueologia do local. Iniciou a história de Mariana narrando a entrada
dos bandeirantes paulistas, liderados por Salvador Fernandes Furtado de Mendonça em
16 de julho de 1696, nas terras mineiras através do Ribeirão Nossa Senhora do Carmo.
Ali foram encontrados os primeiros indícios de metais e pedras preciosas e às suas
margens nasceu o arraial com mesmo nome. O local, segundo o autor, sendo um dos
principais fornecedores de minérios para Portugal, necessitava cada vez mais das mãos
da Igreja para sua organização, pois sem ela vivia do caos e da bandidagem. De fato, a
ação conjunta entre Igreja e Estado permeou a empreitada colonizadora. Segundo Cláudia
Fonseca Damasceno, “durante o período colonial a Igreja e a Coroa tinham seus bens e
seus papéis confundidos”.257
Conforme a narrativa do autor, após a descoberta do ouro, iniciou-se, com a
construção das Igrejas, o processo de ordenamento da vida social, política, econômica e
cultural da região. Desta forma, a instituição religiosa desempenhou um importante papel
civilizador na região. Com um arraial populoso, Ribeirão do Carmo tornou-se em 1711,258
a primeira vila criada na então Capitania de São Paulo e Minas de Ouro, mais tarde,
estabelecida também como a primeira capital. Em 1745, por ordem do rei lusitano D. João
V, a região foi elevada à cidade e nomeada Mariana – uma homenagem à rainha Maria
Ana D’Austria, sua esposa. Transformando-se num centro religioso, a cidade passou a ser
sede do primeiro bispado mineiro (1745), inaugurado com a chegada do Bispo Dom Frei
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Manoel da Cruz. Ademais, Salomão de Vasconcellos atribui a Mariana um pioneirismo,
pois, além de ter sido a primeira vila, primeira capital e sede do primeiro bispado, foi
também a primeira cidade a ser projetada em Minas Gerais. No que se refere a ser uma
cidade projetada, existe no Arquivo Histórico Ultramarino uma documentação feita pela
Câmara de Mariana ao Rei onde consta uma análise dos terrenos para as futuras
instalações da praça, da cadeia e outros edifícios públicos.259 Existe também uma ordem
de 1747, em que contam recomendações sobre o traçado, crescimento e ordenamento da
cidade.
[...] neste citio devem edificar as cazas que de novo se fizerem e para
efeito se ordena façam logo planta da nova povoação, elegendo-se sitio
para praça espaçosa, demarcando-se ruas, que fiquem direitas, e com
bastante largura sem atenção a conveniências particulares, ou edifícios
que contra essa ordem se acham feitos no referido citio dos pastos,
porque se deve antepor a formosura das ruas, e cordeadas estas se
demarquem sítios em que se edifiquem os edifícios publicos e depois
se aforem braças de terra que os moradores pedirem preferindo sempre
os que já tiverem aforado no caso em que seja necessario demolir-se
parte de algum edifício para se observar a boa ordem que fica
estabelecida na situação da Cidade [...] e que todos os edifícios terão de
fazer face das ruas cordeadas, as paredes em linha reta, e havendo
comodidade para quintaes das casas devem estes ficar pela parte detraz
delas [...].260

A história de Mariana foi, portanto, narrada em meio a um cenário do período de
descobertas, pautada na religiosidade, na vida artística e na busca pelo ouro, e marcada
também pelo pioneirismo de uma região que guardou riquezas que remetem ao tempo do
Brasil Colônia. Esta é a Mariana presente na narrativa do intelectual mineiro, história, na
verdade, elaborada por ele e difundida através de seus escritos, principalmente em suas
obras historiográficas. A narrativa de Salomão de Vasconcellos buscava um passado
modelo, conferindo-lhe o estatuto de realidade, discurso que se firmou entre os
marianenses do século XX, os quais consideravam que a história de Mariana era a origem
da história mineira.261
A narrativa criada pretendia uma homogeneização identitária alicerçada na
afirmação de experiências históricas comuns, como por exemplo, a forte religiosidade
local.262 Assim, a história foi construída através da uma tentativa de voltar às origens, e a
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cidade do século XVIII passou a ser considerada o bastião do ciclo do ouro, da
cristandade, da ordem civil e espacial e da intelectualidade. Mas, o período colonial
considerado a Idade de Ouro da localidade, estava se esvaindo da memória e do cotidiano
com o advento da modernidade, simbolizada pela transferência da capital. 263 Portanto,
seu discurso almejava o soerguimento marianense – até mesmo diante da vizinha Ouro
Preto – através da reapropriação das tradições católica, da liberdade e da artística. A
história buscava reconstruir o passado da localidade unindo à intensa pesquisa
documental e conhecimento dos arquivos, elementos biográficos e até mesmo
autobiográficos, tendo como ideia a necessidade de “evocar o passado e trazê-lo vivo aos
nossos olhos”264 para atrair e ensinar o público.
Por mais que em suas obras historiográficas o autor tentasse mostrar o passado
como foi, muitos vazios foram deixados, como por exemplo, a presença escrava na cidade
de Mariana. Isto, devido ao fato do autor primar por uma história aliada a uma elite
intelectual, política e religiosa. O teor de suas obras é carregado pelo seu estilo
conservador e religioso de compreensão da sociedade. Em apenas um dos seus textos, ele
fez menção à presença dos escravos no território mineiro, mas, mesmo assim como se os
escravos fossem totalmente integrados à sociedade. No trecho abaixo retiramos uma
descrição que o autor fez da festa de Nossa Senhora do Rosário, em que demonstra a
integração da população negra nos costumes locais.
Não cabe na igrejinha a multidão e a mór parte joêlha cá mesmo, do
lado de fora. Meia hora depois, terminado o oficio, esvasia-se a Capella
e o adro regorgita.
Vae começar a homenagem.265
Postados em semi-circulo, estão os negros, cada qual sentado no seu
tambor, prontos para o quinbête. A um signal de Pae João, saltam dois
deles para a roda e rompem os tambores.266

O negro representado pelo autor segue o mesmo estereótipo que vigorava na época,
a do homem “lúdico e mágico, apenas preocupado com as coisas sem importância,
improdutivas”.267 Aqui ele é quase um instrumento de diversão para os brancos, que
263
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ficavam a olhar e a se divertir com a roda de dança dos negros. A representação da
sociabilidade e da integração deste grupo aos brancos era feita a partir dos recursos
lúdico-religiosos.
A escolha de um patrimônio imposta como comum a todos tentou, em um processo
de homogeneização da população, abrandar as mágoas e traumas do passado de uma
parcela da sociedade, como no caso dos negros, que foram arrancados do solo pátrio para
servirem de escravos em terras longínquas. Este processo de esquecimento ajudou muito
na composição de um patrimônio que não era aberto à diversidade local, o que
marginalizou aquele que não se adequava ao estereótipo criado para representar a
sociedade da cidade de Mariana. Assim, o centro ficou nas mãos da elite enquanto a
cidade crescia às margens deste centro. Até os dias de hoje podemos encontrar moradores
que não conhecem a história da cidade pelo simples fato de não se sentirem parte dela.
Durante muito tempo o patrimônio foi fechado à diversidade e composto por coisas
corpóreas, ficando de fora os rituais, as artes ameríndias e afro, as diversas manifestações
culturais, e as múltiplas identidades que compõem o Brasil. É somente depois da Segunda
Guerra Mundial, principalmente nos países do terceiro mundo, que a discussão sobre a
ampliação do conceito de patrimônio ganhou força, abrindo-se a diálogos sobre as várias
identidades que compunham certas regiões e sobre o patrimônio cultural mais amplo.268
Porém, antes da institucionalização do patrimônio ocorrida em 1937, já aconteciam no
Brasil projetos de fundamentação do patrimônio imaterial.269 Dentre estes projetos
constavam aqueles, como o de Mário de Andrade, que notabilizavam a arte ameríndia, os
rituais cristãos e os africanos, os modos de fazer, a culinária e as festas populares.
Salomão de Vasconcellos também escrevia em suas obras sobre um patrimônio cultural
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amplo. Em sua obra, Os Sinos... (na simbologia e na história), de 1946, a linguagem dos
sinos, todo o ritual a que ela se refere e o modo de fabricação deste artefato são descritos
por Vasconcellos como sendo um importante patrimônio, porque fez parte da vida
cotidiana das pessoas como elemento de fundação, de fé e de registro do tempo. O
processo de sua fabricação é considerado uma arte em que o sineiro, responsável pela
produção do sino, deve possuir conhecimentos técnicos, destreza manual e um ouvido
afinado e, além disso, o recinto da fabricação é “sagrado” e sua conclusão é concebida
como um “milagre”.
A diferença entre Salomão de Vasconcellos e Mario de Andrade é que para o
primeiro o patrimônio gira em torno dos elementos da cristandade e do mundo político:
as igrejas católicas, as festas religiosas do catolicismo, os casarões dos políticos e
intelectuais e os movimentos liderados por eles. O autor privilegiava esses lugares e
monumentos por supor que esses agentes e a memória deles carregariam os princípios e
valores da civilização constitutiva do território. Já para o segundo, o povo e suas
manifestações entram na cena patrimonial, portanto, festas populares (não ligadas às
católicas), lendas, manifestações culturais e artes ameríndias e africanas tinham de ser
“patrimoniadas”.
Enfim, a ampliação do patrimônio já vinha sendo vislumbrada em textos e em
alguns projetos, mas por motivos políticos ainda não fazia parte do programa que o Estado
Novo estava implantando no Brasil, pois, as propostas iniciais foram orientadas segundo
critérios seletivos, enfatizando a excepcionalidade e a autenticidade do bem a ser
tombado. Esse modelo de escolha de um bem convergia para a preservação do patrimônio
relacionado a uma história considerada legítima pela classe dirigente do Brasil. Somente
na década de 1970 em diante que o debate sobre a diversidade étnica e cultural e o
patrimônio imaterial ganhou força, tendo aumentado depois da Constituição de 1988 e da
abertura política em 1989, momento que trouxe aos cidadãos questões identitárias sobre
a diferença cultural em um país tão grande como o Brasil. Na constituição de 1988 o
patrimônio passou a ser visto, não apenas pela dimensão arquitetônica, mas, sobretudo
pela dimensão da representação social, cultural e artística das várias manifestações no
solo brasileiro.270
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Não se trata mais, portanto, de uma simples questão estética ou artística
controversa, mas antes, da qualidade de vida e das possibilidades de
desenvolvimento do homem. Com isso, desloca-se o eixo da discussão,
recolocando-se a questão do patrimônio frente a balizamentos capazes
de enquadrá-la em sua extensão contemporânea.271

Esta foi a pedra de toque para o surgimento, no século XX para XXI, de vários
museus de comunidades e do tombamento de manifestações artísticas que não fossem
somente as do catolicismo. Os tombamentos ocorridos a partir de então são uma forma
fulgente de produção de presença, isto é, os grupos antes excluídos das escolhas
patrimoniais começam a requerer seu lugar de atores sociais na formação da diversidade
brasileira. Portanto, materializam, por meio dos museus e festas elementos do passado
que os representem.272
Para Gumbrech, em momentos de reflexão, a saída é se atentar ao que chamou de
Stimmung, que foi traduzido por “vozcidade”, ou seja, ouvir a voz do momento e criar
algo que “presentifique” um sentimento. Por isto, há a proliferação dos museus, pois eles
são capazes de ampliar a experiência do homem, fazendo-o se abrir para a alteridade. O
Stimmung “seria um impacto de uma situação histórica sobre os corpos”.273 Ele leva em
consideração a experimentação – neste caso, a dimensão estética e cognitiva, da qual falou
Rusen, é ponto crucial em uma mudança política – que é o ponto chave para a produção
de reflexão no mundo, o que faz com que o homem se abra para o multiculturalismo.274
Neste panorama a “história-memória nacional tem a concorrência ou é contestada em
nome de memórias parciais, setoriais, particulares (de grupos, associações, empresas,
coletividades, etc), que querem se fazer reconhecer como legítimas, tão legítimas, até
mesmo mais legítimas”.275
Neste topos, de abertura ao multiculturalismo vivida pelo século XXI, a política
começa a se abrir para a diversidade e o conhecimento não está mais ligado ao
patriotismo, mas a uma reflexão crítica da sociedade, e a arte está voltada para as várias
identidades, o que facilitou a volta de muitas manifestações, como a capoeira. A nação
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homogênea (branca, rica e letrada) foi posta em xeque e as vozes abafadas dos subjugados
da história dão os seus primeiros ecos na sociedade brasileira.
2.2 – De Jerusalém a Atenas Mineira.
A forte presença da igreja em Mariana desempenhou um importante papel na
organização social, cultural, civil e espacial da cidade, desenvolvendo tarefas no que
tange à educação dos leigos através dos seminários e criando direcionamentos para a
constituição de uma identidade. Ela era o “veículo fundamental de ricas manifestações
plásticas e estéticas que sintetizavam a visão de mundo dominante e hegemônica”.276
Neste sentido e fazendo da religião uma das bases da identidade mineira, Salomão
de Vasconcellos teceu a história da cidade de Mariana relacionando-a com a história da
igreja católica na cidade. Sua narrativa começa com a chegada dos bandeirantes ao solo
mineiro e o ato de descoberta das Minas Gerais é uma transfiguração do ato do
descobrimento do Brasil, com um diferencial, que deu o tom sagrado para o lugar: a terra
descoberta nas Minas é agraciada com um nome santo, elemento inicial na construção da
Jerusalém mineira.
[...] o doce nome da Virgem, ‘Ribeirão do Carmo’ foi o primeiro nome
christão que se deu e que fixou em logar certo no territorio das Minas.
Foi assim o Ribeirão do Carmo o Monte Paschoal entre jubilos avistado
neste porventura mais insidioso e triste pégo dos sertões; o Porto Seguro
em novos e audazes navegantes fincaram os padrões da posse
irrevogavel e deram começo á éra da civilização e da historia.277

Para ele a ordem social só foi posta em prática após as realizações religiosas, isto
é, a criação de igrejas e suas irmandades. Neste mesmo caminho, a igreja seria a grande
pedra inaugural e o marco da conquista da localidade, uma vez que o “ápice dos ritos
possessórios fora a consagração do novo território com a celebração da missa solene”.278
Sobre isto escreve Vasconcellos:
Na manhã seguinte, mal bruxolearam os primeiros albores, fincaram na
colina próxima o padrão da conquista e em altar improvisado em meio
ao sertão agreste, ergueu o capelão da bandeira, padre Francisco

276

FIGUEIREDO, Cecília Maria Fontes. Religião, Igreja e Religiosidade em Mariana no século XVIII. IN:
Termo de Mariana: História e Documentação. Mariana: Imprensa Universitária da UFOP, 1998, p. 98.
277
VASCONCELLOS, Diogo de. Apud VASCONCELLOS, Salomão de. IN: O Diário, 16/07/1937. Este
texto também se encontra no Discurso do Bicentenário de Mariana, proferido por Diogo de Vasconcellos
em 1911.
278
ANDRADE, Francisco Eduardo de. Obra de Diogo de Vasconcelos: linhas do poder episcopal no
território mineiro. IN: VASCONCELOS, Diogo de. História da civilização mineira: Bispado de Mariana.
Belo Horizonte: Autêntica, 2014b, p. 9

84

Gonçalves Lopes, o calix, e a hóstia da primeira Missa. Estava
descoberto e consagrado o ribeirão histórico!...279

O rito de descoberta não estava separado do rito de consagração. Ao colocar em
cena esta cerimônia o autor fundiu os dois processos como sendo um só e fez deste marco
o início da civilização da pátria, totalmente assentada na matriz católica. O pensamento
do autor não estava deslocado do de outros intelectuais e além da obra de seu tio, Diogo
de Vasconcellos, outra obra historiográfica iria se basear no mesmo pensamento para a
composição de uma história da civilização mineira cristã, justaposta a do descobrimento
do território. Trata-se da obra Arquidiocese de Mariana: subsídios para sua história,
escrita pelo Cônego Raymundo Trindade.280 Segundo este, a história da igreja em Minas
começa exatamente com a chegada dos bandeirantes e a execução do primeiro altar.
É aqui, sem dúvida, que se abre o período histórico da Igreja, em Minas;
à tarde dêsse dia memorável, no momento em que, ali, no MataCavalos, o capelão da comitiva, o benemérito apóstolo da zona do
Carmo, e ingratamente olvidado, Padre Francisco Gonçalves Lopes (de
alcunha Canjica), erguia o primeiro e definitivo altar da terra mineira,
é que se há fixar, na realidade, a era cristã de Minas Gerais.281

O papel da igreja tanto para o Cônego como para Salomão de Vasconcellos era o
da sacralização de um lugar, que ao disseminar a moral e a ordem dos “homens bons”
retirasse dele toda a mancha profana. A presença da igreja também é considerada um
atestado de posse; após fincar na terra a cruz da igreja mostrava-se para os outros a
existência de uma civilização, então ela legitimava a imagem de uma localidade
organizada, próspera e erudita. Segundo Trindade, a igreja era “pioneira da civilização,
desbarbarizadora das nações, que tem essa brilhante história que é a história mesma da
civilização [...]”.282 Assim, para Vasconcellos, afinado a esse pensamento do Cônego,
antes mesmo do poder do Estado, a igreja era o símbolo da civilização, e os projetos
político-jurídicos da Metrópole só foram legitimados por causa da consagração territorial
e da evangelização que a igreja católica exercia sobre o povo das Minas. Então, além do
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“controle da moral e da religiosidade das populações”283 ela também cuidava da vida
política e urbana da cidade.284
Era a igreja que dava autoridade e proteção para o governo político, unia o povo e
assegurava a obediência, dando coesão e significado para o tecido social. A partir da
fundação da primeira igreja, a ordem (mesmo que ainda de forma incipiente) estaria
instalada e o povo de Minas Gerais, representado naquele momento pelo Arraial do
Carmo, passou a ser “[...]um grande povo, amigo da ordem e do trabalho, da liberdade e
da paz, porque por excelência amigo da Igreja”.285 Por acreditar que a religião católica
era civilizadora, liame do povo com a ordem e os bons costumes e “elemento polarizador
dos agrupamentos [...]”,286 Salomão de Vasconcellos fez uma memória histórica das
igrejas de Mariana que serviu de respaldo para a construção de uma identidade católica
que se firmou na sociedade, e, portanto, até há algum tempo, ser marianense implicava
em ser católico.
O papel desempenhado pelas igrejas na organização fundiária e espacial da cidade
surgia com a constituição destas e de seus patrimônios. Elas eram colocadas em posição
de destaque em obediência às Constituições do Arcebispado e as consequências de suas
ações na organização urbana eram determinantes.287 Com isto, “a primeira igrejinha eréta
no sertão do ouro para consolidar o ato da posse”,288 considerada a pedra de fundação e
que teve inicialmente os foros de Matriz, traçou os primeiros riscos urbanos do arraial.
Posteriormente, a condição de Matriz foi delegada à capela da Conceição que, com “o
desenvolvimento do povoado, [...] logo depois de creada a Villa do Carmo, determinando
a Corôa que a Camara concorresse com o necessario para a construção da Matriz, foi a
Capella da Conceição a escolhida para esse fim, [...]”.289 Ambas as igrejas possuíam suas
peculiaridades para o autor: a primeira funcionou como ato de posse e batismo de um
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lugar profano e a segunda veio com a criação da vila em 1711 e serviu para afastar do
local os hábitos ruins que ainda eram praticados pelo povo e até por alguns padres, sendo
também o marco para a urbanização da cidade. Em 1745, com a criação do Bispado e a
elevação da vila a cidade, o local se firma como a sede religiosa das Minas Gerais, o que
corrobora para consolidar a imagem de uma Jerusalém mineira.
A Diocese de Marianna, [...] apresentou-se como apenas sahido do caos
para as mãos credoras do primeiro Bispo. O povoamento das Minas,
que estava começado havia quarenta annos, desbravando a terra
devoluta e selvagem, dava de si uma sociedade formada por elementos
provindos de toda parte e de toda casta, tendo sómente para ligar-se a
unidade religiosa.290

Com a criação do Bispado, pela Bulla Candor lucis aeternae, as auras de uma
cidade santa, delineadas por Vasconcellos, começaram a fortalecer os contornos que o
autor esboçou quando tratou da primeira capela ereta. Ao narrar a entrada de Dom Frei
Manuel da Cruz no território de Mariana sob “os arcos de triumpho e os vivas da
multidão”, quando os sinos tocaram aleluia e bimbalharam “unisonos, as alegrias do
maior acontecimento da nossa Diocese”,291 o autor criou um cenário caracterizado pela
devoção do povo e o desejo de seguir os princípios representados por aquele homem.
Além disto, Vasconcellos qualifica este acontecimento como o maior existente na
diocese, o que mostra a tamanha importância que a religião possuía para evolução do
povo e o contato direto que o local passava a ter com o divino. Para o autor, a vinda do
bispo representou o firmamento da evangelização e a continuação do progresso
civilizacional do território. Em 1745, época da criação do Bispado, Mariana já contava
com o poder do Estado desde 1718, quando chegou a Minas o Conde de Assumar, mas
parece que para Vasconcellos este poder não tinha tanto pulso organizacional quanto tinha
a igreja.
Para Vasconcellos, a igreja ditava mais o poder político-administrativo que o
Estado, sendo o segundo ligado e até mesmo submisso à primeira. Este pensamento se
deve pelo fato de que com a separação entre Igreja e Estado, após a proclamação da
República, ocorreu um enfraquecimento dos poderes políticos daquela instituição.292 Tal
fato corrompia um modo de vida tradicional assentado no catolicismo e nas práticas
paternalistas, e acabava por inverter a relação entre os homens e a igreja. Por isto, o nosso
autor garantiu à igreja a autoridade máxima na organização social e cultural, da vida civil
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e política de Mariana e fez desta instituição a propulsora civilizacional e formadora da
identidade marianense. Desta forma, ele descreve uma igreja ativa na sociedade, que
participou de todos os atos políticos que marcaram a história do Brasil.
Ahi, nessa mesma Cathedral, sob as vistas espirituais e protectoras da
nossa antiga Padroeira, cantaram-se os Te-Deum solennissimos nos
grandes dias da Patria, desde o 9 de Janeiro de 22, o 7 de setembro, a
coroação do primeiro e do segundo Monarcas, até os triumphos da
legalidade na guerra com o Paraguay, no 15 de novembro e em tantos
outros acontecimentos ligados á vida e ao progresso do nosso povo.293

