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RESUMO 

 

A presente dissertação de mestrado apresenta como objetivo o estudo dos debates acerca 

da formação do campo patrimonial brasileiro, por meio da análise do conteúdo das obras 

de Augusto de Lima Júnior e da Revista de História e Arte publicada em 1963, em Belo 

Horizonte, Minas Gerais. Envolvido em diversas polêmicas sobre a escrita da história 

nacional e principalmente mineira, Augusto de Lima Júnior foi um crítico ferrenho dos 

projetos patrimoniais do governo central e, especialmente, do Serviço de Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional durante os anos 1930 até sua morte, em 1970. A partir da 

análise das obras desse historiador abordamos os aspectos teórico-metodológicos de sua 

escrita no intuito de esboçarmos sua cultura historiográfica e política que fundamentaram 

o seu posicionamento crítico às políticas patrimoniais. A fim de compreendermos a rede 

de sociabilidade em que este intelectual se insere apresentamos a Revista de História e 

Arte, periódico organizado por Lima Júnior, Victor Figueira de Freitas, Salomão de 

Vasconcelos e Waldemar de Almeida Barbosa com a divulgada missão de restaurar a 

cultura histórica e artística nacional. Esse periódico, marcadamente contrário ao grupo de 

intelectuais do SPHAN, foi analisado em seus aspectos editoriais, como o levantamento 

dos autores envolvidos, dos números de artigos publicados e dos temas abordados. 

Analisamo-lo também como projeto estratégico fundamental de instituição de um campo 

intelectual adequado à difusão do ideário político e cultural desse grupo sem quaisquer 

interferências dos seus antagonistas. Para ressaltamos as concepções estratégicas acerca 

do patrimônio cultural desse periódico e das obras de Lima Júnior, elencamos duas 

polêmicas centrais: a existência do artista Aleijadinho e a construção e consagração da 

moderna arquitetura da Igreja São Francisco de Assis da Pampulha na capital de Minas 

Gerais. Por meio da análise dessas polêmicas propomos algumas considerações acerca da 

restauração da cultura artística e histórica como fundamentação do projeto patrimônio do 

grupo de intelectuais da Revista de História e Arte e, em especial, de Augusto de Lima 

Júnior.  
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ABSTRACT 

 

This dissertation has the objective of studying debates about the formation of Brazilian 

patrimonial field, by analyzing the contents of Augusto de Lima Júnior’s work and of the 

Magazine of History and Art published in 1963, in Belo Horizonte, Minas Gerais. 

Involved in several controversies over the national and regional history, Augusto de Lima 

Junior was a fierce critic of patrimonial projects of the central government and, especially, 

of the Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional during the 1930s until his 

death in 1970. From the analysis of the historian work, we approache the theoretical and 

methodological aspects of their wrintings in order to sketch his historiographical and 

political point of view whose supported his critical position related to the patrimonial 

policies. In order to understand the network of this intellectual sociability, we take into 

account the Magazine of History and Art, a periodical organized by Lima Júnior, Victor 

Figueira de Freitas, Solomão de Vasconcelos and Waldemar de Almeida Barbosa which 

mission was to restore the historical and artistic culture in Brazil. This journal, markedly 

unlike the group of intellectuals of the SPHAN, is analyzed in its editorial aspects, such 

as involved autors, the number of published articles and discussed topics. We also analyze 

how key strategic project for stablishing an intellectual field appropriates to the spread of 

political and cultural ideas of that group without interference of its antagonists. To 

emphasize the strategic conceptions of cultural patrimony of this magazine and of the 

work of Lima Júnior, we list two central controversies: The truly existence of the artist 

Aleijadinho and the construction and consecration of the modern architecture of São 

Francisco de Assis Church of Pampulha, in the capital of Minas Gerais. Through the 

analysis of these controversies we propose some considerations about the restoration of 

artistic and historical culture as the basis of the patrimonial project of the intellectual 

group of Magazine of History and Art and, in particular, Augusto de Lima Júnior. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Se é verdade que o patrimônio serve para unificar uma nação, as desigualdades na sua 

formação e apropriação exigem que se estude também como espaço da luta material e simbólica entre as 

classes, as etnias e os grupos. 