A igreja não estava presente somente nos momentos religiosos, ela estava
totalmente integrada aos momentos políticos. O ato do Te-Deum, tipo de louvação a Deus
praticado dentro da liturgia católica, foi carregado, pelo autor, de um simbolismo político
como forma de louvação aos acontecimentos considerados patrióticos, como a coroação
do monarca, ou os feitos da Guerra do Paraguai. De fato, segundo Francisco Eduardo
Andrade, com as mudanças dos regimes políticos entre os séculos XVIII e XX foram “as
instituições eclesiásticas [...] que alicerçaram a sociedade civil”.294 Este pensamento de
Salomão de Vasconcellos estava comprometido com uma “pedagogia cristã de civismo e
indicia os símbolos/valores culturais do passado que, enraizados na religião, condensam
o (supostamente elevado) sentido moral da sociedade”.295 O discurso pronunciado em
1919, pelo presidente do Estado de Minas Gerais, Arthur Bernardes, durante a visita do
núncio apostólico ao Estado, reflete bem a harmonia entre os dois poderes em Minas
Gerais e como esta identidade mineira católica defendida por alguns intelectuais estavam
presentes no campo político.
Esse sentimento religioso, que V. Exa. terá notado, constitue um título
de glória de que legitimamente se desvanecem os mineiros, por isso que
aprimora no homem qualidades moraes e tem servido para fazer dele
um cidadão mais útil e proveitoso à sociedade e à Pátria.296

Para resgatar os símbolos do catolicismo, Vasconcellos refez todo o quadro de
bispos que passaram por Mariana, desde Dom Frei Manoel da Cruz até Dom Helvécio
Gomes de Oliveira. Ao primeiro bispo foram dadas as glórias da reformulação dos planos
da cidade, do combate às práticas pecaminosas de alguns padres e freiras e,
principalmente, da construção do “velho Seminário” que foi finalizado somente no
período de Dom Frei Domingos da Encarnação Pontével (1780-1793). Aliás, este,
segundo Vasconcellos, fez do Palácio dos Bispos um ponto de encontro de
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“confabulações patrióticas”297 da Inconfidência Mineira, o que alude à participação deste
bispo em tal evento. Nesta sequência de atuação política dos bispos, a Dom Frei José da
Santíssima Trindade foi creditado a participação na Independência e na sedição de
1833298 e a Dom Antônio Ferreira Viçoso o reerguer do Seminário, que andava no
ostracismo.299
Assumindo as rédeas do Bispado com a preocupação máxima de
atender ao sicut populus, sic sacerdos, [...] achou D. Viçoso que uma
das primeiras providências a ombrear seria a reconstituição do
Seminário, para a formação de uma nova grei, que melhor cumprisse e
respeitasse os ditâmes do Evangelho.300

Como principal representante do ultramontanismo301 nas Minas Gerais, Antônio
Ferreira Viçoso fez de seu bispado um marco de mudanças. De acordo com Diego Omar
da Silveira, Viçoso colocou o “catolicismo e os católicos na rota dos preceitos romanos,
reformando hábitos e pensamentos que deveriam, a partir de então, conformar-se a uma
mentalidade reativa receosa e profundamente hostil e avessa ao que se considerava
moderno e progressista”.302 Ele tornou-se um modelo de liderança e o grande formador
da identidade marianense, sendo lido e respeitado pelas várias camadas da sociedade,
inclusive pela elite local que via nos pensamentos e projetos do bispo uma forma de sua
manutenção no poder. Segundo Salomão de Vasconcellos, durante a gestão de Viçoso o
Seminário foi um importante centro disciplinar e de disseminação de ideias e dele saíram
muitos nomes importantes da história mineira e nacional.
Foi a primeira casa de instrução de toda Minas.
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Falar do Seminário de Mariana o mesmo é que recordar o ninho augusto
que acolheu e acalentou nos arminhos da fé os primeiros noviços da
grande jornada da civilização cristã destas plagas; a sementeira fecunda,
de onde saíram, no decorrer do século, gerações e gerações de moços
que dignificaram a nossa pátria nas justas da inteligência e da cultura.303

Dando continuidade à lista de bispos citados por Vasconcellos, após Viçoso, Dom
Antônio Maria Correia de Sá e Benevides encontrou, segundo o autor, um prelado
consolidado, mas não se ausentou politicamente e fez do Palácio dos Bispos um recinto
onde se processaram discussões tanto sobre a “campanha abolicionista, como da
implantação da República”.304 Já Dom Silvério Gomes Pimenta fez a importante biografia
de Dom Viçoso, a qual serviu de amparo para muitos estudiosos da religião. E por fim,
Dom Helvécio Gomes de Oliveira, que entrou para a Arquidiocese de Mariana no ano de
1922 e permaneceu até 1960, fundador do Arquivo Eclesiástico, do Museu
Arquidiocesano e grande protetor do patrimônio marianense. Nascido em 1866, somente
um ano antes de Salomão de Vasconcellos, vivenciou, portanto, as mesmas mudanças
ocorridas no Brasil na virada do século XIX para o XX e ambos compartilhavam de um
ideal de civilização cristã fundada no catolicismo e na estetização do religioso. Este
pensamento em comum dará origem a um discurso patrimonial assentado no discurso em
que o eclesiástico juntamente com o estético delimitavam o que era patrimônio.
Helvécio Gomes de Oliveira foi figura marcante na aproximação entre a Igreja e o
Estado, movimento da Neocristandade, que tinha como preocupações a luta contra o
comunismo e contra a laicização da mentalidade.305 Este movimento se colocou na
posição de orientador do povo em um caráter disciplinador e conservador. 306 Ao entrar
para a Arquidiocese de Mariana um dos seus primeiros passos foi a criação de um Museu
que, além de exibir as relíquias de um passado glorioso e orientar os fiéis, tinha também
“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 [...]”.307 O
chamado Museu de Arte Sacra foi criado em 1926 e funcionou até 1944 nas dependências
da Igreja de São Pedro dos Clérigos, recém reformada também a pedido de Helvécio
Gomes de Oliveira. De acordo com Vasconcellos:
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Veio, felizmente, em socorro do velho e soberbo edificio o ilustre
Arcebispo D. Helvecio Gomes de Oliveira, que não só mandou concluir
as duas torres, no mesmo estylo que pediam as bazes do frontespicio,
como cuidou de melhorar e aproveitar a parte interna da grande Basilica
para um Museu Historico, [...].308

A inauguração do Museu de Arte Sacra contou com o translado da Bandeira do 17°
Batalhão de Voluntários da Pátria, uma insígnia da memória da cidade de Mariana, pois,
era formado por membros da cidade.309 O museu abrigou móveis, quadros, imagens e
outros objetos, tanto da própria Basílica quanto de outras igrejas. Muitas peças foram
recebidas como doações, enquanto outras eram resgatadas do mercado de peças raras que
havia naquela época. Esta prática de compra de obras religiosas era muito comum no
Brasil daquele período e praticada não apenas pelos eclesiásticos, mas também por
governantes e pela sociedade civil, e isto se devia, em parte, por ainda não haver uma
legislação que coibisse tais atos.310 Portanto, a criação do museu teve influência na
valorização do patrimônio e foi contrária à espoliação material e financeira sofrida pelas
igrejas daquele período, bem como atuou na formulação de uma legislação que
valorizasse o bem cultural como um todo, indissociável, não sendo apenas peças
desconectadas de uma engrenagem.
A preservação do passado religioso da cidade de Mariana angariou um membro de
peso para a formulação do conceito de patrimônio nas terras mineiras: Salomão de
Vasconcellos que, ao organizar o arquivo da Câmara de Mariana, iniciou as discussões
patrimoniais no território e, a partir daí, recebeu reforços que se apoiavam em suas
pesquisas e escritos historiográficos. A Arquidiocese utilizou-se fartamente dos estudos
do autor para pedir junto ao diretor do SPHAN reformas, verbas e tombamentos dos
templos. Assim, Vasconcellos atuou como um importante mediador entre a Arquidiocese
e Rodrigo Melo Franco de Andrade, pois, como já foi explicitado no capítulo anterior,
desde 1938, Vasconcellos era o representante do SPHAN em Minas. Apesar disto, as
missivas ao SPHAN não vinham somente de seu representante mineiro, o arcebispo
mantinha troca de informações e pedidos diretamente com o diretor da instituição, como
aponta a carta de Rodrigo Melo Franco de Andrade na qual diz:
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Tenho o prazer de levar ao conhecimento de V. Excia. Revdma. que, de
acôrdo com o estabelecido no art. 19, 3°, do Decreto-lei 25 de 30 de
novembro de 1937, êste serviço deliberou iniciar as 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 facilitar ao encarregado das
referidas obras o desempenho da missão de que se acha imcumbido.311

Esta carta é a resposta que Rodrigo deu a Helvécio Gomes de Oliveira ao seu pedido
de reforma da Matriz de São Caetano. Percebemos que o arcebispo e Salomão de
Vasconcellos formaram uma dupla incansável no estabelecimento do patrimônio frente
ao SPHAN. Mesmo após a saída de Vasconcellos do SPHAN em 1945, o religioso
continuou trabalhando em prol dos projetos patrimoniais da cidade, mantendo o
relacionamento com Salomão de Vasconcellos no IHGMG e agora relacionando-se
também com o filho dele, Sylvio de Vasconcellos, que substituiu o pai no SPHAN. Sylvio
de Vasconcellos reconheceu a importância do arcebispo para a cidade de Mariana,
conforme podemos observar na carta a seguir.
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 [...].312

Em um caminho homogeneizador, os projetos, tanto do arcebispo quanto de
Salomão de Vasconcellos, priorizavam a fundamentação e disseminação de uma
identidade marianense formulada já no século XIX por homens como Viçoso, e
continuada pelos outros bispos e alguns intelectuais católico-conservadores, e dentre eles,
como o mais importante, destaca-se Diogo de Vasconcellos, que elaborou um projeto
político-cultural de viés letrado assentado nos valores católicos de erudição e civilidade,
nomeando os mineiros herdeiros diretos de Portugal.313
Portanto, a religião fez parte de uma continuidade para um processo civilizacional.
Esta aproximação com Portugal, através do catolicismo, continuada por Salomão de
Vasconcellos, objetivava a busca dos valores morais pregados pela Igreja Católica.
Porém, ao mesmo tempo em que o autor pretendia essa aproximação com Portugal, ele
também fazia um movimento de afastamento, quando descrevia que nas Minas Gerais, e
311
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mais precisamente em Mariana, a religião se singularizou gerando artistas e uma arte
autênticas, que imprimiam não só a devoção, mas os anseios políticos. Em meio aos
artistas, o destaque maior é dado ao pintor Manoel da Costa Ataíde, um marianense nato,
que soube através de suas pinceladas pintar cenas da verdadeira Mariana. Salomão de
Vasconcellos creditava a ele uma genialidade absoluta.
E qual seria esta verdadeira Mariana para Vasconcellos? Ela era a cidade sagrada,
dos belos templos, das obras-primas da talha, da pintura e da escultura, das longas missas,
dos abençoados sinos e sua linguagem, enfim era a Jerusalém Mineira, mas era também
a Atenas Mineira, de onde saíram os grandes vultos da história pátria.
De acordo com o autor, em uma Cidade Monumento não poderia faltar a lista dos
grandes homens e dos grandes feitos. A partir da Jerusalém floresceu a Atenas, local de
representação política e intelectual. Já aludimos que, para o autor, o primeiro foco da
irradiação intelectual aconteceu devido ao Seminário da Boa Morte começado por Dom
Frei Manuel da Cruz. De acordo com Vasconcellos, os homens que brilharam na história,
seja eclesiástica, política ou intelectual, saíram das salas do Seminário da Boa Morte, e
isto, aliado ao fato de ser o primeiro centro de instrução nas Minas, revela a magnitude
que teve este lugar frente à empreitada da civilização cristã. Os homens que saíram deste
Seminário, não saíram apenas instruídos na religião, mas política, intelectual e
culturalmente aptos, sendo este
um centro fecundo de fulgurações e de cultura, que preparou e
disseminou por todo o paiz gerações de estudantes, muitos deles
honrando ainda hoje, com o seu talento e o seu preparo, as letras, as
sciencias, a religião, a política, a judiciatura e, emfim, todos os ramos
da atividade do saber humano.314

No entanto, isto só foi possível por ser ali um centro religioso onde os dogmas da
moral e dos costumes de uma sociedade civilizada foram o carro-chefe para o progresso
do homem.
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Figura 1: O Seminário da Boa Morte.315

Salomão de Vasconcellos fez do Seminário uma das singularidades da cidade de
Mariana, por ter sido o primeiro de Minas e um dos poucos existentes no Brasil. Além
disto, sua construção não deixou de ser um evento político, pois ia de encontro a uma
ordem da Metrópole, proibindo os jesuítas de criarem escolas na colônia, fato considerado
naquela época um “crime de lesa-pátria, com penas que iam até o degredo”.316 Isto
justifica a ideia do autor acerca da supremacia da Igreja em relação ao Estado.317 Todavia,
o autor explicita que antes mesmo do Seminário, a Revolta de Vila Rica já demonstrara
o alinhamento da população das Minas de Ouro contra o jugo opressor da Metrópole,
marca dos primórdios da civilidade e da consciência de liberdade.
A Revolta de Vila Rica, também chamada de Sedição de 1720, ou Revolta de Felipe
dos Santos teve início devido às crescentes exigências fiscais da Metrópole, agravando a
insatisfação da população das Minas de Ouro. A gota d’água foi a lei de 11 de fevereiro
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de 1719 que instituía no Brasil as chamadas Casas de Fundição.318 Sobre este assunto
escreveu Vasconcellos,
Além do exagero tributo do quinto e além das penalidades severas já
consubstanciadas nas cartas-régias de 15 de agosto de 1603, de 19 de
abril de 1702, no bando de 10 de fevereiro de 1714, e em outras medidas
vexatorias e oppressoras, todas ellas escorchantes e restrictivas das
concessões das datas e sesmarias e da exploração das minas, mais essa
capitis-diminutio mandava-nos a côroa portugueza, sempre sedenta e
jamais satisfeita na sua ganancia.319

Notamos que o evento da Revolta foi o marco de um distanciamento de Portugal e
um delineamento das singularidades de Mariana. A Coroa neste momento não é mais a
matriz civilizacional, ela é tirânica e avarenta, e o movimento representou o oposto das
ideias metropolitanas. De acordo com o autor, o motivo maior “era a prepotência e o
menosprezo com que tratavam o povo o ouvidor-geral, Martim Vieira de Freitas, e o
governador Dom Pedro de Almeyda, Conde de Assumar”.320 Portanto, os ensejos que
culminaram na Revolta foram além do econômico, o motivo “moral, mais influente de
certo, que era o vexame e o espezinhamento, cada vez maior, do povo pelo arbitrio
irritante das autoridades”.321 A Sedição de 1720 iniciou-se em 28 de junho, capitaneada
por Felipe dos Santos, um português que, conforme Vasconcellos, viera para as Minas
em busca de uma vida melhor e que se deparou com um Estado autoritário, muito
diferente daquele que conhecia em terras portuguesas.322 Por isto, agitou os ânimos do
“povo” e comandou a Revolta contra o despotismo da Coroa e do Conde de Assumar,
sendo assim a sedição,
o preparo para a grande epopéa da liberdade nacional, e Felippe dos
Santos o prophetico tribuno dessa liberdade, o verdadeiro titan da
democracia, cujo sangue precursor, bradava por um Messias que, dos
planaltos mineiros, qual novo Christo no sermão da montanha, pregasse
a todo o povo brasileiro o novo testamento da republica.323

Para Salomão de Vasconcellos, este evento não visou em si a independência, mas
implantou as primeiras ideias de liberdade que mais tarde tiveram teor separatista. Felipe
dos Santos profetizou a vinda de um messias, Tiradentes, que pregaria para e lutaria pelo
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povo a favor da liberdade.324 Assim, a liturgia cristã se faz novamente presente em
Vasconcellos: enquanto Felipe dos Santos foi uma espécie de anunciador, o anjo Gabriel,
Tiradentes foi apresentado como Jesus Cristo, e suas ideias de liberdade registradas “no
novo testamento da República”. De fato, esta aproximação da imagem de Jesus Cristo
com Tiradentes ainda é recorrente, por exemplo, em sua figura que foi construída
analogamente à imagem difundida até então de Jesus, com cabelos compridos, barba e
que também morreu para a salvação.325
É importante ficar claro que para Vasconcellos o que queriam os revoltosos da
Sedição não era a formação de uma República no solo mineiro, uma vez que eles não
tinham intenções separatistas, mas já aludiam a “definidos objetivos de conquistas
liberaes, bem diversas daquela finalidade puramente material [...]”,326 buscavam a
atenuação das leis e a mudança do governador e do ouvidor-geral. Tais conquistas liberais
foram sintetizadas em 15 pontos elencados pelo autor tendo como base as seguintes obras,
História Antiga das Minas Gerais, Efemérides Mineiras e A Revolta de 1720, escritas por
Diogo de Vasconcelos, Xavier da Veiga e Rodolfo Jacob, respectivamente. Abaixo
reproduzimos alguns dos pontos:
1– Que não consentem em casa de fundição, cunhos e moedas.
2 – Que não consentem em contracto novo algum que não esteja em
estylo até o presente.
[...]
5 – Querem, para serviço de Deus N. S. e Sua Magestade, que Deus
guarde e conservação da Republica que nenhum negro ou negra se
remate na praça pelos preços tão diminutos como até aqui, mas sim se
avaliem por dois de sã consciencia, o que tambem se observará em
propriedades ou casas.
6 – Querem tambem se dê regimento para salarios dos escrivães,
tabelliães, meirinhos e alcaides e assignatura de ministros e guardas, e
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este seja pela cidade do Rio de Janeiro, [...] para desta forma se evitarem
os excessos tão exorbitantes como experimentam todos.
[...] 10 – Querem que os senhores do Senado moderem as
comdemnações tão exorbitantes ao povo, como costumam fazer, sem
regimento nem lei [...].
11 – Querem que as companhias de Dragões comam á custa do seu
soldo e não á custa do povo.
[...] 14 – Requerem mais que nenhum ministro faça vexações com seus
despachos violentos [...].327

Na concepção de Vasconcellos, as ideias liberais propagadas em 1720 buscavam a
liberdade contra os excessos de poder e para manutenção dos negócios, através de uma
política econômica que não afetasse os ganhos dos mineiros. A visão de Salomão de
Vasconcellos sobre as ideias liberais assemelhava-se a dos conservadores de fins do
século XIX. O liberalismo, que, surgido na Europa, articulou-se ao desenvolvimento do
capitalismo para questionar as bases políticas da época, em que o poder era centrado nas
mãos do Rei, teve seu postulado na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão
promulgada com a Revolução Francesa. Porém, no Brasil, os chamados liberais
conservadores previam a manutenção da ordem vigente, da liberdade de comércio,
“respeito aos preceitos constitucionais; na representatividade e na centralização
administrativa”,328

“optavam

sempre

pelo

protecionismo,

pela

intervenção

governamental, pela não confiança nos mecanismos de mercado”. 329 Isto se deveu à
tradição mercantilista herdada de Portugal, o que fazia do caso brasileiro uma
especificidade. No Brasil, os conservadores se consideravam os verdadeiros
mantenedores das ideias liberais, e podemos ver o reflexo deste pensamento em
Vasconcellos ao afirmar que a Sedição não tinha intenções separatistas, mas almejava
mais liberdade comercial e um Estado que fosse protetor e não tirânico. Consagrou o
episódio como o primeiro movimento das ideias de liberdade e de soberania do povo,
ocorrido antes mesmo da Independência dos Estados Unidos e da Revolução Francesa –
responsável pela consagração do governo representativo, da primazia das leis e da
soberania da nação, em que todos os cidadãos têm direitos e liberdades individuais.330
O chamado “povo” que participou da Revolta era em sua maioria, homens com
certa influência na região, como padres, “o ouvidor-mor Dr. Manoel Mosqueira Rosa,
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Sebastião da Veiga Cabral, homem traquejado e que já havia dirigido com tino e
habilidade a colonia do Sacramento”, Paschoal da Silva, “[...] possuidor de quasi todo o
Morro do Ouro-Podre”331 entre outros. A Revolta, apesar de ter sido colocada pelo autor
como um levante popular contra a opressão, teve em seu seio homens prósperos da região
mineradora. Cabe lembrar que segundo Maria Marta o povo durante muito tempo na
história não passava de um “desejo ou um sentimento imaginário, é um povo mítico, [...].
Esse povo mítico, uno e universal, não comporta cortesãos e bastardos e não se dispõe a
reconhecer que o verdadeiro povo é o que está nas ruas”.332
Quanto àqueles que, segundo o autor, para manchar o movimento se apegaram à
palavra “república”, presente nos 15 pontos mencionados acima, reafirmando o tom
separatista, ele explicita que esta palavra “era um termo commumente usado naquela
época para significar ‘governo’, ‘região’, ‘paiz’”333 e não aquela república visada pelos
inconfidentes e instituída em 1898. Conforme Eder Liz Novaes, para os liberais
conservadores do século XIX, a república seria instituída através da “evolução política
dos Estados, onde as bases civilizacionais deveriam ser alcançadas para se almejar uma
configuração política de certa magnitude [...]”.334 Esta república vinha, portanto, de uma
sucessão de estágios, e 1720, para Vasconcellos, pode ter sido o primeiro deles, mas ainda
sem uma consciência de o ser.
Assim, Salomão de Vasconcellos acreditava que a Inconfidência era resultado da
Revolta de 1720. Tal qual Tiradentes, Felipe dos Santos foi o único morto em praça
pública e exibido como exemplo para coibir o enraizamento de suas ideias que, no
entanto, foram florescer novamente em 1798. No entanto, para além desta proximidade
feita pelo autor, percebemos também uma explícita tensão entre estes dois movimentos
que se encontra na disputa da origem mineira entre Mariana e Ouro Preto. Desta forma,
no sentido de elevar Mariana o autor traça mais uma singularidade, o pioneirismo dos
mineiros na arrancada da liberdade.
Si, pois, não foi o mallogrado sedicioso de 1720 um sonhador do ideal
republicano, si não usurpou aos inconfidentes de 1789 a prioridade do
grito de emancipação contra o carcomido Reino de além-mar – gloria
que realmente não lhe cabe – foi, comtudo, e innegavelmente o arauto
prematuro, o portador do primeiro protesto de um povo opprimido e
villipendiado, que gritava contra a tyrannia.335
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Segundo Vasconcellos, a partir destes dois eventos Mariana não se cansou de lutar
pela liberdade, sendo consagrada a terra dos grandes políticos e pensadores, dos grandes
vultos da história, muitos deles saídos do Seminário. A luta pela liberdade continuou no
território marianense, desta vez com O Fico, que substanciou a separação entre a colônia
e sua metrópole no ano de 1822. Este evento é frisado pelo autor, que fez uma longa
pesquisa da qual frutificou a obra historiográfica, O Fico: Minas e os mineiros na
Independência, escrita em 1937 e reeditada em 1972 por seu filho Décio de Vasconcellos.
Nesta obra o autor destaca a participação dos mineiros, primordialmente dos marianenses
no episódio de permanência de D. Pedro I no Brasil. Salomão de Vasconcellos destacou
a figura de seu bisavô, o Conselheiro José Joaquim da Rocha, que trabalhou “a serviço
da liberdade nacional desde o alvorecer de 1812, antes mesmo dos Ledos, dos Frei
Sampaio, dos Januário Barbosa [...]”.336 Neste homem o autor repousou as glórias da
independência, por ter ele vivido tais ideias ainda quando mais jovem, em sua terra natal,
onde conviveu com alguns dos inconfidentes.
Contemporâneo dos Inconfidentes, em cujas relações, formara o
pensamento, de que se constituiu, mais tarde, pela força das cousas,
agente evolutivo, fez-se o portador do protesto, o diagrama entre duas
épocas, entre o patíbulo de 21 de abril de 1792 e o fato de 7 de setembro
de 1822.337

O autor descreve que, por tal convivência, o Conselheiro carregou consigo a
vontade de liberdade, fez-se um homem culto e tornou-se representante de sua pátria
durante o Império e grande influente nos assuntos políticos e na vida da família real.338
Este tratamento dado ao bisavô reforça a ideia de exaltação a sua terra natal perante os
acontecimentos de ordem no Brasil, fazendo dela, assim, a expressão genuína de um
passado de glórias.
Neste caminho, Vasconcellos ressaltou como participante da jornada da liberdade
outro familiar, Bernardo Pereira de Vasconcellos, um dos líderes do movimento de 1831
que culminou na abdicação de Dom Pedro I em 7 de abril daquele ano.
Bernardo Pereira de Vasconcelos nasceu em Ouro Preto no ano de 1795, era filho
de Diogo Pereira Ribeiro de Vasconcelos e Maria do Carmo Barradas. O pai foi advogado
em Ouro Preto e procurador da Fazenda, tendo como amigos Tomás Antônio Gonzaga e
Cláudio Manuel da Costa, motivo pelo qual o governo suspeitou do seu envolvimento na
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Inconfidência Mineira. A mãe era filha de advogado e tinha dois irmãos, um foi ministro
em Portugal e o outro foi reitor da Universidade de Coimbra. Segundo Carvalho a família
de Vasconcellos era “exemplo perfeito da integração entre as elites burocráticas da
metrópole e da colônia”.339
De acordo com Salomão de Vasconcellos, seu tio-avô Bernardo de Vasconcellos
era um dos “mais acirrados paladinos do liberalismo constructor dos primeiros tempos.
Desde a legislatura de 1829, quando manifesto era já o antagonismo entre a opinião
nacional e o governo do Paço, já da tribuna verberava elle os actos inconstitucionais de
D. Pedro [...]”.340 Ainda segundo o autor, após a abdicação do Imperador, Bernardo de
Vasconcellos começou a se preocupar com o futuro caos que poderia eclodir, se não
houvesse homens de liderança para imporem novamente a ordem em seu país. Foi então
que fundou o Partido Conservador, responsável pelo movimento chamado de Regresso
Conservador, representado pela centralização e fortalecimento do Estado como via para
a solução dos problemas advindos do pensamento liberal radical, da queda de D. Pedro I,
do Ato Adicional e da Regência. Em harmonia com esse movimento, Bernardo de
Vasconcellos mostrou seu lado conservador em “nome da ordem e do primado das
leis”.341
Fui liberal; então a liberdade era nova no país, estava nas aspirações de
todos, mas não nas leis, não nas idéias práticas; o poder era tudo: fui
liberal. Hoje, porém, bem diverso é o aspecto da sociedade; os
principios democraticos tudo ganharam e muito comprometteram. A
sociedade, que então corria risco pelo poder, corre hoje risco pela
desorganização e pela anarchia. [...] O ministro da justiça não mudou;
estava e está sempre com o progresso [e] que deve proceder com pé
firme, mas lento.342

Este pensamento exposto acima, vai ao encontro daquilo que Salomão de
Vasconcellos projetava para a contenção das rápidas mudanças as quais o início do século
XX estava vivendo, ou seja, ele era a favor do progresso, mas que fosse feito de forma
lenta a não romper com uma linha civilizacional. Assim como para Bernardo Pereira, para
Salomão de Vasconcellos era necessário um poder central forte que pudesse colocar o
Brasil rumo à civilização. Ambos acreditava que o aceleramento do tempo geraria grandes
pulos na história, tornando-a incompleta e imperfeita. Nas palavras do deputado mineiro:
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Não entendo que convém opor qualquer indivíduo ao movimento do
século, mas nem por isso quero dar saltos tais que em vez de fazer
produzir os efeitos que a civilização espera, nos fará retrogradar; em
tais matérias o mais conveniente é seguir a experiência que nega tais
saltos; observo que tudo procede progressivamente com diferenças
quase imperceptíveis; além disso a experiência nos mostra que todas as
vezes que se têm adotado tais saltos os efeitos têm sido sempre
desgraçados [...].343

O grande enfoque dado à experiência é a prova da importância que o passado tem
para com o presente. Era necessário sempre consultar esse passado, e contrapô-lo às ideias
do momento, em que os grandes saltos rumo ao futuro propiciavam o abandono do
pretérito. Para solucionar este problema encontrado por Bernardo Pereira era necessário
se voltarem ao caminhar lento e progressivo. As mudanças advindas do progresso
poderiam gerar crises profundas, e por isso era imperioso um “progresso ordenado”.
Desta forma, o pensamento Conservador tentava unir a continuidade de uma tradição à
novidade do progresso.
Salomão de Vasconcellos estava totalmente mergulhado neste ambiente, havia
absorvido bem estas ideias e os seus textos são reflexos deste pensamento que é quase
familiar, no qual o tempo linear e progressivo fez da história uma importante ferramenta
de investigação. Olhar para o passado era procurar o germe oculto da civilização, que
para os conservadores estava na tradição. Considerando-se imbuídos do belo, do
verdadeiro, os conservadores acreditavam estar autorizados a difundir o que era melhor
para o Estado, e faziam isso através da história. Eles se punham a favor da liberdade,
portadores do verdadeiro pensamento liberal – agente civilizador capaz de realizar a
centralização e o fortalecimento do Estado.344 De acordo com o Visconde de Uruguai, um
dos herdeiros intelectuais de Bernardo de Vasconcellos, “a grande missão liberal do
Partido Conservador era precisamente a de combater e derrocar esses castelos, senão a
bem da liberdade (dominação) de poucos, a bem da liberdade de muitos”.345
Esta liberdade tanto visada teve seu germe, para Salomão de Vasconcellos, na
cidade de Mariana por meio dos eventos e dos homens aqui elucidados. Assim, a linha
temporal traçada pelo autor apresenta eventos que ainda que não tivessem acontecido em
solo marianense sofreram de certa forma alguma influência deste território, seja pelos
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homens que de lá saíram, seja pelas ideias que lá frutificaram. A revolta de 1720 foi a
primeira, e mesmo que não visasse a ruptura com a Metrópole, visava a liberdade de
comércio e a atenuação das leis; apesar de ter ficado somente no plano das ideias, 1789
teve grande importância na constituição de um grupo de intelectuais que em 1822 lutou a
favor de nossa separação de Portugal; o ano de 1831 derrubou um imperador que estava
retornando ao poder o absolutismo e a tirania. Segundo Francisco Eduardo de Andrade:
Essas questões de primazia histórica, [...], revelam as concepções de
agentes políticos e de intelectuais mineiros, nas primeiras décadas do
século XX, que faziam da Vila do Carmo/cidade de Mariana, ou o seu
enquadramento municipal, um locus político e religioso modelar, a ser
reproduzido em outros lugares ou vilas instituídas no processo de
formação da capitania/província de Minas Gerais.346

A história escrita por Vasconcellos sobre a cidade de Mariana a glorifica como
sendo, ao mesmo tempo, uma Jerusalém, por ser um relicário cívico-religioso, que além
das igrejas e dos princípios cristãos, comporta aqueles que fizeram da arte a expressão
máxima da religiosidade, e também, a Atenas “pelo muito que prodigalisou, á cultura
intellectual e moral, não só dos seus filhos [...]”.347 Na Atenas incluem-se os eventos que
agitaram as ideias na colônia e no Império e os grandes homens, como José Joaquim da
Rocha e Bernardo Pereira de Vasconcellos, parentes do autor, Frei Manoel da Cruz, Dom
Viçoso, Felipe dos Santos e Tiradentes. O autor narrou uma história que teve como base
a civilização católica, imbuída de um teor conservador, adquirido no seu seio familiar e
durante sua formação. Então, a história de Mariana é a história de suas tradicionais
famílias que desde a colônia estão envolvidas no jogo político e cultural da formação de
identidades.
2.3 – Os monumentos contam a história
A narrativa elaborada por Salomão de Vasconcellos objetivou o enredamento de
uma história que fosse singular e monumental, capaz de elevar a cidade de Mariana ao
patamar de sua vizinha Ouro Preto. A partir do fim do século XIX, com a mudança da
capital mineira, Ouro Preto perde o status de sede administrativa e política do Estado,
mas passa a ter o status de origem das Minas Gerais e, como consequência, muitos olhos
se voltam para a antiga capital, enquanto outras cidades mineiras caem no obscurantismo.
Mariana foi uma destas cidades engolidas pelo esquecimento, e por isto, seu filho,
Salomão de Vasconcellos, entra em cena a seu favor, decidindo levantar a cidade e fazer
346
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dela o verdadeiro recinto da origem mineira. A história contada é a história dos
monumentos da cidade, sejam civis ou religiosos, os quais, para o autor, já falam por si
só sobre todo um passado de glória, em que a identidade local emergiu e se dissipou para
toda a Minas Gerais. Nesta história, o autor selecionou e legitimou a permanência de
certos monumentos do passado conferindo-lhes as raízes culturais e o sentimento de
continuidade, visto que era nesta cidade mineira que se encontrava o atestado de nosso
nascimento cultural e político.
Seguiremos os passos do autor como em um breviário, ou seja, um roteiro citadino
com um percurso de visitação e compreensão urbana, que foi contado por ele à maneira
como desejava que fosse apreciado.348 Juntamente a isto expomos a materialidade
consubstanciada através do processo de tombamento – a cristalização da história a partir
de uma política pública de conservação de um bem. O tombamento visa à proteção
jurídica dos bens culturais ligados a uma vontade de conservação da memória, dando
assim, respaldo institucional à preservação dos bens culturais que são signos de
identidades.
Tombamento é, pois, o instituto jurídico através do qual o poder público
determina que os bens culturais serão objeto de proteção, dizendo
inclusive, de que forma se dará essa proteção. Foi na Constituição de
1934 que se introduziu, pela primeira vez, a prerrogativa do Poder
Público à proteção aos bens culturais brasileiros. [...] O Decreto-lei 25,
de 30 de novembro de 1937, que continua em vigor, normatizou na
esfera federal a atividade de preservação e é um dos instrumentos legais
básicos dos órgãos do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.349

O tombamento é a inclusão de um bem sob a propriedade da nação. Estes bens, são
responsáveis pela formação identitária nacional e por isto tombáveis. Neste sentido,
Vasconcellos utiliza-se da materialização dos monumentos da cidade de Mariana para
incluí-los no rol de bens nacionais, contando dessa forma a história da dita cidade.
A primeira parada é na Colina de São Pedro, onde está a Igreja São Pedro dos
Clérigos. Construída por volta de 1752 ficou inacabada durante muito tempo, o que,
segundo Vasconcellos dava-lhe o ar de ruínas romanas. Porém, com Helvécio Gomes de
Oliveira o templo foi finalizado e ainda ganhou para seu interior em 1926, o Arquivo e o
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Museu Eclesiástico350, locais onde estavam reunidos grande parte da documentação
eclesiástica e objetos que eram peças de uma história pretérita.

Figura 2: Foto das Ruínas da Igreja
São Pedro dos Clérigos. Mariana, S/d.
Arquivo Público Mineiro – Acervo
Iconográfico – Coleção Municípios
Mineiros – MM -178(04)

Figura 3: Foto da Igreja São Pedro dos
Clérigos depois da reforma. Mariana,
S/d. Arquivo Público Mineiro –
Acervo Iconográfico – Coleção
Municípios Mineiros – MM -178(02)

Vasconcellos e o arcebispo fizeram um levantamento documental para que assim
pudessem narrar a história da Irmandade dos Clérigos. Segundo Salomão de Vasconcellos
a “matrícula regular dos primeiros irmãos de São Pedro, à frente dos quais se contava o
bispo d. Frei Manoel da Cruz, data de 1749”.351 Para o autor, a intervenção realizada na
Igreja de São Pedro, a pedido do arcebispo, retirou “do abandono em que jazia esse
precioso monumento que nos deixaram os humildes servos da Irmandade dos Clerigos”352
e desta forma ele pôde ser novamente apreciado e sua história integrada à da cidade.
O altar-mor da igreja é todo em talha com rendilhados e profusão de arcos; seu
exterior possui uma vista para quase toda a cidade, a qual o autor chamou de Vista do
Conjunto, de onde se pode contemplar abaixo a “velha cidade episcopal, a Jerusalém
mineira, adormecida à sombra de seus campanários”.353 De um golpe de vista a cidade
toda poderia ser apreciada, e neste mesmo golpe a história já começava a se desenvolver.
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Mariana oferece uma perspetíva quiçá mais sugestiva que Ouro-Preto.
Não há, por assim dizer, em Ouro-Preto, um anfiteatro, um miradouro
natural, a cavaleiro da cidade, de onde se possa abranger de um lance,
todo o palco histórico.354

A colina seria os camarotes de um teatro de onde os espectadores podiam
vislumbrar toda uma história; seria também o carro-guia desta história, no qual os
passageiros se sentariam e seriam levados ao passado, aos primeiros tempos da cidade
Santa, da qual se “irradiaram os primeiros clarões da civilização cristã nas Minas Gerais
[...]”.355
A Igreja de São Pedro foi tombada somente no ano de 1962,356 enquanto a maioria
dos templos da cidade teve seu tombamento entre 1938 e 1945. Algumas hipóteses que
contribuíram para isto são os poucos estudos que se tinha sobre a edificação e a saída de
Vasconcellos do SPHAN.
Continuando no caminho da história adentramos na Rua Nova, hoje conhecida
como Rua Dom Silvério, onde encontramos a Capela de Nossa Senhora dos Anjos da
Arquiconfraria de São Francisco, o Colégio da Providência e a casa do Cônego Bhering.
A Arquiconfraria veio da irmandade criada pelo Frei de Pontével e nela já existia a
capelinha de Nossa Senhora dos Anjos. Na Arquiconfraria, segundo o autor, não se vê o
luxo da talha e do ouro, mas em seu altar-mor a “imágem do Crucificado, tendo aos pés
o Santo a abraça-lo em êxtase, é de um misticismo impressionante, pela expressão do
drama e domina a contemplação do crente”.357 Apesar da simplicidade, o autor atribui a
ela grande valor, devido ao seu conjunto de imagens que ainda mantém exemplos da moda
dos tempos passados, todas elas geralmente vestidas de veludo ou cetim.358 As imagens,
segundo o autor, compunham um cenário celestial e através delas ele ainda inferiu qual
era a moda, que tipo de tecido, cores e vestimentas utilizadas pelos antepassados. A
edificação e o acervo da Arquiconfraria foram tombados quando Vasconcellos
representava o SPHAN mineiro, em 1938.359
O Colégio da Providência instituído no governo de Antônio Vicente Ferreira Viçoso
em 1849, era voltado para a educação das moças da cidade que, “no recesso do lar, no
professorado e em outros mistéres da vida, hão sabido corresponder e honrar a tradição
secular recebida [...]. Aí, se acrisolaram nas virtudes e preparo moral para a elevada
354

Ibdem, p. 17.
Ibdem, p.18.
356
IPHAN/Arquivo Técnico Administrativo/Série Processo de Tombamento/Nº 646-T-62.
357
VASCONCELLOS, Salomão de. Op.cit, 1947, p. 24.
358
VASCONCELLOS, Salomão de. Op.cit, 1938, p. 59.
359
IPHAN/Arquivo Técnico Administrativo/Série Processo de Tombamento/Nº 0075-T-38.
355

105

missão de mães católicas [...]”.360 O autor confere ao edifício a arte da educação, que
preparou as moças da cidade para serem verdadeiras mães católicas, e como mães, o
ofício era o de educar seus filhos nos mesmos preceitos em que foram educadas, dando
continuidade à civilização cristã, que é traço forte na formação identitária deste povo.
Já a casa do Cônego Bhering foi palco de uma empreitada, uma vez que proibido
de lecionar no Seminário, fez de sua casa uma sala de aula. Dividia com a função de
professor a de camarista, “político de grande prestígio, deputado provincial e geral, orador
primoroso e jornalista sem peias [...]”.361 Na construção da Jerusalém unida a Atenas
Mineira foi desse tipo de intelectualidade que emergiram, para o autor, as ideias que
fizeram da cidade o ícone do passado e o seleiro das tradições. Homens ao mesmo tempo
voltados à religiosidade e à política.
No final da Rua Nova há a praça conhecida atualmente como Minas Gerais, onde
se encontram a Casa de Câmara e Cadeia, o Pelourinho, a Igreja de Nossa Senhora do
Carmo, a Igreja de São Francisco e atrás desta, o Palácio de Assumar.

Figura 4: Foto do quadro de Nazareno Altavila – Praça Dr. João Pinheiro. Mariana, 1942.
Arquivo Público Mineiro – Acervo Iconográfico – Coleção Municípios Mineiros – MM -301.

O início da construção da Casa de Câmara e Cadeia, projetada pelo mestre José
Pereira Arouca, é datado de 1768 sendo finalizada em 1798.362 Na década de 1930 era
sede da Prefeitura e do Fórum. Em sua descrição, Vasconcellos confere grande destaque
a Casa de Câmara e Cadeia, uma vez que foi dela que os chamados grandes vultos da
história presidiram, deliberaram e emitiram pareceres sobre os assuntos político-sociais
da pátria. O autor além de citar suas características exteriores fez um breve descritivo de
seu interior, destacando ainda, seu trabalho arquivístico.
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Dentro, há também muita cousa que ver e apreciar. Além do volumoso
e interessante arquivo colonial (posto recentemente em ordem por nós,
a convite do ex-Prefeito, dr. Josaphat de Macedo), onde há muito que
respingar ainda sobre a história civil e eclesiástica de Mariana, vemos
o seu salão nobre, vasto e severamente decorado como dantes, com
o rico mobiliário de jacarandá torneado que serviu desde os primeiros
tempos, a mesa das sessões, belas poltronas; o rico tinteiro de prata que
servia aos edís e aos capitães-generais do tempo do tempo de d. José e
d. Maria, antigos retratos a óleo dos monarcas e outros objetos de uso.363

Ao fazer referência ao mobiliário, quadros e prataria, o autor pretende descrever
todo um cenário passado, trazendo-o ao presente para mostrar a todos os usos e costumes
que fizeram daquele recinto uma parte da engrenagem da história. Ademais, ele conclui
que tudo estava disposto da mesma forma como esteve no passado.364 O edifício da Casa
de Câmara e Cadeia foi tombado em 1949 e seu processo contou com alguns estudos de
Vasconcellos, quando ele ainda estava à frente do SPHAN mineiro. 365
De acordo com Vasconcellos, o Pelourinho, datado de 1750, simbolizava o poder,
o marco territorial, a jurisdição municipal e o local onde eram praticados os açoites.
Vasconcellos escreve sobre ele comparando-o com os da Europa, demonstrando haver
sempre um desses nas grandes civilizações. 366 Assim, o autor procurava demonstrar que
este marco civilizacional também estava presente em Mariana, o ponto de origem da
civilização mineira. Na época em que o autor escreve sobre ele, o Pelourinho se
encontrava bastante deteriorado, e ao colocar no papel a história deste monumento, o
autor procurava chamar a atenção do poder público para a preservação deste bem, símbolo
de poder e marco territorial, alegando que perdê-lo seria uma ruína para a cidade. O
esforço para salvá-lo foi tamanho que o autor chegou a fazer, seguindo as bases do
original, a planta de como seria o Pelourinho reformado. 367
Ainda no conjunto arquitetônico da Praça Minas Gerais, Vasconcellos passa a
descrever a Igreja de Nossa Senhora do Carmo, construída em 1784.
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Figura 5: Foto da Igreja de Nossa Senhora do
Carmo. Mariana, S/d. Arquivo Público
Mineiro – Acervo Iconográfico – Coleção
Municípios Mineiros – MM -179(03).

Figura 6: Foto do interior da Igreja de
Nossa Senhora do Carmo. Mariana,
1920-1930. Arquivo Público Mineiro –
Acervo Iconográfico – Coleção
Municípios Mineiros – MM -179(04).