Nestor Canclini (O patrimônio cultural e a construção imaginária do nacional, 1994) 

 

A palavra patrimônio constitui um léxico de expressões cujo aspecto principal é a 

pluralidade de definições e sentidos que a elas podem ser atribuídos. Ao aludirmos à 

noção de patrimônio, afora a origem jurídica do termo, o sentido evocado é o da herança 

do passado e a imperiosa necessidade de proteger algo significativo no campo das 

identidades, do desaparecimento. Dominique Poulot ao abordar a relação do patrimônio 

com processos identitários afirma que "a história do patrimônio é a história da construção 

do sentido de identidade e mais particularmente, dos imaginários de autenticidade que 

inspiram as políticas patrimoniais".1 Nesse sentido, assumindo o patrimônio cultural 

como um universo historicamente criado a partir de escolhas, sentidos e valores que 

participam ativamente da construção das identidades, a presente pesquisa tem como 

temática principal os debates sobre a construção do patrimônio artístico e cultural no 

Brasil em meados do século XX. Por meio da análise das obras historiográficas do 

polêmico historiador mineiro Augusto de Lima Júnior e da Revista de História e Arte 

(RHA) - publicada em 1963, na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais - pretendemos 

analisar as disputas em torno da formação dos projetos e políticas patrimoniais no Brasil. 

Assumindo uma postura crítica em relação às políticas patrimoniais do governo 

central, o intelectual Augusto de Lima Júnior protagonizou diversas polêmicas acerca do 

trabalho feito pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN).2 As 

disputas em torno do resgate e da representação do passado, e, principalmente, em torno 

das formas de edificação de um discurso de preservação dos monumentos que 

                                                 
1POULOT, Dominique. Musée, nation, patrimoine, 1789-1815.Paris: Gallimard, 1997.p.36 
2 Durante os anos de 1937 a 1946 chamava-se Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – 

SPHAN; em 1946, passou a denominar-se Diretoria (DPHAN); em 1970, transforma-se em Instituto 

(IPHAN); em 1979, foi criada a Fundação Pró-Memória, para executar a política do IPHAN; ao longo de 

década de 1980 muda diversas vezes de nome, e atualmente é Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional – IPHAN. Adotando uma prática sugerida por Letícia Julião e em virtude das sucessivas 

alteração das denominações optamos por utilizar em todo o texto da pesquisa a sigla PHAN – matriz 

de todas as demais. Cf.  JULIÃO, Letícia. Enredos museais e intrigas da nacionalidade: museus e 

identidade nacional no Brasil. Tese (Doutorado em História) Faculdade de Filosofia e Ciências 

Humanas/Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2008. 
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constituiriam a identidade da nação foram, muitas vezes, os temas das intrigas entre o 

historiador mineiro e a agência responsável pela gestão do patrimônio nacional.  

Almejando expor esse jogo intelectual, este estudo teve como porta de entrada a 

análise das obras e da trajetória de Augusto de Lima Júnior, intelectual responsável por 

algumas práticas simbólicas que auxiliaram na constituição da identidade brasileira, por 

exemplo: ocupou o posto de delegado responsável pelo repatriamento das ossadas dos 

Inconfidentes de 1789 da África para o estado de Minas Gerais; foi responsável pela 

escrita do projeto que, através do Decreto 22.928 de 12 de julho de 1933, elevava a cidade 

de Ouro Preto a monumento nacional; desempenhou a idealização da Medalha da 

Inconfidência, em 28 de julho de 1952, redigindo ainda os decretos, regulamentos e até o 

planejamento festivo da honraria. 

Augusto de Lima Júnior foi jornalista e escritor. Ele colaborou em diversos jornais 

e publicou várias obras referentes à História do Brasil e sobre a História de Minas Gerais. 

Em 1963, ao lado de intelectuais de relevo no cenário mineiro, como Salomão de 

Vasconcelos, Victor Figueira de Freitas e Waldemar de Almeida Barbosa, publicou a 

Revista de História e Arte (RHA), divulgando nela sua missão de “restaurar a cultura 

brasileira” por meio da busca pela “verdade histórica”. Dentro dessa missão dois temas 

são alvos das principais críticas do periódico mineiro: A valorização de Aleijadinho como 

artista mulato genial do Barroco, carro chefe das políticas patrimoniais do PHAN, e a 

elaboração da arte e da arquitetura moderna nos templos católicos, especialmente na 

Igreja São Francisco de Assis, na Pampulha, Belo Horizonte.  