Vasconcellos apesar de descrevê-la como “Simples e modesta [...]”, a considerava
“sem contestação, o mais bello templo de Marianna [...]”.368 Através de um estudo e
comparação in locu ele deduz que o artista que pintou o teto pode ter sido o mesmo que
pintou o da Igreja de São Francisco, ou seja, Manuel da Costa Ataíde. Ele chegou a esta
conclusão pelo tipo de imagens pintadas e o primor com que estão representadas. Segundo
ele, no teto existia a imagem da Virgem do Carmelo dando o escapulário a São Simão
Stock; no altar- mor consta a imagem da padroeira Nossa Senhora do Carmo e ao seu
lado, São João da Cruz. O autor outorgou a esta igreja o dom de patrona, matriarca da
família marianense, “porque foi em seu nome que se fincou o padrão da posse da nova
terra [...]”.369 Em 1938 ela foi tombada em sua edificação e acervo, mas infelizmente este
templo pegou fogo em 1999, o que comprometeu grande parte do seu acervo.370
A outra edificação presente na praça é a Igreja de São Francisco de Assis, datada
de 1762 e construída por Pereira Arouca. Em sua descrição o autor atribui sua arte interna
a Manuel da Costa Ataíde, que representou, no teto, os quatro Papas e o quadro do Dilúvio
368
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Universal. Devido à presença das mãos deste insígne artista nas obras que o adornam,
este templo é para o autor impecavelmente perfeito. Ali Ataíde pintou a verdadeira
palavra de Deus ensinando aos fiéis sobre a vida contida na religiosidade. O pensamento
do autor se fundou no caráter social da arte, no sentimento de pertencimento, na religião
e na moral. Em 1938, depois da publicação de sua obra historiográfica, Mariana e seus
Templos, o SPHAN tombou a igreja em sua edificação e acervo.371
As obras historiográficas de Salomão de Vasconcellos em sua maioria estavam
totalmente envolvidas com seu trabalho no SPHAN e funcionaram como um parecer, já
que, logo após sair do prelo, quase todos os bens discriminados nas obras foram
tombados. Desta forma, podemos visualizar que suas obras historiográficas não foram
apenas uma descrição informativa, mas funcionaram como um relatório – um parecer em
que todos os detalhes de cada templo são destrinchados minuciosamente para demonstrar
que neles existia uma rica cultura exposta através da arte, esculpida ou pintada, sobre as
cenas divinas que orientavam os grandes homens.
Seguindo o caminho indicado, nos deparamos com o Palácio de Assumar, palco que
o autor reverencia como o do principal acontecimento político da Vila do Carmo, a
Revolta de Felipe dos Santos.372 Conforme o autor, aquelas paredes testemunharam a luta
entre um povo que requeria liberdade e um governador tirânico. Sua história é uma peça
do quebra-cabeça da história da cidade de Mariana narrada por Vasconcellos, pois,
juntamente com os outros monumentos conta a história e os feitos que conferem destaque
a Mariana frente às outras cidades mineiras.

Figura 7: Praça da Independência, hoje Gomes Freire.373
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Descendo as ladeiras do Palácio de Assumar chegamos à Praça da Independência,
local em que, segundo o autor, moraram os “maiorais” da cidade episcopal, tais como, o
governador Gomes Freire de Andrade, o arquiteto José Pereira Arouca, o tenente coronel
Anacleto Antônio do Carmo, o político Manoel da Guerra Leal de Sousa e Castro e o
advogado e político João de Sousa Barradas (avô dos seguintes políticos: Bernardo
Pereira de Vasconcellos, Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos e de Jerônimo Pereira
de Vasconcellos – Visconde da Barca).374 Na narrativa de Vasconcellos, a praça foi palco
de encontro dos homens que confabularam a Independência e enviaram para José Joaquim
da Rocha as notícias sobre os ânimos dos mineiros frente ao movimento do Fico. No
intuito de continuar a história de glórias e exemplos para o futuro, a Praça da
Independência, hoje Praça Gomes Freire, foi para o autor outra testemunha inefável
daquele passado glamoroso.
O Aljube ou Casa Capitular também entra nesta lista monumental. O Aljube foi
construído por Pereira Arouca em 1756, a pedido do Cabido, para que ali ficassem presos
os padres que viviam em abuso na região.375Para Vasconcellos, a construção do Aljube
foi um dos marcos da ordem local, aplicando a justiça e tirando de circulação muitos
padres que vinham para as Minas somente em busca de riquezas e de uma vida regada
pela luxúria.
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Figura 8: Foto da Casa Capitular e
Aljube. Mariana, S/d. Arquivo Público
Mineiro – Acervo Iconográfico –
Coleção Municípios Mineiros – MM 162.

Porém, segundo o dossiê de restauração do Plano de Conservação, Valorização e
desenvolvimento de Ouro Preto e Mariana (1973/1975), a construção do Aljube não
almejava, em momento algum, estabelecer um centro para prisão de padres. Esta
confusão, segundo o Plano de Conservação aconteceu devido a uma carta do Cabido a
Dom João V, em que solicitava a construção de uma prisão eclesiástica.376 Mas, esta
prisão não chegou a ser feita. Em 1949, tombou-se o acervo e a edificação do Aljube com
o nome de Casa Capitular.377 A nossa tese, que o autor sempre colocava a igreja como
bastião da boa ordem, chegando mesmo a punir seus membros que cometiam excessos,
fica clara quando ele descreveu esta casa como uma cadeia. Este fato confirma nossa
asserção a respeito do pensamento do autor, em que a igreja esteve presente no
ordenamento social e espacial da cidade.
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A Intendência é outro monumento-engrenagem na narrativa de Vasconcellos, pois,
neste edifício morou o primeiro intendente Antônio Rodrigues de Macedo378 e mais tarde
passou a ser residência “nobre e confortável de um dos maiorais da época”.379 A
Intendência é uma das partes da narrativa do autor no que tange o entrelaçamento dos
monumentos aos acontecimentos políticos e à imagem dos “grandes homens”. Podemos
perceber que em todas as partes da cidade o autor descreve a união entre a religião e a
política, ou melhor, onde se encontre um monumento que exprima uma memória política
existe também o da memória religiosa. E, muitas das vezes, um mesmo monumento podia
exprimir as duas memórias ao mesmo tempo.
Esta descrição que o autor fez, além de servir como guia arquitetônico e histórico
da cidade de Mariana, também serviu para expor e corrigir enganos narrados por outros
historiadores. Um destes equívocos para Salomão de Vasconcellos ocorreu em relação à
residência de Cláudio Manoel da Costa, que ao contrário do que escreveu Diogo de
Vasconcellos, nunca morou em terras marianenses. Tal engano teria sido fruto de uma
leitura errônea de um documento contido no livro de tombos, no qual Diogo de
Vasconcellos trocou o nome do Padre Manoel da Costa pelo do inconfidente Cláudio
Manoel da Costa.380 Para provar que estava certo, o autor transcreve o documento na
íntegra, metodologia muito utilizada por ele na busca da “verdade histórica”.
Ainda na busca da verdade histórica, Vasconcellos resolve a questão sobre a
autenticidade da imagem da Padroeira que se encontrava na Igreja da Sé. Conforme
Vasconcellos, “a imagem da Padroeira, que figura no altar-mór e que, segundo agora
apuramos, em documento authentico e fidedigno no archivo da Camara de Marianna, é a
mesma que serviu na fundação da Villa do Carmo, em 1711”.381 Seu método de resolução
dos erros apoiado sempre em documentos ou até mesmo em seu próprio olhar o fez cada
vez mais ser reconhecido entre os historiadores daquela época, tanto que seus escritos
chegavam a ser usados como fontes da verdade. Por isto, a história que fez da cidade de
Mariana acabou sendo a legítima e se enraizou na memória do povo, que até hoje é
pronunciada pelos intelectuais e políticos locais, como também pela sociedade em geral.
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Figura 9: Foto da Igreja da Sé.
Mariana, S/d. Arquivo Público
Mineiro – Acervo Iconográfico –
Coleção Municípios Mineiros – MM 177 (01).

Seguindo o breviário, a próxima parada é na Praça da Sé, onde encontraremos a
Igreja da Sé, matriz da cidade desde 1711 e escolhida a catedral da cidade em 1745. O
autor descreve detalhadamente o interior da igreja, concorrendo os lugares onde podemos
ver o trabalho da talha, da pintura e do douramento, o estilo a que cada arco, abóboda e
ogiva pertencem. Cita cada altar, cada santo e o período em que foram colocados na
igreja. Por exemplo, de acordo com o autor, “nas naves lateraes ha tres capelas de cada
lado, com altares feitos em differentes epocas”.382 Ele elenca cada altar com seu
respectivo santo, desde Santa Bárbara, São Miguel com os anjos que o adornam, Santa
Apolônia e São João Evangelista, até os que ele chama de altares mais modernos, como
o de Nossa Senhora da Conceição e o de São José. Utiliza-se da descrição feita por Diogo
de Vasconcellos para analisar duas telas, a da Conceição e a Fuga do Egito.
Colocando o observador no meio da Igreja, e em altura do tapavento, é
que a pintura sobressae perfeitíssima, tomando a figura da Virgem e a
dos anjos as proporções justas, o movimento adequado, e a luz pendente
entre nuvens gradua-se num céu ainda absoluto, sem pontos de
referencia.
Um outro quadro, no corredor da Sacristia, parece ter saído da mesma
palheta, representando a Fuga do Egypto. A inspiração vem
naturalmente de pontos diversos. Na Conceição vence o ideal puro, o
382
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pensamento divino, o mistério luminoso increado. Na Fuga está a
natureza em cena. O assunto é humano, é histórico.383

Salomão de Vasconcellos copiou fielmente a descrição que seu tio fez do interior
da Igreja da Sé, porém, apontou que Diogo de Vasconcellos não foi fundo em sua análise
deixando escapar os estilos de cada pintura, escultura e os artistas que concluíram estas
obras. Neste ponto, Salomão de Vasconcellos logo preencheu estes vazios deixados pelo
tio, e concluiu citando os arrematadores das obras. Segundo ele, estes trabalhos foram
feitos por José Martins e Manoel Rabelo de Souza, fazendo primeiro a “pintura lisa de
todo interior, inclusive as portas, janelas, cimalhas, colunas, arcos e pedestais; bem assim
a encarnação dos anjos, e o douramento dos laterais, a meia cor ouro bornido” pedindo
mais tarde que completasse a pintura dos “painéis do teto – os da rotunda e da capela-mor
e o da nave contendo uma ‘targeta central’, contendo no centro um painel de Nossa
Senhora da Conceição”.384
A arte concebida nos monumentos da cidade é, para o autor, a forma mais singela
e pura pela qual os artistas expunham seus valores, seus anseios e sua devoção. É
importante notar que ele está a todo momento mostrando sua erudição ao tratar dos estilos,
da moda, da arte, dos acontecimentos e dos grandes homens de cada época pretérita, e vai
assim, costurando o religioso ao político.
Ainda sobre a Matriz, conforme Vasconcellos, coube a ela a incumbência de ser a
“Mãe veneranda das Igrejas de Minas”, a responsável por anunciar os “momentos
angustiosos dos sudarios, as alegrias e as tristezas da velha metropole mineira”.385
Portanto, essa igreja nasceu da antiga capela da Conceição em 1711 e se tornou a catedral
da cidade; seu tombamento aconteceu em 1938 e incluiu a edificação e todo o seu
acervo.386
Ao lado da Igreja da Sé está uma das ruas mais importantes da colônia, por ter
abrigado homens da elite local e ter sido passagem para o primeiro arraial. Nesta rua
existia a casa do Barão de Pontal, uma casa com sacadas de pedra sabão esculpidas em
rendilhados. O Barão de Pontal, desembargador Manoel Inácio de Melo e Sousa, foi
deputado e presidente da Província mineira em 1833, e esteve muito ligado aos preceitos
políticos de Bernardo Pereira de Vasconcellos.
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pelo seu grande oratório e pela sua história, “o fato de ter pertencido ao capitão-mór José
Alves Maciel, pai do Inconfidente do mesmo nome”.388
No traçado da cidade duas pontes sobressaem, a de areia e a de tábua. A primeira
liga a Rua Direita ao São Gonçalo e a segunda, conhecida como Ponte Alphonsus de
Guimarães, “a mais histórica de Mariana. Histórica, porque foi a primeira construída em
todo o território mineiro, em 1713”.389 Percebemos que em várias passagens o autor
aponta o pioneirismo da cidade de Mariana frente a todo o território de Minas Gerais. O
Passo da Ponte de Areia foi tombado em 1949.390
Em outro ponto da cidade, oposto a estas pontes, encontra-se outro monumento que
demarca os limites da cidade: é a Capelinha de Sant’Ana. Dela avistamos a Igreja do
Rosário, iniciada em 1752 e que, para o autor, não apresenta o douramento presente nas
outras igrejas da cidade, mas, em seus estudos atribuiu a Ataíde a pintura do teto da
capela-mor.391 Esta igreja foi descrita pelo autor como um ponto de encontro onde os
grandes homens, as damas e os escravos se reuniam para festejar o dia de Nossa Senhora
do Rosário. A cena desta reunião contada por ele reforça a identidade que a cidade
precisava manter. Na cena, os “homens bons” estão sempre bem vestidos, acompanhados
de suas fiéis esposas e estão hierarquicamente acima dos homens livres e dos escravos.
Estes últimos são descritos como homens alegres, festivos e bons súditos, que, após
evangelizados, seguiam fielmente os preceitos divinos. Notamos que a identidade branca,
europeia e católica está acima e que dita os valores da sociedade.
Neste mesmo preceito, está a Capela das Mercês, considerada pelo autor, o locus
das famílias tradicionais da cidade, mantedora da memória de uma elite.
Foi a Igreja das Mercês, nos bons tempos de Marianna, uma das mais
queridas e frequentadas pela alta roda dos moradores da rua da Olaria e
immediações. A família de Manoel Basilio do Espirito Santo, do major
Diogo de Vasconcellos, de D. Henriqueta Firmina da Rocha, de D.
Balduina, do conego Julio Bicalho [...] ouviam sempre ás Missas dos
domingos.392

As igrejas tiveram grande destaque nesse guia, pois cada uma delas possuía uma
característica: a da Sé como catedral e a mãe das igrejas de Minas; a do Rosário tinha o
dom de reunir a seus pés os grandes vultos, as mulheres e os escravos, todos em prol dos
festejos de seu dia; a do Carmo seria sempre a matriz, que abençoou o solo pátrio; a de
388
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São Francisco possuía em seu interior as mais belas pinturas da Bíblia; a de São Pedro e
seu ar de ruína faziam um dos limites da cidade; a das Mercês, recinto das famílias
tradicionais marianenses. Assim, compôs-se o papel dos templos que fizeram de Mariana
a origem de onde irradiaram-se as característica básicas daquele povo. Por conseguinte,
cada monumento possuía seu papel na sociedade local.
Finalizando o roteiro monumental, o autor escreveu sobre a Rua da Olaria, o
Seminário Velho e o Palácio Velho dos Bispos. A primeira teve residências importantes
como a de José Joaquim da Rocha e gerações posteriores, como a de Diogo de
Vasconcellos, a do próprio autor e seus filhos (morou na casa depois do Salomão de
Vasconcellos, seu filho Décio de Vasconcellos, que manteve grande parte da biblioteca
do pai, encontrada ainda hoje nesse domicílio). A casa hoje está totalmente reformada e
nela mora um parente distante da família da mulher de Décio de Vasconcellos. Na foto
abaixo podemos observar essa antiga casa, local de moradia da família dos Vasconcellos,
considerados membros de grande estima na cidade de Mariana. 393

Figura 10: Foto da vivenda histórica, que pertenceu à família Vasconcellos, na Rua da Olaria.394
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Para nosso autor, figuras importantes da política mineira nasceram e cresceram
nessa casa e dela saíram os grandes movimentos que agitaram Minas; além disto, ela fez
parte da história da família e da vida do próprio autor. Ao colocar sua casa neste guia dos
grandes monumentos, o autor está, também, eternizando a sua história familiar e a
colocando no patamar dos exemplos a serem seguidos.
Por fim, os dois últimos relicários, para o autor, de um passado exemplar que
compõem sua narrativa, são, um, o Seminário Velho, que conforme já referenciamos foi
tido como símbolo da educação dos grandes vultos, de onde saíram os homens que
idealizaram os eventos que agitaram e tornaram o Brasil um país independente do jugo
opressor. Outro, o Palácio Velho dos Bispos, tido como a moradia dos homens de fé,
mantenedores dos valores cristãos e responsáveis por impulsionar a civilização. Ambos
tiveram dentro de seus cômodos os principais bispos da cidade, como também, muitos
padres, políticos e intelectuais de renome das Minas Gerais.
A partir desta sinergia entre os preceitos e valores cristãos e a política, é que o autor
compôs o Breviário da cidade de Mariana, um orientador, que deveria ser apreciado e
seguido por todos. O Breviário está ligado a um sentido religioso, cabendo como livro de
orações dos padres, e neste sentido, Vasconcellos quer que sua narrativa seja um
orientador da visão. Uma obra feita para que todos possam dela usufruir e que seja uma
referência para a posteridade. Desta forma, foi conferida à cidade uma imagem de
“relicário cívico-religioso”. Conforme Andrade:
Os monumentos da urbs, assim, inspiram-se no papel simbólico
exemplar desempenhado pelas edificações consagradas, como as
igrejas (e sacrários), e pelas relíquias, como a imaginária devocional. É
certo que esse relicário cívico-religioso se compõe também dos
despojos de personagens heroicos ou de benfeitores notáveis (alguns
mostrando ares de santidade, como determinados bispos de
marianenses), [...].395

A história da cidade elaborada por Salomão de Vasconcellos privilegia o caráter
artístico e documental dos monumentos, e busca a calmaria de um tempo passado, quando
os valores da elite e da família mineira eram centrais na constituição das identidades. Para
o autor, com o presente veloz, este tempo tranquilo estava se transformando em um tempo
fugaz, sem um oriente, sem um futuro a que se pretendesse chegar e menos ainda sem um
passado no qual pudesse se apoiar. Monumentalizar as edificações civis e religiosas
consagrando-as exemplos, elencar os heróis e os eventos que se passaram era uma forma
395
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de tornar sagrado e tangível uma verdade providencial que não deveria ser esquecida e
que amparava os homens em meio ao caos da vida presente.
Esta história narrada por Vasconcellos é excludente, pois, não abriga as diversas
identidades que compuseram a cidade. A narrativa do autor é pautada nas experiências
dos homens da elite e acaba por obscurecer as experiências dos negros, dos pobres e das
mulheres, deixando-os à margem de uma história, que é feito por todos e para todos.
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Capítulo 3 – O tombamento: Mariana, Cidade Monumento Nacional.

3.1 – 1911 e 1945: discursos de um Bicentenário.
As comemorações do Bicentenário de Mariana foram marcadas por festejos em
duas datas distintas: a primeira, em 1911, organizada por Diogo de Vasconcellos,
comemorou a fundação da primeira vila. A segunda, em 1945, foi organizada por
Salomão de Vasconcellos juntamente com o IHGMG e o Arcebispado e festejou a data
de fundação da cidade.
Segundo o Boletim Eclesiástico, periódico publicado pela Arquidiocese de
Mariana, nas comemorações de 1911, o povo enfeitou as ruas, o poeta Alphonsus de
Guimarães escreveu um hino para a cidade, que foi musicalizado por Antônio Miguel,396
e por fim, Diogo de Vasconcellos, escolhido como orador oficial, discursou em praça
pública. Seu discurso foi publicado mais tarde na Revista do Arquivo Público Mineiro e
transformado em livro. A comemoração foi um tributo aos 200 anos da elevação do
Arraial do Carmo a Vila de Nossa Senhora do Ribeirão do Carmo de Albuquerque, no
ano de 1711. A elevação foi feita através de uma junta, que elevou também, as chamadas
Vila Rica de Albuquerque e Vila Real do Sabará, respectivamente as atuais cidades de
Ouro Preto e Sabará.
Diogo de Vasconcellos, apesar de comemorar o bicentenário da cidade de Mariana
considerando a data de 1711, afirmava que foi em 1696 que chegaram os sertanistas ao
solo marianense dando início ao povoado.397 A escolha pelo ano de 1711, devia-se ao fato
da importância legada à localidade ao elevá-la ao patamar de vila. Uma vila passa a ter
outra “categoria institucional, outro tipo de reconhecimento por parte da sociedade
organizada em meio à divisão territorial estabelecida pelos poderes constituídos, por parte
do Estado”.398 A vila passa a ter uma Câmara, isto é, um centro político-administrativo,
seu território passa a ser determinado através do termo, que se refere à área da localidade,
e do rossio, área pública da vila que cabia à Câmara administrar. Assim, a comemoração
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do Bicentenário de Mariana em 1911 glorificava a mudança de status e a importância que
a vila passou a ter frente a outras localidades. Trata-se, portanto, de uma comemoração
político-administrativa.
O orador do festejo de 1911 iniciou o seu discurso agradecendo o convite e
assinalou a necessidade de se fazer uma memória daquela cidade, uma espécie de Carmen
Saeculare.399 O Carmen Saeculare é um hino escrito por Horácio, em 17 a.C, a pedido
de Augusto para a celebração dos jogos seculares, tradição romana com duração de três
dias. Trata-se de um hino religioso e um poderoso relato de teor político configurado
pelos elementos culturais, míticos e religiosos da sociedade romana.400 Esses jogos
visavam não apenas a exaltar a glória e restauração de Roma, que sobreviveu a uma série
de guerras e conflitos tornando-se forte e consolidando o poderoso e mais importante
império, como também eram um chamado ao povo para recuperar os antigos costumes.401
O discurso de Diogo de Vasconcellos foi exatamente como o Carmen Saeculare, uma
memória religiosa e política composta para glorificar a cidade-origem das Minas Gerais,
uma rememoração de um passado heroico e um convite à recuperação dos antigos
costumes. A aproximação que o orador fez com o hino de Horácio não é, evidentemente,
nada casual; a analogia propunha indicar que a cidade de Mariana, após um período de
intensa turbulência com guerras e conflitos internos devido à avareza, se refez com a
elevação do arraial a vila, instituindo neste território o poder civil e consolidando-a como
a Célula Mater das Minas Gerais, origem irradiadora da civilização mineira. Portanto,
assim como Roma, Mariana saiu do caos para se tornar a mais importante e imponente
localidade, o império das leis, da ordem civil e da cristandade nas Minas, “o espelho
monumental da pátria mineira”.402 Ela então seria o reflexo da sociedade ideal e um
modelo a ser seguido.
Assim como no Carmen Saeculare em que os mais velhos cantam aos mais novos
a saga bravia da pátria na fundação da cidade, Diogo de Vasconcellos, com o “facto de
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ser filho d’entre vós o mais velho da cidade”403 foi o escolhido para, em uma jubilosa
solenidade, ser o orador que cantaria os fatos heroicos da pátria mineira.
Mas, si é certo que os jubilos d’este dia não significam mais, que a
glorificação do passado, si nosso amor não respira hoje senão com a
memoria feliz de nossos maiores, poderei fallar à vossa benevolencia
com as rhapsodias encantadoras de nossa terra e por ellas tocar os
vossos corações com surtos mais vivos, que de uma estudada
eloquencia. Era assim, que, pois, os velhos arrebatavam o espírito dos
moços, quando repetiam nos grandiosos espectaculos da Heliada, a
origem dos semi-deoses, e dos povos; o berço emfim das cidades, que
mereceram os carmes de Homero.404

O autor do discurso comparou retoricamente sua oratória às narrativas dos sábios
gregos que persuadiam e ensinavam aos jovens as atitudes através dos exemplos de
consagração do povo. O discurso foi dividido de acordo com os acontecimentos que
sucederam na localidade, começando com uma aclamação à “afortunada cidade”, eleita
por ele o marco inicial da história de Minas. O autor fez uma equivalência dos primórdios
do Arraial do Carmo aos de Alba Longa, localizada no território de Lácio, na Itália. Tal
qual Mariana, Alba Longa foi coroada com o nome do rio (Alba), em cujas margens
nascera. Essa comparação não se limita ao paralelo geográfico, pois, ao equiparar Mariana
à cidade de Alba Longa, Diogo de Vasconcellos também credita à cidade mineira ser o
berço de uma civilização tal como fora a cidade italiana, origem do Império Romano.
No discurso, as ações dos destinos da cidade eram todas realizações da Providência
que agiria fase por fase nos fastos da vida daquela gente. A primeira foi o descobrimento
de ouro que coincidiu com a data da aparição da Virgem do Carmo a São Simão Stock,
na Inglaterra. A aparição da Virgem aconteceu no século XIII e o descobrimento no
século XVII, mas apesar de não terem ocorrido no mesmo espaço de tempo, ambos se
verificaram no mesmo dia, 16 de julho. Para Diogo de Vasconcellos esta não era uma
coincidência, pois, os “descobridores” associaram as duas datas acreditando que o
descobrimento do ouro fosse a ação da mão divina, uma repetição da Providência, e por
isto deram “às águas e à terra” recém-descoberta o nome de Nossa Senhora do Carmo.
e, pois, convictos que á tão feliz evento os houvesse a mesma celeste
protectora, os conquistadores deram o seu famoso bemdito nome ás
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aguas e á terra, que acabaram de tirar e remir das brumas evaporadas
ainda do dilluvio.405
Conforme o autor, a descoberta do ouro em terras marianenses foi o começo de uma

saga de heroísmos, do povoamento da localidade e da libertação do obscuro; por isto
considera que o descobrimento foi a remissão do local.406
Após a remissão do local, o autor novamente evoca a Providência divina para
justificar os acontecimentos narrados por ele. Desta vez, comparou as desgraças
ocasionadas pela avareza da população local à fábula de Midas. A avidez pelo ouro
impediu a população de prosperar naquele local, sendo castigada pela fome. Assim,
escreveu Diogo de Vasconcellos
Esqueceram-se, porém, os mineiros da fábula de Midas. Em tudo, que
o Rei tocava, sahia o ouro, e morreu de fome, seu castigo. Um anno
com effeito não se havia passado no arraial, e já os bosques assolados
nem fructos, nem caça, forneciam aos moradores. Raizes e animaes
immundos nada escapou então a dura necessidade.407

A epidemia de fome serviu como um novo dilúvio, pois apesar de castigar a
população local pelos seus pecados trouxe consigo um novo momento, marcado pela
consagração do território. Segundo o orador, o Coronel Salvador Fernandes Furtado saiu
novamente em busca do ouro, desta vez levando em sua comitiva o Padre Francisco
Gonçalves Lopes que sagrou a primeira capela no arraial, fixando nela “a pedra d’ara, e
erigiu-se o Sacrário, sob a mesma invocação da Virgem do Carmo”.408
Patria minha, pois, levanta o teu coração! Exulta em tua gloria
incomparavel. Em ti se ergueu o primeiro monte de incenso e mytra dos
Santos Sacrifícios nas terras de Minas. Em teu recinto feliz e auspicioso
a hostia e o calix da primeira Missa afugentaram para sempre da terra
mineira espavoridosos demonios da natureza bravia e acerba.409
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A pátria estava então a salvo do pecado antes cometido, e nela se levantou o “monte
de incenso e mitra”, o primeiro, símbolo de oração, que eleva as preces aos céus; a
segunda, usada pela figura central da Igreja, o Papa.410 Estes elementos figuram o
momento em que se consagrou o futuro da terra prometida a Deus.
De acordo com Diogo de Vasconcellos, o arraial, cumprindo seu destino, passou
em 1711, a ser Vila de Nossa Senhora do Carmo de onde “desfraldou-se [...] o estandarte
das Municipalidades”, “ascendeu-se o primeiro pharol nas trevas do despotismo!” e
“fizeste o Aventino da liberdade!”, “povo que se distinguiu sempre de outros povos”.411
E em 1745, a vila tornou-se cidade de Mariana, ao mesmo tempo em que passou a ser a
sede do Bispado em Minas Gerais, “metrópole da fé, fortaleza do Evangelho. [...]Eleita
como o sol, formosa como a lua!”.412
Como sede do Bispado, o autor inferiu que a construção do Seminário veio por
necessidade de um centro educacional, e assim ergueram o Seminário da Boa Morte, local
onde se desenvolveu a “sciencia para se alliar com as virtudes”.413 Para Diogo de
Vasconcellos, esta instituição, símbolo de entrega e reflexão, possuía um ambiente igual
ao povoado de Betânia.414 Em sua “hermenêutica do cristianismo”415 o autor expôs, no
discurso, o que ele chamou de as três verdades: a filosófica, a religiosa e a política.416 É
na interação destas três dimensões, que para o autor, surgiam os fatos históricos, mas é
na dimensão religiosa que residia a verdadeira liberdade para ser utilizada sem o prejuízo
da Providência.
O religioso é representado como o símbolo monumental e ordenador do urbano,
centro disseminador da civilização e constituinte de um grande relicário de artistas e suas
obras, que simbolizaram toda uma saga de virtu e fortuna vivida pela velha Mariana.
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Fallando mais do passado que do presente, e mais do presente que do
futuro, os monumentos activam a energia conservadora dos
sentimentos, e são o lastro moderador das virtudes antigas no ímpeto
ardente das idéias. Formas da vida, que passa, temos de desapparecer
para darmos logar a novas, que representem o progresso; e por isso a
brevidade da vida nos afasta, cada seculo mais, do meio em que se
geram as tradições. O remedio é, pois, deixarmos symbolos, que não
morram comnosco, mas lembrem a solidariedade dos tempos no
aperfeiçoamento da marcha collectiva.417

Para nosso autor, os símbolos legados pelos antepassados são dignos de veneração.
Então, as gerações pretéritas deixaram à geração de Diogo de Vasconcellos uma herança
que para ele era digno de se rememorar e guardar para as gerações futuras. Existe no
discurso um forte apelo ao patrimônio, uma homenagem à herança que estavam, naquele
júbilo, recebendo dos antepassados, uma herança que supunha as origens de cada pessoa
que nascera naquele território e que, naquele dia estava participando da solenidade dos
200 anos da elevação do arraial à Vila de Nossa Senhora do Rio do Carmo de
Albuquerque.
Um ano após o pronunciamento do discurso do bicentenário, ele foi publicado em
um livro pela Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais. Tal publicação demonstra a
ideia de perpetuar tanto as palavras do orador como a posição conferida por ele a Mariana.
Segundo consta no Boletim Eclesiástico de 1911, a comemoração do bicentenário
fechou os festejos com chave de ouro. Toda a cidade se enfeitou com “arcos e coretos,
palmas e coroas, bandeiras e escudos e galhardetes e pomposas colunas sustentando
imensos vasos de flores [...]”.418
Ás duas horas procedeu-se no Largo da Sé, á inauguração da coluna
comemorativa do bi-centenário. [...] O ilustre historiador conterrâneo,
o dr. Diogo de Vasconcellos, subindo ao primeiro plano do pedestal
recitou um discurso tão erudito como eloquente, repetidas vezes cortado
pelo aplausos da multidão.419

Pelo que consta em nossas fontes, parece ter sido o bicentenário uma grande festa,
com a presença do povo, das autoridades civis, religiosas e membros da elite local. A
festividade representou um desejo desta elite intelectual de desaceleração de um tempo
marcado pelo novo e pelo abandono de algumas cidades mineiras, recintos das
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tradicionais famílias. Ao fim da festa foi apresentado ao povo o hino da cidade escrito
pelo poeta Alphonsus de Guimarães e musicado por Antônio Miguel.420 A composição
de um hino vem ao encontro do desejo de homogeneizar o povo e criar símbolos de
pertencimento consolidando e legitimando a pátria frente à nova nação republicana.
No seio dolente das idas idades,
Em meio ao silêncio fiquei a sorrir...
A Deusa de outr’ora só tinha saudades,
Chorando o passado, esperando o porvir!
Entre os coros das litanias
Que vêm do céu na aza do luar,
Vivo de mortas alegrias,
Sempre a sonhar, sempre a sonhar!
Quem é que me vem perturbar no meu somno
De bela princeza no bosque a dormir?
De ha muito cahiu sobre o solo o meu throno,
Que era emperolado de per’las de Ophir!
Entre os córos das litanias...
De estrelas o céo sobre mim se recama
Ha luz no Zenith e clarões no nadir...
O campo auriverde da nossa auriflamma
É todo esperança: esperei o porvir!
Agora bem sinto no peito áureos brilhos
De novo me voltam as per’1as de Ophir...
Aos doces afagos da voz dos meus filhos
Mais bela que outr’ora eu irei ressurgir!421

O hino possui uma apelação religiosa e saudosista de um tempo e de um espaço
esfumaçados na memória, impondo-se para sobreviver no presente. Nele, a deusa tinha
saudades do passado e esperava o futuro (porvir) ao som das litanias – forma de oração
utilizada no culto cristão constituída por uma série de preces em que uma pessoa canta
sozinha um verso e depois a prece é repetida pelos demais em coro. Esperar o futuro ao
som das litanias significa ouvir a voz solista do passado e, em coro, cantar a prece dos
ensinamentos retirados desse tempo para serem aplicados no futuro, representado naquele
momento pela República. Portanto, o passado era o porto seguro para o novo que estava
sendo configurado, ele era rico em campos auriverdes e pérolas de Ofir. Esta era uma
420
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região muito rica de onde vinham, nos tempos do rei Salomão, ouro, prata e animais.422
Consta na Bíblia que era vontade de Deus fazer do homem o ser mais precioso, como o
ouro de Ofir.423Logo, a analogia que o compositor do hino fez entre esta região e a cidade
de Mariana tinha como propósito mostrar que nela estavam as riquezas como a natureza,
o ouro e principalmente o povo, aquele desejado por Deus, isto é, mais precioso que o
ouro de Ofir.
O bicentenário de 1911 foi um marco para a história de Mariana uma vez que
legitimou e propagou a memória da cidade como sede do núcleo de santidade na terra, “o
luzeiro do catolicismo”,424 a cidade Episcopal. A partir de então, outros esforços foram
erguidos para a proteção dos monumentos considerados símbolos de um passado
exemplar e orientador do futuro. Dentre estes esforços esteve a fundação do SPHAN em
Minas no ano de 1938, tendo como uma das sedes a cidade de Mariana.
Como sede do 3° distrito do SPHAN, a cidade teve muitos de seus monumentos
tombados sob os estudos de Salomão de Vasconcellos. Estes estudos não representavam
apenas o amor que tinha pela sua cidade natal, mas a previsão de que seu abandono
acarretaria outros males, como o fim de uma tradição familiar e religiosa que faria ruir o
poder destes intelectuais em favor de uma nova classe que emergia do mundo industrial
e veloz.
Em consonância a este sentimento de perda, Salomão de Vasconcellos, juntamente
com a arquidiocese, na figura do Arcebispo Dom Helvécio Gomes de Oliveira, organizou
em 1945 uma comemoração do bicentenário de Mariana. Esta comemoração foi noticiada
em vários jornais de Minas e preparou o terreno para o projeto de “monumentalização”
de Mariana escrito por Vasconcellos.
As festividades de 1945 comemoraram a ascensão da Vila de Nossa Senhora do
Carmo a Cidade de Mariana, e a fundação do primeiro bispado em terras mineiras. As
iniciativas da comemoração do bicentenário começaram a surgir no seio da arquidiocese
no ano de 1944. Helvécio Gomes de Oliveira, em 1º de agosto daquele ano, enviou uma
carta ao diretor do SPHAN esclarecendo o desejo da arquidiocese de festejar e de divulgar
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para todo o território nacional os feitos da cidade Episcopal que naquele momento se
preparava para comemorar o seu bicentenário.
Com grata obrigação de homenagear a Santa Egreja de J. Cristo, que,
pelo “Motu proprio CANDOR LUCIS ETERNAE” do Papa Bento
XIV, providencialmente abriu, para esta porção do Brasil, os tesouros
infinitos de seu patrimônio sobrenatural, desejamos celebrar, no ano
proximo e com o brilhantismo compativel ás circunstancias da hora
presente, - a data Bicentenaria da criação de nossa amada Diocese,
mater das quatorze atuais dioceses mineiras.
É, iniciando a concretização de tal voto, que tomamos a liberdade de vir
á honrosa presença de V. Excia., pedindo licença para esta
comunicação, solicitando sugestões para os melhores resultados
espirituais e morais, em tão justas solenidades. [...] gostaríamos de
aprovar a realização, aqui, na Séde Metropolitana, de uma boa desena
de felizes Sessões cívico-religiosas, ocupando os domingos nos quais,
a modo de Conferencias, sejam focalizados, ou desfilem em revistas os
assuntos de maior relevo, ligados ao faustoso Bicentenario; de sorte que
o publico arquidiocesano os possa apreciar e aplaudir, naturalmente
também através das estações radiofônicas [...].425

A carta possui com clareza o porquê deste desejo de comemorar o bicentenário de
Mariana. Para Gomes, a cidade possuía um patrimônio “sobrenatural”, isto é, ligado ao
transcendental, ao divino, retomando a ideia de origem, de pátria. Para festejar tamanha
monumentalidade, era vontade da arquidiocese fazer uma comemoração que durasse mais
de um mês, findando em abril de 1945, data da criação do Bispado no ano de 1745. Este
apelo tinha a intenção clara de divulgar a cidade de Mariana como célula mater em Minas,
notadamente da cristandade, e de relacionar a igreja católica aos feitos religiosos,
políticos, sociais e culturais, ocorridos naquela urbe. A comemoração contaria com
conferências que seriam publicadas em revistas e transmitidas via rádio, tratando de temas
relacionados à criação do Bispado, às obras de arte, aos homens ilustres e a fatos
memoráveis. Gomes de Oliveira, em sua carta a Rodrigo Melo Franco de Andrade, pedia
sugestão de conferencistas que entendessem da história das Minas Gerais para poderem
palestrar durante este período de celebração. As conferências seriam como um simpósio
no qual reunir-se-iam intelectuais, fossem homens do clero ou da sociedade civil,
gabaritados na história de Minas e mais precisamente na de Mariana.
A comemoração do bicentenário também foi assunto de outra troca epistolar, desta
vez entre o Cônego Raimundo Trindade e o arcebispo. Na carta, o cônego fez referência
ao levantamento da história do bispado – provavelmente este seria o volume que foi
publicado em 1953 – realizado por este a pedido do arcebispo e entregue ao diretor do
425
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SPHAN para ser analisado por ele. O intuito era que o SPHAN tomasse a frente deste
trabalho, publicando-o em sua revista.
Na nossa carta de 13 de maio, da que faz menção o Dr. Rodrigo, eu lhe
pedi que examinasse cuidadosamente aquele trabalho, que o criticasse
com absoluta sinceridade. Se o julgamento dele fosse favorável eu iria
apresentá-lo a V. Excia e ver se servia para publicação comemorativa
do Bicentenário da Diocese. [...] era uma sugestão para que o próprio
Serviço do Patrimônio tomasse a si a tarefa de o publicar. Mas o Dr.
Rodrigo se fez de desentendido.426

Raimundo Trindade desejava publicar seu trabalho de pesquisa para a
comemoração do bicentenário de Mariana, mas de acordo com a carta escrita a Helvécio
Gomes de Oliveira isto não seria possível, já que o diretor do SPHAN, ao que parece, não
se manifestou sobre o assunto. Uma hipótese para isto seria o fato do cônego ter sido
indicado e exigido pelo arcebispo para dirigir o Museu da Inconfidência, instituição
promovida pelo SPHAN, em troca do empréstimo de uma grande quantidade de peças
que estavam no Museu de Arte Sacra em Mariana para a inauguração daquele museu.427
A comemoração do bicentenário ocorreu muito próxima ao que desejava o
arcebispo, houve conferências, publicação em jornais e transmissões radiofônicas feitas
pela rádio mineira PRC7,428 quando foram colocados na “praça ‘Dr. Gomes Freire’ [..]
aparelhos de rádio e alto-falantes, para que bem se receba e aprecie a honrosa e grata
homenagem”.429 Além dos periódicos, os intelectuais envolvidos no bicentenário
utilizaram-se, para a persuasão patrimonial, das mídias modernas da época.430
Segundo o periódico O Germinal de 1945, a celebração começou com o repique
dos sinos, seguida de uma missa solene na Praça da Sé, como se assinalasse, nos moldes
da época colonial, o civismo religioso. Após a missa, discursaram o arcebispo, o prefeito
Salvador Ferrari e o doutor Vicente Racioppi, do Instituto Histórico e Geográfico de Ouro
Preto, escolhido orador dos festejos.
A Radio Mineira - PRC 7 – irradiará – hoje 23 de abril – ás 19 e meia
horas importante mensagem do ilustre Dr. Vicente Racioppi
concernente ao bi-centenario da leal cidade de Mariana.
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Saudando a aniversariante, rememorará o orador os nomes augustos de
Dr. Gomes Freire de Andrade e do Monsenhor José Silverio Horta.
Encerrará a sua mensagem com altas referencias ao valor grandiosos do
patrimônio marianense.431

Como podemos ver na citação acima, o orador iria começar com uma homenagem
a Gomes Freire de Andrade e ao Monsenhor José Silvério, ambos nascidos em Mariana.
O primeiro foi presidente da Câmara durante a Primeira República e teve uma vida
voltada à política; o segundo foi professor de teologia no Seminário de Mariana, sendo
uma figura de destaque na Arquidiocese, tanto que no ano de sua morte foi iniciado no
Vaticano seu processo de beatificação.432 Fazer referência a estas duas figuras da cidade
nos mostra a relação tecida entre Estado e Igreja para a composição de uma narrativa
exemplar, feita por intelectuais como Vicente Racioppi, Salomão de Vasconcellos e
Cônego Raimundo Trindade, entre outros.
A edição de abril de 1945 do O Germinal foi dedicada às festividades que
ocorreriam na cidade. O jornal começou com um artigo de Salomão de Vasconcellos
relembrando a ascensão da Vila de Nossa Senhora do Ribeirão do Carmo a cidade de
Mariana e depois a criação do bispado, atenuando ao que parece, o sentido histórico do
primeiro bicentenário ocorrido em 1911. Neste mesmo artigo, o autor já coloca partes do
projeto que estava elaborando no IHGMG, em que pedia o tombamento daquela cidade
em Monumento Nacional, a ser enviado ao SPHAN. Outros artigos sobre a cidade de
Mariana estamparam as páginas do jornal, incluindo partes do discurso do bicentenário
de 1911 proferido por Diogo de Vasconcellos, e do discurso do orador de 1945, que
começou com uma aclamação à primeira cidade instituída pelo Governo Régio em terras
mineiras.
O discurso proferido por Vicente Racioppi não diferiu do discurso do Diogo de
Vasconcellos em 1911; ambos entrelaçaram a história civil à história religiosa para
compor uma narrativa que colocasse Mariana como o solo de onde emergiram e se
dissiparam os acontecimentos patrióticos. Para ambos, foi esta cidade o exemplo de
política e religiosidade, um espelho para a atual conjuntura vivida pelos intelectuais do
século XX.
Tu foste, com Vila Rica, o germe da democracia, com o primeiro ensaio
de eleições populares que, mais de dois séculos depois vão realizar-se
evocando o teu exemplo longínquo e inspirando-se no teu modelo
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inicial de governo do povo e para o povo, exemplo tão recuado no
tempo e tão próximo a realidade brasileira de 1945.433

No discurso, o orador confere o bastião da democracia à cidade, onde ocorreu o
primeiro ensaio de eleições populares quando instituída a vila. Na verdade, estas eleições
não tiveram caráter popular, já que os representantes da Metrópole escolheram uma junta
para fazer a eleição dos membros da Câmara recém-fundada.434 Mas, como já abordamos
anteriormente, o povo para estes intelectuais mais conservadores da década de 1930, era
um povo mítico e não aquele que estava nas ruas. Entretanto, existe um fundamento na
aproximação feita por Racioppi entre as duas datas, 1711 e 1745. Em ambos os momentos
houve mudança e abertura no patamar político; a primeira com a instituição
administrativa e política dando mais liberdade à localidade, e a segunda com a transição
de um período autoritário para um regime mais aberto.435 O discurso de Racioppi
confirma a história que estava sendo construída, contada e assimilada na memória do
povo, de que foi no seio da cidade de Mariana que surgiram os movimentos que mudaram
todo um panorama político, como os primeiros lampejos de liberdade e de consciência de
um povo. Para ele, o solo da cidade era considerado sagrado por abrigar uma das primeiras
igrejas erigidas nas Minas Gerais, de onde a chama da fé se alastrou iluminando o
caminho dos grandes homens e do povo. Além disto, seu solo abrigou o primeiro bispado,
corroborando com a santidade do local, ou melhor, com o destino de ser a cidade
Episcopal.
Tu foste o solo sagrado onde se erigiu uma das três primeiras Igrejas
mineiras, chama inextinguível de fé católica acesa nos primeiros
albores de nossa nacionalidade, cuja luz continua a dissipar as trevas do
erro e a iluminar a estrada que perlustramos à procura da Verdade e da
Vida; e monumentos de arte são templos teus que atestam a tua passada
opulência. Tu tem a glória do primeiro bispado mineiro e de ter
convivido com D. Viçoso [...].436

A presença da religião confere uma carga de importância à cidade, considerada o
bastião da cristandade em solo nacional. Ter sido a terra onde se erigiu a primeira igreja
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não é um vazio no discurso, na verdade é o que move grande parte do discurso do orador,
já que para ele as instâncias religião e política andaram juntas na construção das Minas
Gerais. Portanto, a primeira igreja diz respeito à origem, ao patrimônio que receberam e
que irão herdar para as futuras gerações. Um patrimônio encontrado em vários
monumentos, todos ricos em exemplos cívico-religiosos.
Tu foste a primeira cidade estabelecida em Minas Gerais a 28 de abril
de 1745. Em dois séculos tem sido centro de civismo, virtudes, de
estudos, de exemplos da história e da fé. Veio aureolada de glórias
enriquecendo o patrimônio cívico-artístico, espiritual e histórico da
terra mineira e da Pátria Brasileira. Tu subiste de Vila à cidade em 34
anos de esplendor aurífero e em 200 anos de cidade cresceu sempre no
respeito e na estima dos brasileiros. [...] Tu foste a primeira em muitos
lances da história e há de te encontrar hoje e sempre na primeira linha
dos que combatem o bom combate. Abençoada Cidade do Ribeirão do
Carmo!.437

Ser a primeira significava, para o autor, que Mariana abriu caminhos, ultrapassou
limites e eliminou obstáculos; suas ideias estavam sempre à frente. Ser a primeira também
significava ser a mais velha, a cidade anciã, aquela detentora da sabedoria. Assim como
na antiguidade, em que as tomadas de decisão partiam das assembleias compostas pelos
anciãos, partiam de Mariana as decisões e/ou as ideias que mudaram os rumos da
nacionalidade. Portanto, as decisões vieram da cidade-mãe, da primeira cidade, daquela
que abrigou em seu solo os “grandes” homens do passado.
Todo este discurso vai ao encontro daquela história moldada por Salomão de
Vasconcellos que, a um só tempo, caracterizava a cidade como a Jerusalém e a Atenas
Mineiras. Este intelectual não se isentou dos festejos, como exposto acima, e escreveu no
jornal O Germinal parte do projeto do pedido de elevação de Mariana a Monumento
Nacional. O artigo completo foi publicado posteriormente, em 1946, na Revista do
Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, sob o título de Mariana, CidadeMonumento. Neste artigo, o autor confere importância a dois acontecimentos de 1745: a
elevação da vila a cidade e a criação do primeiro bispado em terras mineiras.
É interessante notar que o ano de 1745 para Salomão de Vasconcellos vem a ser
mais importante que o de 1711, data em que Diogo de Vasconcellos comemorou o
bicentenário de Mariana. Primeiro porque, para Salomão de Vasconcellos, em 1711 não
houve singularidade, o evento não foi único para o antigo arraial, pois, juntamente com
Nossa Senhora do Ribeirão do Carmo foram elevadas à vila os arraiais das atuais Ouro
437
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Preto e Sabará. Além disto, mesmo elevadas a vila, elas ainda estavam sob uma jurisdição
maior que era a Capitania de São Paulo e Minas do Ouro. Em 1720, com a separação das
Capitanias, Mariana trilhou seu destino singular e providencial, inicialmente abrigando o
primeiro governador da Província, o Conde de Assumar, e depois como palco das diversas
movimentações que agitaram as ideias nacionais. Por último, para Salomão de
Vasconcellos o evento de 1745 foi único, pois Mariana, por protagonizar episódios de
civismo e religiosidade, recebeu sozinha o título de cidade, sediando também o bispado
mineiro.438 Assim afirmava o autor em seu artigo, “Mariana a primeira e a única povoação
mineira que recebeu e manteve, sozinha, a investidura de cidade, durante quase um século
de colonato. Mesmo Ouro Preto, [...] só foi cidade já na vigência do Império, em 1825”.439
Além desta feliz prioridade,
Mariana é e foi sempre 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 projetando sem cessar essa esplendente luminosidade através dos
séculos. Foi nela e com ela que se formou a primeira página, porventura
mais preciosa, dos destinos de Minas.440

Para o autor, Mariana era uma caixa de joias na qual se podiam encontrar as mais
preciosas tradições. Ademais, ela clareou e conduziu toda uma história da pátria mineira,
sendo pioneira nos assuntos políticos, religiosos e da arte.
O autor, no artigo para O Germinal, narrou as conquistas políticas e religiosas
adquiridas por Mariana no percurso de seus 200 anos. Cada personagem é lembrado por
ele na glorificação de um passado heroico para a cidade. Dentre os personagens se
misturam as figuras políticas, como Joaquim José da Rocha, Bernardo Pereira de
Vasconcellos, e as religiosas como D. Frei Manoel da Cruz, D. Viçoso e D. Helvécio.
Nota-se que seus parentes são as figuras políticas relacionadas por ele, no que podemos
inferir que esta era uma tentativa de reforçar a importância de sua família na origem
daquele local. Este reforço intencionava a continuidade de uma tradição que, se rompida,
corroeria toda uma história de glórias.
Findando o artigo, Salomão fez uma saudação ao duplo acontecimento motivo das
comemorações do bicentenário.
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[...] é essa Mariana, sempre rediviva no cadinho de suas tradições e nos
fastos da história pátria, que hoje comemora, entre frêmitos de alegria
e de regozijo público, como há dois séculos passados, o segundo
centenário de sua elevação à cidade e de sua instituição à dignidade de
sede do nosso Bispado.441

Ambas as comemorações, 1711 e 1745, trouxeram a lume uma narrativa totalmente
ligada a um passado religioso, reforçada por uma história de lutas políticas a qual
evidenciava sempre os grandes vultos do passado. Os fatos foram singularizados –
Mariana foi considerada o reduto da liberdade, da religiosidade e da arte – e colocados
em destaque para que assim iluminassem os caminhos da história para as gerações futuras.
Os exemplos a serem mantidos estavam postos; restava materializar estes exemplos
através da “monumentalização” da cidade para que as gerações futuras pudessem sempre
aprender com o passado.
3.2 – A Cidade Monumento.
A preservação dos monumentos teve sua política efetiva a partir da Revolução
Francesa e com a urbanização acelerada das cidades. Os monumentos tornaram-se marcos
da memória e estavam destinados à rememoração dos grandes feitos; por isto, deveriam
ser materializados para as gerações futuras. Os monumentos passaram a ser a prova
histórica de um passado e os legitimadores de uma verdade.
Segundo Alois Riegl, monumento é “uma obra criada pela mão do homem e
elaborada com o objetivo determinante de manter sempre presente na consciência das
gerações futuras algumas ações humanas ou destinos (ou a combinação de ambos)”.442
Existem dois tipos de monumentos. De acordo com François Choay, aquele chamado de
monumento é uma criação cujo destino foi assumido a priori, e o chamado monumento
histórico não é criado enquanto tal, ele é constituído a posteriori, depois de uma seleção
feita pelos olhares especializados.443 “No primeiro caso, o valor de memória nos é
outorgado pelo autor; no segundo, ele é atribuído por nós”.444 De acordo com essa
perspectiva todo documento do passado pode ser convertido em testemunho histórico.445
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O monumento diz de um passado, torna-se testemunha dele e faz com que as
pessoas revivam um tempo que não viveram. Ele é portador de uma dimensão documental
e possui uma estreita ligação com o presente, pois sua escolha pretende atingir a
consciência das gerações futuras. Um dos papéis mais importantes desempenhado pelos
monumentos é o da preservação da identidade dos grupos sociais.
Neste ponto, nos primeiros anos do SPHAN objetivou-se a homogeneização da
população através de um trabalho de memória e de escolha daquilo que seria parte da
identidade nacional. Os objetos tombados, na maior parte, faziam referência a um passado
heroico, católico e branco.
Minas Gerais foi escolhida como o celeiro dos grandes homens, da arte e da
religiosidade que se expandiram para todo o Brasil. Em 1933, antes mesmo da criação do
Serviço do Patrimônio, Ouro Preto foi tombada como um Monumento Nacional. A
“monumentalização” de cidades nasceu no seio das aceleradas transformações e
modernizações urbanas. O tombamento de Ouro Preto em Monumento Nacional, se inclui
neste caso, isto é, contra uma modernização que descaracterizasse todo seu acervo do
passado e contra uma ruptura com a história. Isto possui um sentido especial, o
reconhecimento da cidade como “teatro de acontecimentos de alto relevo histórico na
formação de nossa nacionalidade” 446 e um recinto com exemplares únicos de obras de
artes consideradas verdadeiras. No entanto, o sentido de tornar uma cidade monumento
era para além do simples ato de preservação da cidade em si, extrapolava a excepcional
configuração urbana ou obra artística, mas ambos os fatores também se incluíam no valor
monumental da cidade. A cidade feita monumento era identificada como a origem, o
berço da cultura, da política e da religiosidade.
As cidades coloniais mineiras foram percebidas como documento histórico e objeto
de estudos, o que gerou sua museificação. A cidade de Mariana está inclusa neste patamar,
considerada por alguns intelectuais, dentre eles Salomão de Vasconcellos, o berço da
civilização mineira e origem das Minas Gerais. Era considerada como detentora de
valores culturais transcendentais, contudo ela “constituiria, ao mesmo tempo, um
monumento e um tecido vivo” de onde emanaram e ainda preexistem os exemplos a serem
seguidos.447
Neste caminho, o intelectual marianense Salomão de Vasconcellos, iniciou um
trabalho em prol ao processo de “monumentalização” da cidade de Mariana, exatamente
446
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por considerá-la a cidade origem, o documento fidedigno de um passado glorioso. Ao
escolher Mariana, o autor desejava trazer ao espectador o contraste entre a grandeza do
passado e a decadência do presente.448 Existia um “profundo pesar pelo declínio e o desejo
de conservar o antigo [...]”.449 Era este o sentimento que atingia a maioria dos intelectuais
que compunham as bancadas do IHGMG. Sentimento de um presente decadente, caótico,
corroído pela iconoclastia, pelo bruto e o efeito mais atroz deste momento era a ruptura
com o passado, e consequentemente com a história.
Além de objeto de memória, a cidade de Mariana desempenharia os papéis
educativo, museológico e de guardiã. Este último papel era extremamente valioso em
meio ao presente decadente que o intelectual sentia estar vivendo. Assim, com a cidade
feita Monumento Nacional, legitimar-se-ia “a homogeneização do espaço, ou melhor, a
invenção de um espaço ideal, pronto e acabado enquanto obra de arte”.450
A primeira iniciativa tomada para a coroação de Mariana em Cidade Monumento
se deu em 1937, quando o prefeito da cidade anunciou um decreto municipal que dispunha
sobre as construções, reformas, pinturas, ou qualquer ato que mudasse o aspecto do
casario “antigo” do centro da cidade. O decreto delimitava também as áreas em que se
poderia construir e o estilo que deveriam seguir as construções.
Decreto-Lei n °4
Dispõe sobre construção e reconstrução na zona urbana.
Art.8 – As construções na parte da cidade situada à margem direita do
Rio do Carmo, terão que obedecer ao estilo colonial.
Art.9 – As reconstruções na parte da cidade situada à margem direita
do Rio do Carmo obedecerão também ao mesmo estilo, só podendo ser
feitas em estilo que tenha a feição colonial.451

Com o intuito de prevenir a descaracterização do centro, este decreto-lei n°4 foi
publicado ratificando que as construções deveriam seguir o “estilo colonial”.452 Este
decreto vem ao encontro do pensamento sobre os usos, a preservação e as intervenções
ao patrimônio que vigoravam na época entre alguns intelectuais mineiros mais
conservadores. Dentre eles situa-se Salomão de Vasconcellos, que não admitia que as
intervenções modernizassem ou retirassem do monumento seu estilo antigo. Podemos
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inferir que a prefeitura andava alinhada a estes intelectuais, portanto, as tomadas de
decisões que diziam respeito ao patrimônio marianense não foram feitas sozinhas, existia
por trás da prefeitura uma rede de intelectuais que pensavam este patrimônio.
Após isto, em 1938, o SPHAN tombou, em escala federal, o conjunto arquitetônico
da cidade, enviando à prefeitura a notificação de nº43453, datada de 17 de fevereiro sendo,
portanto, o Conjunto Arquitetônico e Urbanístico da cidade inscrito no Livro do
Tombo.454 No documento do tombamento não consta a abrangência deste chamado centro
histórico, mas, conforme o Decreto-lei nº4 instituído pela Prefeitura da cidade, podemos
inferir que ia da margem direita do Ribeirão do Carmo provavelmente até a Colina de São
Pedro, isto é, onde se encontravam os núcleos urbano e “antigo” de Mariana.
Em 4 de maio de 1938 o prefeito de Mariana, Celso Arinos Motta, que estava
substituindo temporariamente Josafá Macedo, respondeu a esta notificação dando ciência
do ato e agradecendo ao diretor do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
pelo tombamento do centro histórico da cidade.
Esta Municipalidade acusa o recebimento de vosso oficio nº43, datado
de 10 de março p. passado e agradecendo-vos a comunicação constante
do mesmo, quanto ao Tombamento dos bens situados no Municipio, do
conjunto arquitetonico desta cidade, ciêntifica-vos estar de pleno
acôrdo com a deliberação tomada por esse Departamento.455

Com o tombamento, o prefeito de Mariana organizou outro decreto-lei municipal,
publicado em 1938, que instituía o dia 16 de julho o dia da cidade, sendo este dia, a partir
daí, considerado feriado municipal. A escolha deste dia como feriado se deveu ao fato de
que foi nesta data, do ano de 1696, que os bandeirantes fincaram pela primeira vez a posse
da terra, construindo ai uma pequena igreja. Assim sendo, o ato não só reforçou as
medidas tomadas a favor do patrimônio da cidade, como também da história criada até
então, sobre seus casarões, praças e igrejas.
Decreto-Lei n°10 de 14 de julho de 1938
Institui o Dia da Cidade de Mariana
O Prefeito Municipal de Mariana, usado das atribuições que lhe são
oferecidas por lei, e considerando ser um princípio do Poder Público
453
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comemorar festivamente as grandes datas nacionais, estaduais e
municipais; considerando que em 16 de julho de 1696 o coronel
Salvador Fernandes Furtado de Mendonça, a frente de numerosa
comitiva, e na expressão feliz de um historiador mineiro, “quebrando o
silêncio milenário das solidões bravias de Itaverava e vingando
destemido as agrestias rudes do Itacolomi, veio erguer às margens do
ribeirão que, para perpetuar memória desse dia, se chamou ‘Do Carmo’,
a primeira cabana da que foi, ainda em vida de seu fundado, a primeira
vila das Minas, a leal Vila do RIBEIRÃO DO CARMO”.
Considerando que é esta data que se abre o primeiro feriado histórico
do Estado de Minas Gerais;
Resolve decretar:
 Art1 – O dia 16 de julho é considerado em todo o município
de Mariana, como sendo o ‘Dia da Cidade’.456

Criou-se com isto, o primeiro “feriado histórico” de Minas Gerais e Mariana, mais
uma vez, ressaltada como pioneira do Estado. Nota-se no decreto que a data escolhida
para firmar-se a fundação local foi 1696, quando adentrou o território o coronel Salvador
Fernandes Furtado. As datas de 1711 e 1745 não foram mencionadas, possivelmente,
porque a intenção do decreto fora estipular a data de “descoberta” do local. Este fato não
exclui a importância das outras duas datas, mas faz uma delimitação cronológica dos
acontecimentos, primeiro a “descoberta”, depois a fundação da vila, passando o local a
ter uma câmara e representantes na política, e por fim a elevação da vila a cidade, o que
confere autonomia política e administrativa ao local. A passagem citada no decreto
encontra-se na obra, História Antiga de Minas Gerais, de Diogo de Vasconcellos, e serviu
de alicerce para legitimar aquilo que estava sendo decretado.
Mesmo com o tombamento do conjunto arquitetônico da cidade de Mariana,
Vasconcellos trabalhou em prol do tombamento de cada monumento, seja uma igreja,
uma rua, um chafariz, uma fazenda, uma pintura ou escultura. Sua intenção era elevar a
cidade ao título de Monumento Nacional, uma vez que a considerava uma obra de arte
acabada, o palco de um passado que conduziria ao presente e ao futuro. Para Caion Natal,
“a cidade feita monumento requer uma visão que privilegia a forma tal como ela se
apresenta ao olhar, como se esta forma encarnasse, em si mesma, as virtudes reveladas
através da história”.457
Além de investir nos tombamentos dos monumentos, um passo importante para a
conclusão da “monumentalização” foi a publicação do artigo intitulado Mariana, Cidade-
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Monumento. Antes de publicá-lo, ele já o tinha citado em uma carta para o diretor do
SPHAN, dizendo estar ocupado com sua mais nova obra.458 Ora, isto significa que o
diretor do SPHAN estava ciente das intenções do autor.
Essa publicação teve grande influência na elevação de Mariana a Monumento
Nacional. Nela o autor descreve a importância da cidade-pátria, de onde “desfraldou-se
pela primeira vez o lábaro do poder civil em nossa terra e dali irradiaram os primeiros
clarões da civilização cristã da pátria mineira”.459
Não lhe bastava, porém, essa dignidade, pequena ainda para os seus
destinos, e trinta e quatro anos mais tarde, concorrendo-lhe outros
atributos e novos brasões, marcou-se-lhe, em definitivo, a hegemonia
de Cidade, que lhe outorgou – faz hoje precisamente dois séculos – a
carta régia de 22 de abril de 1745.460

O autor apresenta o destino promissor de Mariana que, quando ainda pequena
(1711) já tinha sido elevada à condição de vila, e, como se não bastasse, em 1745 foi a
ela concedida o título de cidade, reforçando assim, a importância dela na história mineira.
Para o autor, a cidade de Mariana, desde cedo já carregava consigo a responsabilidade de
guardiã. Portanto, em sessão de 24 de junho de 1944, o IHGMG se reuniu para elaborar
o projeto de elevação da cidade de Mariana a Monumento Nacional, desejando que este
título viesse juntamente com a comemoração de seu bicentenário. O início do projeto é
uma explicação sobre o pedido que seria feito ao Presidente da República, tendo como
objetivo requerido com tal plano, o de “comemorar condignamente as duas principais
efemérides da velha cidade mineira [o título de cidade e a fundação do bispado, ambos
em 1745] deliberando o Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, [...] promover
a sua elevação à ‘Cidade Monumento’”.461
Antes de enviarem o projeto ao Ministro da Educação e Saúde, Gustavo Capanema,
Salomão de Vasconcellos o envia ao arcebispo Helvécio Gomes de Oliveira, para que
este pudesse dar seu parecer. A carta foi enviada no dia 25 de junho, um dia após a sessão
em que o projeto foi escrito.
Tenho a subida e o prazer de levar ao conhecimento de V. Excia. que o
Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, em sessão de ontem,
por proposta minha, do Padre Pedro Maciel Vidigal e Geraldo Dutra de
Morais, aprovou por voto unânime e fará subir ao Exmo. Sr. Presidente
458

O trecho a seguir, retirado da correspondência de Vasconcellos à Rodrigo Melo Franco de Andrade,
demostra que o autor já estava preparando um livro para o bicentenário da cidade: “[...] ora pela necessidade
de fazer uma revisão cuidada em dois livros meus, um já no prelo da Epasa, e outro para o bi-centenário de
Mariana.” IN: IPHAN/Arquivo Técnico Administrativo/Série Representante/Nº 57/379/P.275.
459
VASCONCELLOS, Salomão de. Op.cit, 1946b, p.53.
460
Ibdem, p. 50.
461
Ibdem, p.54.

138

da República uma indicação no sentido de ser por S. Excia. extendidos
à Mariana os fóros de Cidade-Monumento.462

Como podemos observar, a proposta viera em nome do próprio Salomão de
Vasconcellos, que nesta época era secretário geral do IHGMG. O autor elaborou o projeto
juntamente com Geraldo Dutra de Morais e Padre Pedro Vidigal.463 A resposta do
arcebispo a Salomão de Vasconcellos veio no dia 2 de agosto de 1944, dando ciência e
concordando com o projeto, ratificando que esta iniciativa traria “o progresso e
melhoramento da Cidade Episcopal”.464 Finalizou agradecendo ao “Instituto, em
particular aos autores da Indicação, a inspirada lembrança a que dou o meu apoio e para
cuja concretização, em lei, faço os mais ardentes votos”.465
Além do arcebispo, também estava envolvido na elevação de Mariana o prefeito da
cidade (Salvador Ferrari), que em telegrama comunicou-se com Gustavo Capanema,
informando-lhe sobre o bicentenário e o desejo de “monumentalização”. Capanema
respondeu um pouco antes da publicação do decreto-lei que tombaria a cidade em
Monumento Nacional, avisando que ele estava “preparando o texto do decreto para
imediata assinatura do Senhor Presidente”.466 As trocas epistolares durante este período
foram intensas, a Prefeitura recebeu e enviou telegramas as várias instituições e pessoas
envolvidas no caso. Entre os correspondentes estavam Salomão de Vasconcellos, o
SPHAN, o IHGMG, o Ministro de Educação e Saúde e algumas entidades religiosas, tais
como os Seminários de Mariana, o Arcebispado e alguns padres da região. 467
O projeto inicial, que foi publicado na Revista do Instituto Histórico e Geográfico
de Minas Gerais, tinha apenas cinco pontos.468 O primeiro e o segundo lembravam a
elevação da vila e que em 1945, celebrariam o bicentenário da fundação da cidade e do
bispado em Minas. O terceiro e o quarto rememoravam que a cidade era “a Roma de
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Minas e relicário inestimável de obras artísticas” além de ter “dado ao Brasil varões
ilustres em todos os setores da atividade religiosa, intelectual, política e industrial”.469 E
o quinto ratificava que era “necessário ir-se a Mariana para bem sentir e compreender a
história do nosso Estado em razão dos seus preciosíssimos Arquivos Coloniais, Civis e
Eclesiásticos”.470 Já o projeto enviado em 17 de abril de 1945, ao Ministro da Educação
e Saúde, sofreu algumas alterações, na verdade, fragmentaram os cinco pontos do projeto
inicial em sete pontos. Portanto, o projeto enviado pelo IHGMG ao Ministro foi assinado
por Benedito dos Santos, presidente do Instituto, Salomão de Vasconcellos, secretário
geral, Copérnico Pinto Coelho, primeiro secretário, e Roberto de Vasconcellos, orador
perpétuo. No projeto, o grupo solicita que este seja encaminhado ao Presidente da
República para que ele possa dar o parecer favorável ao pedido feito.
Exmo. Sr. Dr. Getulio Vargas.
DD. Presidente da República.
[...] Indicamos que o Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais
represente ao Exmo. Sr. Presidente da República, no sentido de
extender à Mariana os fóros de Cidade-Monumento.471

Os intelectuais do IHGMG, que elaboraram o projeto, apontaram os itens que
consideravam primordiais e que fizeram de Mariana o exemplo da vida política, social,
cultural e religiosa do Estado de Minas Gerais. E assim descreveram ser a cidade:
Considerando que a histórica e tradicional cidade de Mariana
comemora o ato de sua elevação a Cidade e de criação do se bispado;
Considerando que foi ela a primeira Vila Mineira levantada em nosso
território, a primeira Metrópole dos Governadores da Capitania, em
cuja Câmara Municipal de 1711 se levantou e desfraldou pela primeira
vez o estandarte das municipalidades em território das Minas Gerais;
Considerando que foi Mariana a primeira povoação de Minas onde se
organizou, a custa de seus habitantes, o terço auxiliar que partiu em
socorro do Rio de Janeiro, na repulsa aos corsários franceses ao mando
de Duguai-Trouin;
Considerando que foi a primeira e única cidade Mineira durante todo o
tempo da Colônia;
Considerando que foi Mariana o berço da civilização cristã no território
mineiro, sede do 1° Bispado de Minas Gerais, título que mantem
ininterrupto ha dois séculos;
Considerando que do seu seio partiram filhos ilustres que iniciaram
corajosamente no Rio de Janeiro, ao lado de outros beneméritos
compatriotas, a elétrica revolução que nos deu o ‘Fico’ de 9 de janeiro
de 1822, primeiro passo para a Independência de nossa Pátria;
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Considerando que em todas as épocas e em todos os movimentos
políticos e sociais da nossa Pátria esteve sempre a tradicional cidade a
postos, e que de seu seio tem saído filhos ilustres [...].472

O conteúdo dos dois projetos era o mesmo, ou seja, elucidar que a cidade de
Mariana é um relicário artístico e arquitetônico, que foi pioneira nos assuntos políticos,
administrativos e religiosos, e que de lá saíram grandes nomes da arte, letras, política,
religião, do jornalismo, enfim, “homens que honraram o Brasil em todas as justas do
pensamento”.473 No entanto, o projeto enviado procurou deixar mais claro e explícito o
porquê de a cidade ser monumentalizada. Provavelmente, a escrita deste projeto teve
como base as próprias obras historiográficas de Salomão de Vasconcellos, como também,
as de seu tio, Diogo de Vasconcellos.
Entre o envio do projeto e a acusação do recebimento por parte do Ministro
passaram-se 10 dias. Então, em 27 de abril, Capanema envia um pedido ao SPHAN, para
que elaborassem um anteprojeto para a criação de um decreto-lei erigindo a cidade de
Mariana em Monumento Nacional. Rodrigo Melo Franco de Andrade, no dia 10 de maio
de 1945, encaminhou ao IHGMG e à prefeitura de Mariana uma carta que dizia ser
favorável ao processo, não vendo nenhum motivo para o impedimento à
“monumentalização” da cidade de Mariana e que estava elaborando o anteprojeto do
decreto-lei.
Com referência à representação do Instituto Histórico e Geográfico de
Minas Gerais, apoiada com entusiasmo pelo Senhor Prefeito Municipal
de Mariana, no sentido de ser concedida àquela venerada cidade o título
de monumento nacional, na oportunidade do transcurso do bicentenário da criação respectivo bispado, cumpre-me informar o
seguinte:
Para os fins estabelecidos no Decreto-lei nº25 de 30 de novembro de
1937, o conjunto arquitetônico e urbanístico da cidade de Mariana já
constitui patrimônio histórico e artístico nacional, por ter sido inscrito
nos Livros do Tombo a que se refere o artigo 4º do citado decreto-lei,
conforme notificação nº 43 expedida à competente autoridade
municipal em 17 de fevereiro de 1938.
De acôrdo, portanto, com a legislação em vigor, nenhuma iniciativa
falta tomar para o efeito de assegurar-se a preservação de Mariana, nem
para lhe ser reconhecido o seu excepcional valor de monumento
histórico e artístico. [...] Atendendo a essa circunstância, esta repartição
só tem motivos para opinar favoravelmente a aspiração manifestada
pelo douto Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, com o
autorizado endosso do Senhor Prefeito Municipal de Mariana.474
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Portanto, o decreto-lei nº 25, citado na notificação de nº 43 enviada ao prefeito de
Mariana em fevereiro de 1938, tombou o Conjunto Urbanístico e Arquitetônico, isto é,
primeiro tornou-se aquela cidade um patrimônio; já o decreto-lei que estava sendo
elaborado pelo diretor do SPHAN concretizaria Mariana como Monumento Nacional, ou
seja, ela seria monumentalizada como expressão física e simbólica da nacionalidade.
O anteprojeto do decreto-lei foi elaborado no dia 27 de junho e encaminhado ao
ministro Capanema, que o repassou ao Presidente da República. Mas, antes mesmo de
sair o decreto-lei, Rodrigo Melo Franco de Andrade enviou um telegrama a Salomão de
Vasconcellos, informando-o sobre a situação do projeto.
[...] tenho prazer comunicar que o projeto decreto-lei [para a] ereção
[de] Mariana monumento nacional já foi submetido [ao] Presidente
República (pt) Logo seja assinado não deixarei [de] transmitir-lhe aviso
telegráfico (pt) saudações - Rodrigo M.F. de Andrade.475

E, em 6 de julho de 1945, o Presidente da República assinou o anteprojeto,
elaborado pelo diretor do SPHAN, o efetivado em decreto-lei nº7713.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art.
180 da constituição [...]. Resolve:
Art. único. O conjunto arquitetônico e urbanístico da cidade de
Mariana, Estado de Minas Gerais, tombado para fins de Decreto-lei
n°25, de 30 de novembro de 1937, é erigido em monumento nacional.476

No decreto o que se erigia em Monumento Nacional era todo o conjunto de prédios,
suas relações e articulações com o traçado urbano, o que explica as significações
privilegiadas atribuídas por Vasconcellos às edificações dos poderes senhoriais,
eclesiásticos e do Estado, pois, funcionavam como enlaces no traçado urbano.
No dia 09 de julho a elevação da cidade foi publicada no Diário Oficial, na seção I
em Atos do Governo e noticiada a pedido de Vasconcellos nas rádios mineiras.477
Interessante notar que neste período o rádio funcionava como um veículo para a
pedagogia nacional e, desta forma, anunciar o decreto de tombamento de Mariana nas
rádios era a efetivação desta monumentalidade. Além disto, Gustavo Capanema teve a
iniciativa de enviar um telegrama para todos os envolvidos no ato, informando da
assinatura do Presidente no decreto-lei. Ao prefeito de Mariana o telegrama foi enviado
no dia 6 de julho e o Ministro escreve que era com “prazer que levo ao seu conhecimento
que o Presidente da República assinou o decreto considerando a Cidade de Mariana como
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Monumento Nacional”.478 A prefeitura de Mariana, após a publicação do decreto-lei n°
7.713, enviou telegramas ao IHGMG, dando congratulações pela conquista, a Rodrigo
Melo Franco de Andrade, a Getúlio Vargas e a Gustavo Capanema, agradecendo o
reconhecimento da cidade.479
Entretanto, nem todos ficaram satisfeitos com o projeto decretado, pois, ele se
diferenciava daquele enviado pelo IHGMG ao Ministro Capanema. No anteprojeto
elaborado pelo diretor do SPHAN não constavam os mesmos itens que existiam naquele
do IHGMG, pois Rodrigo Melo Franco de Andrade reduziu a apenas quatro tópicos as
qualidades da cidade de Mariana que foram pontuadas e explicitadas pelo Instituto. Isto
gerou certo estranhamento entre, principalmente, o arcebispo de Mariana e o SPHAN.
Helvécio Gomes de Oliveira, em um telegrama ao diretor do SPHAN, lamentou
“profundamente a infelicidade dos termos considerados revelarem desconhecimento
completo das razões da própria existência desta cidade”.480
Possivelmente, este conflito entre o arcebispo e o SPHAN ocorreu porque o decreto
assinado e publicado pelo Presidente da República era genérico e não destacava a cidade
de Mariana como queriam tanto os membros do IHGMG quanto o arcebispo. Enquanto
no pedido do IHGMG, as características da cidade foram ressaltadas como singulares,
sendo pioneira, tradicional, berço da civilização cristã e de onde partiram filhos ilustres,
no decreto, a consideração para erigir a cidade em monumento era primeiramente porque,
“todas as expressões características do desenvolvimento da civilização brasileira”
deveriam “constituir objeto de culto cívico nacional”.481 Portanto, Mariana não está
singularizada, na verdade, o nome da cidade nem sequer foi citado nesta parte. O segundo
e terceiro pontos destacam de forma geral, que a cidade é considerada pelos habitantes de
Minas Gerais a “fonte de sua vida civil [...] e os testemunhos dessa tradição formam
precioso acervo de monumentos de arte e história”.482 O destaque dado à cidade aqui
parece ser local. No projeto do IHGMG consta o esforço de seus habitantes nos
acontecimentos políticos e intelectuais, destacando a cidade no patamar nacional, coisa
que não foi feita no projeto do diretor do SPHAN. Por último, Rodrigo Melo Franco de
Andrade findou o decreto de forma breve, lembrando que era comemorado naquele ano
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o “segundo centenário da elevação de Mariana a cidade e bem assim da criação de seu
bispado”.483 Em suma, o decreto do Estado retirou a dimensão religiosa e sacralizadora
presentes no documento enviado pelo IHGMG, para instituir Mariana apenas como um
espaço cívico-nacional, histórico-nacional. Em nenhum momento o autor do decreto
conferiu a Mariana o status atribuído por Vasconcellos e pelo arcebispo, portanto, podem
ser estes os motivos do tal estranhamento. É importante ressaltar que nesta época
Vasconcellos não fazia parte do SPHAN mineiro e se tornou bastante crítico em relação
a esta instituição e ao seu diretor.484
Podemos perceber que tal processo se deu de forma rápida e com a participação de
várias instituições, tais como a prefeitura de Mariana, a arquidiocese e o IHGMG nesta
trama, podemos apontar que Vasconcellos teve intensa participação, estando quase
sempre à frente dos movimentos que buscaram elevar a cidade em Monumento Nacional.
Portanto, a “monumentalização” está ligada ao engrandecimento, é tornar algo um
testemunho vivo. O monumento revive o passado tragado pelo tempo e desta forma ele é
parte integrante do presente vivido; por este motivo exige uma conservação
incondicional. Assim, para Salomão de Vasconcellos, além de encontrarmos em Mariana
os bens que compõem o patrimônio, ela é também, em si, um monumento. Ou melhor,
um testemunho irrepreensível da história, a qual, segundo Le Goff, possui o poder de
"evocar o passado e perpetuar a recordação".485 A “monumentalização” é a elevação a um
patamar sagrado feito por um processo de construção e ressignificação de algo do
passado.
3.3 – Ecos da Monumentalidade.
O período do Estado Novo foi marcado pela modelação da identidade nacional e a
inserção do país no cenário internacional. A dimensão territorial, a diversidade étnica e o
passado colonial e escravocrata foram temas extensamente debatidos pelo novo grupo
que chegara ao governo. Apesar deste grupo ser heterogêneo – nele encontrávamos
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tradicionalistas, modernistas, integralistas – todos possuíam o mesmo objetivo, a tentativa
de homogeneização da identidade, ou seja, buscavam elementos que servissem de
símbolos em comum a toda a sociedade. Os símbolos serviriam de exemplos pátrios na
educação da população.486
Em meio a um tempo veloz, carregado de rupturas e descontinuidades desde a
Proclamação da República, o Estado Novo tentava reverter esta situação buscando
encontrar no passado “a convivência harmônica procurada no presente”487 e viu no
cinema e no rádio os arautos que uniriam progresso e educação. Portanto, o cinema e o
rádio neste contexto são a “expressão cultural que cria uma autoimagem social por atingir
um número grande de receptores com suas mensagens”.488 Os intelectuais defensores do
cinema educativo o viam como o veículo de propagação do nacionalismo, moldado e
unificado em uma identidade homogênea. Além disto, ele era a imagem do progresso, e
foi extremamente utilizado pelo presidente Getúlio Vargas. Segundo ele:
[...] entre os mais úteis fatores de instrução, de que dispõe o Estado
moderno, inscreve-se o cinema. Elemento de cultura, influindo
diretamente sobre o raciocínio, e a imaginação, ele apura as qualidades
de observação aumenta os cabedais científicos e divulga o
conhecimento [...]. Associando ao cinema o rádio e o culto racional dos
desportos, completará o Governo um sistema articulado de educação
mental, moral e higiênica, dotando o Brasil dos instrumentos
imprescindíveis à preparação de uma raça empreendedora, resistente e
varonil. E a raça que assim se formar será digna do patrimônio invejável
que recebeu.489

O cinema era o veículo utilizado para educar e construir um povo preparado para
o trabalho, forte e patriota. Ele disseminava uma cultura nacional a partir do centro de
poder, o Estado. Tanto no rádio quanto no cinema, os discursos e as imagens veiculadas
eram anteriormente selecionados pelos intelectuais para serem imortalizadas porque
carregavam consigo o referencial simbólico e digno da representação nacional. Com isto,
o uso das mídias modernas teve também uma outra função além da preocupação cívica e

educacional, a da “monumentalização” e consequentemente da criação de lugares de
devoção, o que Norra chamou de lugares de memória, espaços voltados para a “liturgia
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da memória cívica”.490 Pois, não bastava monumentalizar os signos, era preciso ensinar
ao cidadão a conceber o monumento como uma espécie de altar patriótico, como artefato
ampliado do ritual cívico. Assim, o significado pedagógico do cinema, como veremos
neste capítulo, ou do rádio, como vimos no uso das transmissões radiofônicas para o
processo oficial de elevação da cidade de Mariana a monumento, passa além da mera
informação.
Neste panorama, em 1936 o governo de Getúlio Vargas criou o Instituto Nacional
de Cinema Educativo – órgão subordinado ao Ministério da Educação e Saúde Pública –
mas, que foi oficialmente instituído em 1937 pela Lei nº 378. Este Instituto tinha como
objetivo “promover e orientar a utilização da cinematografia, especialmente como
processo auxiliar do ensino, e ainda como meio de educação popular em geral.”491 Foi
convidado para diretor do INCE o antropólogo Roquette-Pinto que dirigiu o Instituto até
1947 e foi um dos responsáveis pelo projeto de lei que o organizou. Participou também
do instituto o cineasta mineiro Humberto Mauro, produtor da maioria dos filmes do INCE
ao lado de intelectuais como Afonso Taunay, Pedro Calmon, Cecília Meirelles e Graça
Aranha, entre outros. O INCE, até 1944, tinha um acervo diverso de filmes, que contava
com 1950 obras em 2460 volumes.492 Dentre estes volumes, além dos filmes históricos,
estão aqueles sobre medicina, doenças, literatura. No entanto, todos possuem em comum
a educação do cidadão para com a ordem do Estado.
Os filmes/documentários voltados para a construção de um passado modelo que nos
interessam aqui, são Bicentenário de Mariana, produzido em 1945 e Cidade de Mariana,
produzido em 1959. Ambos os filmes foram planejados e produzidos buscando promover
uma educação patrimonial centrada na Cidade-Monumento Nacional. O primeiro foi
produzido para o bicentenário da cidade por Henrique Medeiros. Medeiros nasceu no Rio
de Janeiro em 1904, herdeiro da família Saboia, investiu na carreira cinematográfica
produzindo diversos filmes, dentre eles um dos primeiros da Cinex, no qual homenageia
os homens que morreram durante a Segunda Guerra lutando contra o nazismo. O filme
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relatou a “odisseia dos marinheiros da nossa Armada, no louvável intuito de perpetuarem
no celuloide a audácia e a coragem dos nossos marujos vítimas da fúria nazista”.493
Este produtor fazia parte do núcleo de cineastas que se utilizavam do poder
cognitivo das artes e das imagens que, muitas vezes, serviam mais que relatos orais para
memorizar fatos, personagens e acontecimentos. O filme foi produzido pelo cineasta em
1945, dentro da categoria de curta-metragem, e retrata a efeméride da cidade de Mariana,
que foi de um simples arraial à cidade Episcopal em 1745, com a instituição do Bispado
na localidade.494 O curta foi censurado do dia 01/08/1945 a 15/08/1945 e em 24 de agosto
do mesmo ano ele foi liberado, porém, somente para exibições privadas. Não sabemos ao
certo o motivo da censura e liberação somente para exibições privadas, porque
infelizmente, o filme não se encontra para consulta, uma vez que a película está em
formato nitrato, que é um material altamente inflamável.495
Além desse curta-metragem, em 1959, outra película sobre a cidade de Mariana foi
produzida. Essa película foi produzida pelo INCE e dirigida por Humberto Mauro. Este,
mineiro de Volta Grande, iniciou seus trabalhos como cineasta em Cataguases, na década
de 1920, e em março de 1936 foi convidado para compor o núcleo do INCE como diretor
técnico.496
O ingresso de Mauro no INCE apresentou duas facetas. De um lado,
representou a consolidação de sua produção, dado que participou direta
ou indiretamente da confecção de cerca de 300 filmes de curta e média
metragem entre 1936 e 1964. De outro, principalmente durante o
período da ditadura varguista e da gestão no instituto do último de seus
“mestres”, Roquette-Pinto, o vínculo com o Estado se traduzirá na
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adoção de um tom oficial nas obras encomendadas, na aceitação e na
incorporação de um discurso cientificista em suas películas [...].497

Segundo Eduardo Morettin, Mauro foi primordial na incorporação do “discurso
cientificista” ao cinema educativo. Este tipo de cinema centrou-se na produção de filmes
pautados em um discurso científico que tentava elucidar e fixar uma verdade histórica
criada pelos intelectuais do Estado. Portanto, para se criarem a “verdade histórica”
baseavam-se nos documentos através da metodologia da crítica. 498 Desta forma, as fontes
eram de extrema importância, porque alicerçavam uma verdade, porque dariam
fundamento a um discurso que seria adotado para o povo e pelo povo.
O filme, de nove minutos e dezoito segundos, teve como colaboradores a Diretoria
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (DPHAN mineiro, que na época era
chefiado por Silvio de Vasconcellos, filho de Salomão de Vasconcellos) e a Prefeitura
Municipal de Mariana (Daniel Carlos Gomes era o prefeito da cidade). Possivelmente, a
base historiográfica fora toda retirada de dois autores marianenses, Diogo de
Vasconcellos e seu sobrinho Salomão de Vasconcellos.499
A película é em preto e branco, com enquadramento de imagens, e as cenas não
tentam reproduzir as imagens do passado. A narrativa é feita utilizando as imagens do
presente, mas de forma a se assemelhar às do passado. O início da narrativa remonta à
data de 1696, fixando-se na imagem do Ribeirão do Carmo, que, segundo Diogo de
Vasconcellos, recebeu este nome em homenagem à Virgem do Carmo que alguns séculos
antes havia aparecido para São Simão Stock, como já foi dito anteriormente.500 Esta
simbologia que une a chegada a novas terras e o batizado delas com um nome santo já
fornece o valor consubstanciado à cidade. Enquanto o narrador do filme descreve a
chegada dos bandeirantes, a câmera faz um grande giro captando toda a parte da natureza
ao redor do rio. Após o giro a cena se mantém na imagem do rio. Com esta imagem em
foco, o autor narra a descoberta do ouro, que segundo ele, “aflorava com fartura” e que
foi ponto inicial para a criação de um incipiente arraial.501
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Quando o autor começa a narrar sobre o surgimento do Arraial, o foco passa a ser
as cenas urbanas. Um dos primeiros ícones filmados que representam esse processo foi a
Ponte de Tábua ou Ponte Alphonsus de Guimarães,502 que, segundo o narrador, uniu os
dois lados do rio tornando acessível o trânsito para a expansão do território, para o
ordenamento local e para a comercialização e exploração de novas terras para além dos
limites do rio.

Figura 11: Foto da Ponte Alphonsus de Guimarães, ou Ponte de Tábua. Arquivo da Cinemateca Brasileira
– FB_2438_001.

A imagem acima é uma das cenas do filme, retrata a Ponte de Tábua e o leito dos
cascalhos auríferos do rio, que teria sido a causa primeira da concentração populacional
e urbana. Interessante notar que há no lado direito, uma rampa, supostamente construída
para amplo acesso ao rio e seu leito.
O autor, além da ponte, mencionou a religião como um dos elementos unificadores
da cidade. Na película, a narrativa confere à religião a qualidade da união e do
ordenamento social e urbano. Nesta parte do filme, a cena é a Fonte da Samaritana e
algumas igrejas, a narrativa é sobre a elevação da vila a cidade e a vinda do bispado em
502
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1745, o que fez com que Mariana ficasse “conhecida através dos tempos como Cidade
dos Bispos”.503 Segundo o narrador, a fundação da cidade veio porque era “um dos
lugares mais povoados e desenvolvidos do território mineiro, ela foi a primeira a se tornar
cidade através de uma Carta Régia, expedida em 1745 por D. João V”504. Tanto a cena
quanto a narrativa reforçam a forte presença do catolicismo e como ele foi responsável
não só pela união, pela moralização do povo, como também, pela urbanização. Essa
narrativa, assentada na religiosidade enquanto formadora do povo, possivelmente, teve
como base Mariana e seus Templos, de Salomão de Vasconcellos, e História da
Civilização Mineira: Bispado de Mariana, de Diogo de Vasconcellos.
Porém, não era somente a religião a responsável pela civilização local e diante disto,
o narrador passou a discorrer sobre alguns poderes políticos e administrativos. Diante
disto, podemos fazer um paralelo desta narrativa à de Salomão de Vasconcellos na obra
historiográfica Breviário Histórico e Turístico da cidade de Mariana. Ambas narrativas
fazem uma conjugação ora descrevendo os monumentos e acontecimentos religiosos, ora
descrendo os políticos-administrativos. O primeiro descrito foi a “antiga residência do
Barão do Pontal, construída em 1790 por José Pereira Arouca”.505 Esta residência era uma
das mais ornamentadas do local e suas sacadas foram construídas em pedra-sabão.506
Assim como no Breviário Histórico e Turístico da Cidade de Mariana, de Salomão
de Vasconcellos, na película existe um jogo de pontos referenciais, ora políticoadministrativos, ora religiosos. Com isto, após a casa do Barão de Pontal a cena focada é
a Casa Capitular. Nesta cena, o narrador retorna à construção da Casa e informa que ela
agora abriga a Cúria Metropolitana.507 Da Casa Capitular a cena transcorre para outro
centro político e mantenedor da ordem, a Casa de Câmara e Cadeia, “um dos mais
atraentes modelos de arquitetura colonial existentes em Minas Gerais, concluído em 1782
[...] destaca-se pelo portal e escadaria monumentais”.508 O narrador a descreveu,
informando a data de construção, estilo arquitetônico e função atual. Desta, o espectador
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é levado à “Casa de Alphonsus de Guimarães, o imortalizado poeta mineiro, que viveu
em Mariana de 1906 a 1921 e nesta cidade compôs grande parte de sua obra”.509
No sentido de materializar a importância deste poeta mineiro, a cena seguinte é no
cemitério do Santana, onde ele está sepultado. Essa encenação dos cemitérios são
expressões patrimoniais, pois guardariam as relíquias dos personagens históricos, a um
só tempo sacralizadas e a serviço do civismo patriótico, por isto a representação do
cemitério. Portanto, segundo João José Reis, nestes locais “as pessoas encontrariam
túmulos monumentais a celebrar cidadãos exemplares que haviam bem servido ao país e
à humanidade”.510
Em um reforço da memória, a cena em foco é da Sé Catedral “uma das mais antigas
de Mariana, sua construção é de taipa”. O recinto foi apontado pelo narrador como o da
genuína fé, assim como Vasconcellos já tinha feito em sua obra historiográfica, Mariana
e seus Templos. De acordo com Vasconcellos, “macula non est in te”, ou seja, nela não
havia mancha.511 Da Catedral a cena é conduzida para a Igreja de São Pedro dos Clérigos,
e a única informação dada pelo narrador é que “suas torres são acréscimos feitos à sua
construção primitiva”512. Desta para a Igreja de Nossa Senhora do Carmo, “considerada
uma das mais belas de Mariana”.513 Vasconcellos também elegeu essa igreja como “o
mais belo templo de Mariana”.514 Por tais colocações é possível aproximarmos o roteiro
do filme às obras historiográficas desse intelectual.
Após a Igreja de Nossa Senhora do Carmo, a cena gravada é da Igreja de São
Francisco de Assis. Nas duas primeiras igrejas (São Pedro e Nossa Senhora do Carmo) a
filmagem se limitou à parte externa e o narrador as caracterizou com apenas uma fala. Já
a cena da Igreja de São Francisco de Assis durou mais de um minuto, com filmagens
externas e internas. Na parte interna são filmados, sem nenhum acompanhamento
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narrativo, os altares e a imagem de Nossa Senhora da Conceição. Na parte externa a cena
enfoca a “portada em pedra sabão esculpida”.515 Esta é a única fala do narrador, mas a
cena é a mais demorada do filme.
Posteriormente, a câmera mostra o busto de Dom Silvério Gomes Pimenta,
“primeiro arcebispo metropolitano de Mariana”.516 Ele foi o primeiro mulato natural do
Brasil a se tornar arcebispo.517 Interessante notar que Salomão de Vasconcellos confere a
este arcebispo somente o mérito de ter feito a biografia de Dom Viçoso, enquanto os
outros arcebispos são qualificados como participantes dos movimentos políticos e sociais
de relevo no Brasil. Logo, o narrador passa a findar sua narrativa e a cena transcorre no
Seminário da Boa Morte, considerado a “célula mater da instrução em Minas Gerais e
foco de irradiação da cultura montanhesa”.518 Nesta mesma cena o narrador ainda falou
sobre o Seminário São José, considerado no filme como o mantenedor dos trabalhos de
educação iniciados pelo primeiro Seminário.
Vale ressaltar que o sentido dessa produção fílmica era a educação cívica e moral
num percurso de uma Cidade Episcopal, supostamente, núcleo da civilização cristã e da
democracia eleitora, com sua primeira Câmara. Este caminho narrado nos mostra
claramente as bases em que a história da cidade de Mariana foi construída, em uma união
entre política, religião e arte, apontando os lugares e a importância de cada um destes
elementos para a sociedade. O filme demarcou cada um dos lugares de memória que
compunham o panorama da Cidade Monumento.
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4 – Considerações finais.
O presente trabalho traz considerações pertinentes no que tange às discussões
patrimoniais que se impuseram nas décadas de 1930/40 quando da criação do SPHAN e
do patrimônio em geral, principalmente por demonstrar que estas discussões não eram
isentas de posicionamentos e querelas. Mas não foi objetivo central desnudar estas
discussões, elas vieram a lume como carro norteador do estudo da relação entre o
intelectual marianense, Salomão de Vasconcellos, e a “monumentalização” da cidade de
Mariana em 1945.
Nosso principal objetivo foi de aclarar como a cidade de Mariana tornou-se uma
Cidade Monumento entendida como símbolo regional e responsável por espalhar os
valores que ali nasceram, o que contribuiu para tal processo de tombamento. E foi a partir
dos discursos produzidos por Salomão de Vasconcellos, que Mariana começa a se firmar
no imaginário social pelo seu valor histórico e simbólico, passando a ser, segundo este
intelectual, ponto de referência na constituição das tradições fundamentais do homem: as
tradições religiosas, políticas e artísticas.
O intelectual começa sua narrativa comparando a cidade a Jerusalém, qualificou-a
como a cidade dos Bispos, das Igrejas e da presença divina. À representação inicial de
uma Jerusalém mineira acrescentaram-se as características de ordem política e urbana, o
que a qualificou como Atenas. Para isto, Vasconcellos se aprofunda em uma valorização
do passado no qual podiam ser encontrados exemplos notórios destes valores,
representados principalmente pela Revolta de Vila Rica (1720), pela criação da cidade e
do bispado (1945) e pelas manifestações artísticas, que teve nas terras marianenses um
autêntico representante da arte mineira. Não que a Jerusalém sobressaía sobre a Atenas
ou vice-versa, mas que a segunda já possuía o formato acabado, contendo em si a
primeira.
Tentamos mostrar que a construção da história monumental da cidade se baseou em
ver na materialidade de seus casarões, praças, ruas, igrejas e chafarizes, a imagem de um
passado fundamental à identidade da cidade, bem como de toda a região.
Neste caminho, localizamos em Salomão de Vasconcellos a continuidade da
formulação dos discursos começados por seus antecessores, Diogo de Vasconcellos,
Xavier da Veiga e Augusto de Lima (só para citar os mais próximos) que contribuíram
para uma suposta identidade regional, chamada por Maria Arminda de “mineiridade”.
Porém, esta identidade regional para Vasconcellos havia se iniciado na cidade de Mariana
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– não em Ouro Preto, como muitos estudiosos estavam narrando naquela época – e se
disseminado por toda a região das Minas Gerais. Nesta formulação o autor buscou em
seus antecessores ferramentas que o apoiassem em suas concepções de história e
patrimônio, já que estas discussões tinham ganhado fôlego quando da mudança da capital
mineira de Ouro Preto para Belo Horizonte. Este acontecimento acarretou uma quebra de
status político, econômico e social para este grupo de intelectuais da elite ouropretana e
marianense.
Salomão de Vasconcellos conferiu à cidade de Mariana um rosto com uma imagem
exemplar e heroica, chamou-a porta voz da região, cristalizou heróis e fatos como
representantes de uma origem e a nomeou de Atenas Mineira. Para tal, selecionou entre
as diversas possibilidades de conteúdos aqueles que mais se aproximavam de seus ideais
e de suas convicções religiosas, artísticas e políticas. Nesta seleção, o conceito de história
pedagógica, exemplar e linear e o trabalho de recriação do passado irão compor sua
perspectiva historiográfica e são suas concepções de arte, passado, identidade, enfim, suas
concepções de história e de patrimônio que o nortearam em suas pesquisas e projetos.
Com isto, percebemos que sua escrita era carregada pelo historicismo, metodologia que
envolve o processo de representação e de re-apresentação do passado para compreendêlo em sua mentalidade e gestos. Fez uso da autópsia emprestando ao outro (do passado)
sua vida, para que assim, a vida do outro ressurgisse trazendo à tona todo o cenário
passado. Por meio desta metodologia, escreve uma história que preconiza um futuro bom
e civilizado, iniciado pelos portugueses, mas, ao mesmo tempo singularizado pelos
mineiros, que serão o aporte exemplar para o caminhar da história. Esta escrita esteve
marcada não só por sua convivência com seus antecessores como também por sua
institucionalização e neste sentido, os lugares de fala aos quais esteve vinculado indicam
algumas das características vislumbradas até aqui, uma historiografia preocupada em
apontar a importância dos arquivos e da leitura crítica interna e externa das fontes como
forma de se chegar à “verdade histórica”.
Na busca da verdade, um episódio foi ressaltado pelo autor como fundamental para
a formação política da região, a Revolta de Vila Rica, episódio ocorrido em terras
marianenses e considerado o germe civilizacional, que mais tarde serviria de exemplo
para a Inconfidência Mineira. Ao lado deste episódio o autor aponta a religião e a
urbanização, com a fundação do bispado e da cidade de Mariana, como os elementos
ordenadores do urbano e da sociedade em geral. Com isto, Mariana é representada, a um
só tempo, como uma continuidade dos valores clássicos da civilização europeia e como a
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singularização destes valores, ou seja, o aperfeiçoamento e o ponto origem de novas
formas de vida. O autor fez um jogo de continuidades e rupturas com Portugal para dar
sentido à história de Mariana vista como origem e prosseguimento da civilização cristã
em Minas Gerais.
Na análise investigamos a dedicação e o compromisso de Salomão de Vasconcellos
e o empenho que teve para valorizar o passado de sua cidade natal na intenção de
consolidar uma história na qual Mariana figuraria como a maior referência histórica. No
fundo, procurou construir a história local em torno da ideia de patrimônio, de herança.
No entanto, ele mais reivindica o patrimônio nos moldes de suas perspectivas do que os
herda, uma vez que os representantes patrimoniais são escolhas quase que pessoais. Fazia
através destas escolhas uma conexão direta com o passado, assegurando que a cidade de
Mariana fosse diferente das outras cidades.
Um aspecto peculiar do intelectual encontra-se na tentativa que fez para enlaçar a
história de Mariana com a história de sua família, o que conferiu à cidade o ambiente
familiar, religioso e dos grandes políticos. Afinal, o autor ressaltou em suas obras
historiográficas, que grandes nomes da política saíram de seu meio familiar, e que todos
tiveram uma educação pautada na religiosidade. Como representante do 3º distrito do
SPHAN em Minas, que tinha sua sede na cidade de Mariana, seus esforços maiores foram
voltados para a apreciação desta cidade na tentativa de legitimá-la como o palco dos
grandes acontecimentos que colocaram o Brasil no patamar das nações civilizadas. Mas,
vale reforçar que isto acaba sendo uma consequência da tentativa de uma escrita regional,
que foi comprada por vários intelectuais mineiros interessados na constituição nacional.
Em suas obras, deixa claro sua religiosidade e a importância do catolicismo para a
evolução dos seres. Para ele, foi o catolicismo o principal vetor civilizacional mineiro e
esse vetor se instalou pela primeira vez no Arraial do Carmo, primeira povoação em terras
mineiras. Outro marco civilizacional é a veia política mineira demonstrada nos
movimentos em prol da liberdade da nação, como a Revolta de Vila Rica, cujo líder Felipe
dos Santos é denominado por Vasconcellos de “titã da democracia”. Desta forma,
percebemos que a Igreja não deveria estar longe dos assuntos do Estado. Por último, e
não menos importante, veio a arte, executada em sua maioria por um artista da terra,
responsável por imprimir nas igrejas e casarões a beleza autêntica e que fala ao povo
sobre a verdade. Nesta narrativa comparou a todo tempo as características de Mariana
com as grandes cidades conhecidas como origens da civilização. Por isto, o autor a
qualifica de Atenas, lugar da política, da ordem e do povo. Mas, este paralelo não é
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descuidado, posto que Atenas foi conhecida por sua democracia, porém uma democracia
ainda restrita e guiada pelos “grandes” homens, o que não estava muito distante dos
desejos de nosso autor.
Ao longo dos capítulos dessa dissertação, vislumbramos as estratégias de Salomão
de Vasconcellos tecidas em meio aos debates patrimoniais a fim de legitimar posições
políticas, culturais, intelectuais e religiosas que serão o amparo da consagração do projeto
de elevação da cidade de Mariana em monumento. Participante dos debates patrimoniais,
percebemos que Vasconcellos, ao mesmo tempo em que está inserido no SPHAN, faz
duras críticas a este órgão e aos intelectuais modernistas que dele participavam. Julgava
a arte moderna de mau gosto e sem a aura da arte colonial, que representava os motivos
bíblicos e a fé cristã. Por este caminho conseguimos compreender o que viriam ser a arte
e o patrimônio para o autor e a entender seus embates intelectuais. Sua saída do SPHAN
e as disputas patrimoniais após isto, juntamente com sua entrada na Revista História e
Arte, são temas que ainda necessitam de um estudo mais profundo, o que pretendemos
realizar em continuidade à essa dissertação.
Apreendemos através das obras e dos documentos que o patrimônio é algo caro ao
autor, e que a cidade de Mariana é extremamente importante por abrigar em si um dos
maiores e certamente o principal acervo patrimonial brasileiro. Todos os monumentos
que compõem o centro tombado, bem como alguns lugares mais distantes, como o
seminário novo, fazem parte deste acervo riquíssimo e valioso para o autor. Então, desde
chafarizes a grandes templos, tudo é detalhado por Vasconcellos no sentido de elevar cada
detalhe como componente de uma obra perfeita, no caso a cidade de Mariana.
Consagrar Mariana em Monumento Nacional era emoldurá-la como um modelo e
um paradigma a ser sempre revisitado uma vez que espelhava a exemplaridade das ações.
Seu tombamento ocorreu em julho de 1945, dada sua singularidade histórica e sua
excelência artística. Exemplo notório dos ecos dessa ação, além dos dois filmes
produzidos pelo INCE, podemos observar na entrada da cidade, um grande outdoor com
os seguintes dizeres: “Bem-vindos à primaz de Minas”. Chavões como este são
cotidianamente reproduzidos pelos moradores, principalmente, pelos homens da
intelectualidade e da política local. A cidade parece ter parado neste tempo de primaz, as
várias identidades ainda estão obscurecidas por discursos elitistas que priorizam a
exploração de suas terras, no início com o ouro, agora com o minério de ferro. A cidade
caminha pela e para a exploração mineradora o que a impede de ampliar o mercado de
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trabalho e diversificar a vida cultural da região. Uma coisa é certa, Salomão de
Vasconcellos conseguiu compor uma história sólida que até hoje “unifica” aquela gente.
Portanto, podemos perceber o quão eficaz foram os empreendimentos deste
intelectual em fazer da cidade a origem de um povo, uma gente pautada pela religiosidade,
pela política e pela autêntica arte, mas, que infelizmente se utiliza destas características
para manter o status quo de sempre.
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Anexos:
Anexo 1 –
Nome

Nascimento Localidade

Aires da
Mata
Machado
Filho
Alcebíades
Delamare
Alfredo
Ellis Junior
Annibal
Mattos

1909

1888

Augusto de
Lima

1859

1896
1889

Augusto de 1889
Lima Júnior
Capistrano 1853
de Abreu

Cassiano
Ricardo

1895

Número
de Vezes
citado

Diamantina
- MG

Obra
Instituição
referenciada,
prefácio ou
homenagem
Guia de
IHGMG,
Diamantina
AML

São Paulo

Vila Rica

1

Ligado ao
integralismo
São Carlos O chama de IHGB, verde
regionalista Amarelo.
Vassouras
Prefaciou a IHGMG,
obra:
presidente da
Verdades
AML,
Historicas
fundador da
Biblioteca
Mineira de
Cultura
Nova Lima Opera
Estudou no
– MG
Tiradentes – Seminário de
Revista da
Mariana.
Academia
Clube
Mineira de
Floriano
Letras vol.
Peixoto,
XVI.
APM, AML
e IHGMG
Leopoldina Várias
IHGMG,
- MG
AML e RHA
Ceara
Não faz
Biblioteca
referência
Nacional
ao livro
durante a
gestão de
Ramiz
Galvão
São Jose
Marcha
Participou do
dos Campos para Oeste
grupo
modernista
conservador
Verde
Amarelo.
Regionalista.

1

1
10

15

7
10

1
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Conego
Raimundo
da Trindade
Couto de
Magalhães

1883

Barra
Longa MG
Diamantina
- MG

Arquidiocese
de Mariana

Diogo de
1843
Vasconcellos
Dom
1876
Helvécio

Mariana –
MG
Anchieta ES

Edgar Falcão 1904

Salvador BA
Mariana

IHGMG,
110
AML, APM
Foi
Arcebispo de 20
homenageado Mariana
na obra:
Mariana e
seus templos
Relíquias da IHGSP
1
Bahia
Artigos
APM
25

1837

Um episodio
da Historia
Patria.
Várias

Feu de
Carvalho
Gilberto
Freyre

1872
1900

Pernambuco Olinda e
- PE
Recife

Joaquim
Felício dos
Santos
Lúcio José
do Santos

1822

Serro – MG

Nelson de
Senna

1876

1875

Memórias
do Distrito
Diamantino
Cachoeira
Historia de
do Campo – Minas
MG.
Geraes

Serro – MG

Diretor do
50
Arquivo
Eclesiástico.
IHGB
7

Regionalista. 1
Ligado ao
movimento
modernista.
Republicano 7

Colaborador 10
do IHGMG,
AML
(ocupou a
cadeira 11,
de patrono,
Santa Rita
Durão).
Annuario de Clube
10
M.G.
Floriano
Peixoto,
IHGMG,
AML
(fundador
da cadeira
36, que tem
como
Patrono,
Eloy
Otoni).
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Pandiá
Calogeras

1870

Pereira da
Silva

1876

Ramiz
Galvão

1846

Rodolpho
Jacob

1870

Xavier da
Veiga
Zoroastro
Passos

1846
1887

Rio de
Janeiro,
mas foi
deputado
por Minas
Araruama

O Marquez
de
Barbacena

Escreveu
sobre a
vinda de D.
Pedro I a
Minas
Rio Pardo,
Escreveu
mas foi
sobre
professor de Cláudio
Medicina
Manuel da
no RJ
Costa
Grão Mogol Minas
– MG
Gerais no
século XX

Campanha
– MG.
Sabará –
MG

Deputado
por minas

3

ABL

6

ABL,
Gestor da
Biblioteca
Nacional

5

Fundador e
secretário
do APM,
Clube
Floriano
Peixoto,
IHGMG.
Ephemerides APM
Mineiras
Em torno da AML
Historia de
(ocupou a
Sabara
cadeira,
cujo
patrono é
José Maria
Teixeira de
Azevedo
Junior)

2

50
1

160

Anexo 2 – Quadro de tombamentos do SPHAN entre 1938 a 1945
Estado

Número total de tombamentos

Alagoas

1

Bahia

121

Ceará

1

Espírito Santo

5

Goiás

11

Maranhão

2

Minas Gerais

65

Pará

9

Paraíba

15

Paraná

8

Pernambuco

35

Piauí

6

Rio de Janeiro

97

Rio Grande do Sul

12

Santa Catarina

5

São Paulo

17

Sergipe

20
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Anexo 3: Circular nº43, referente à inscrição do Conjunto Arquitetônico e Urbanístico
da cidade de Mariana no Livro do Tombo.

162

Anexo 4: Projeto de tombamento da cidade de Mariana em Monumento Nacional
elaborado no IHGMG.
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Anexo 5: Decreto-lei nº 7713 que erigiu a Monumento Nacional a cidade de Mariana em
1945.
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Arquivo da Prefeitura de Mariana – Livro 4º: Registro de Leis e Decretos da Prefeitura
Municipal de Mariana – folha 74-75.
Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Mariana (AHCMM)
Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Mariana. Documentos não catalogados.
Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Mariana. Códices 34 e 237, séries:
correspondência recebida e correspondência expedida.

Legislações e Atos do Governo:
ATOS do Governo. Diário Oficial da União, Rio de Janeiro, 24ago. 1945, seção I.
Disponível em: http://www.jusbrasil.com.br/diarios/2459904/pg-21-secao-1-diariooficial-da-uniao-dou-de-24-08-1945/pdfView. Acessado em: 10/08/2013.
BRASIL. Decreto-lei n 25, de 30 de novembro de 1937. Organiza a proteção do
patrimônio histórico e artístico nacional. Diário Oficial da União, Rio de Janeiro.
Disponível em: www6.senado.gov.br/legislação. Acessado em 22/11/2013.
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Livros e periódicos:
BI-CENTENÁRIO de Mariana (Villa de Nossa Senhora do Carmo): 1711-1911, 5 de
Julho. Discurso do orador oficial Dr. Diogo Luiz de Almeida Pereira de Vasconcellos.
Bello Horizonte: Imprensa Official do Estado de Minas Gerais, 1912.
VASCONCELLOS, Salomão. Verdades Históricas. Bello Horizonte: Edições Apollo,
1936. Bibliotheca Mineira de Cultura.
____________. História Colonial: O Palácio de Assumar. Estudo crítico-histórico. Belo
Horizonte: Gráfica Queiroz Breyner LTDA, 1937.
_____________. Marianna e seus Templos. Bello Horizonte: Graphica Queiroz Breyner
LTDA, 1938.
____________. Ataíde: Pintor do século XVIII. Belo Horizonte: Editôra Paulo Bluhm,
1941.
_____________. Bandeirismo. Belo Horizonte: Biblioteca Mineira de Cultura, Vol. XV,
1944.
______________. Os Sinos... (na simbologia e na história). S/l: s/e, 1946.
______________. Breviário Histórico e turístico da cidade de Mariana. Biblioteca de
Cultura, Vol. XVII, 1947.
VASCONCELLOS, Salomão. O Fico: Minas e os Mineiros na Independência. Edição
comemorativa do sesquicentenário da Independência. 2ª Ed. Imprensa Oficial. 1972.
REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE MINAS GERAIS, nº
II, ano 1946.
REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE MINAS GERAIS, nº
IV, 1957.
REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE MINAS GERAIS, nº
V, ano 1958.
REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE MINAS GERAIS, n°
VIII, 1961.
REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE MINAS GERAIS, n°
XII, Ano 1965-1966.
REVISTA DO ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. Belo Horizonte, v. 14, p. 214, 1909.
Filmes:
BICENTENARIO de Mariana. Direção: Henrique Medeiros. Produção: INCE, 1945.
CIDADE de Mariana. Direção: Humberto Mauro. Produção: INCE, 1959.
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