A persistência de Lima Júnior em vigiar e criticar as ações do órgão do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional durou até os últimos anos de sua vida, apontando sempre 

para os equívocos e os supostos interesses pessoais dos técnicos e dirigentes do órgão, o 

que parece favorecer “a conclusão de que se tratava de uma espécie de desagravo 

vingativo.” 3 De modo geral, os seus pares reconheciam que ele estava sempre pronto 

para os confrontos polêmicos – Mário Casasanta, no discurso de recepção de Lima Júnior 

na Academia Mineira de Letras, num tom jocoso de camaradagem, o chamou de “galo de 

briga”.4 Dessa forma, as teses e as interpretações de Lima Júnior foram muitas vezes 

                                                 
3ANDRADE, Francisco Eduardo de. Augusto de Lima Júnior entre o mito e a verdade histórica: Aleijadinho 

e Tiradentes. In: PIRES, Maria do Carmo; ANDRADE, Francisco Eduardo de; BOHRER, Alex Fernandes. 

(Orgs.). Poderes e Lugares de Minas Gerais: um quadro urbano no interior brasileiro, séculos XVIIII-XX. 

01ed. São Paulo: Scortecci; Ouro Preto: Editora UFOP, 2013, v. 01, p. 192. 
4CASASANTA, Mário. Saudações a Augusto de Lima Júnior por Mário Casasanta. In: Revista da 

Academia Mineira de Letras, Belo Horizonte, v. 20, 1954, p. 148.  
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ridicularizadas, e grande parte das suas conclusões foi esquecidas. Manifestações de 

ataques à sua capacidade fizeram que o autor angariasse, em alguns círculos, a reputação 

de louco, excêntrico, ou, ainda, pouco fidedigno nas referências documentais.  

No entanto, as análises que se debruçam sobre os interesses pessoais do polemista 

são pouco plausíveis, ou insuficientes, para a análise dos argumentos que nos interessam, 

em relação ao jogo patrimonial. Afora isso, as motivações políticas não são exclusivas a 

nenhum dos lados da disputa. Os conflitos nos bastidores por cargos ou destacadas 

posições abrangiam todos os intelectuais próximos ao poder, e não apenas Lima Júnior. 

Acreditamos que essas causas que se declaram convêm mais para desqualificar o 

historiador mineiro (como se somente seus objetivos fossem pouco legítimos), 

comprometendo qualquer consideração sobre suas ideias e projetos político-

institucionais. 

Embora possamos adentrar nesses conflitos no seio da elite política e intelectual 

mineira (entre as décadas de 1930 a 1960), segundo os laços e as fidelidades familiares, 

não é o que visamos em nossa análise sobre a participação de Augusto de Lima Júnior e 

outros autores da RHA no jogo das políticas patrimoniais. Nosso propósito é examinar, 

nas suas interpretações da história, forjadas em chave polêmica5, as implicações teórico-

metodológicas e fundamental de instituir, a partir do periódico, um espaço intelectual 

adequado à difusão do ideário político e cultural do grupo sem quaisquer interferências 

dos seus antagonistas ideológicos. Nesse sentido, o projeto editorial da RHA tem um 

papel fundamental, uma vez que, por meio deste periódico, Lima Júnior buscou reunir 

vários intelectuais engajados em criticar avidamente as políticas empregadas pela agência 

                                                 
5Apoiados nas proposições de Mangueneau sobre o registro polêmico, entendemos que “o enunciado 

polêmico integra e rejeita ‘agressivamente’, isto é, em termo mais ou menos veementes, talvez insultuoso”. 

O analista francês assevera que o polêmico não está relacionado a todo conjunto de atividades verbais, mas 

pertence essencialmente aos gêneros instituídos, neste caso, os gêneros acerca da escrita da história que ao 

contrário dos gêneros conversacionais obedecem a certo número de restrições, como a relação com a 

verdade sobre o passado. Portanto, de um ponto de vista lexical, não é adequado falarmos em "polêmica" 

quando de uma briga de vizinhos, por exemplo, mas sim de uma discussão ou um debate. Assim, "Polêmica" 

ou "polemizar" aplica-se a situações de conflito em que os embates estão situados para além dos indivíduos 

que interagem, por exemplo, sobre as concepções artística e religiosa que estão envolvidas na construção 

dos templos católicos. MAINGUENEAU, Dominique.  Registro: As três facetas do polêmico. Trad. Sírio 

Possenti. In:_______. Doze conceitos em análise do discurso. Org. Sírio Possenti, Maria Cecília Perez de 

Souza e Silva. São Paulo: Parábola Editora, 2010, p. 190. 

A forma polêmica como os intelectuais do periódico mineiro e, especialmente Lima Júnior, utilizam em 

suas escritas nos remete como Roberto Ventura menciona aos “traços orais, como o dialogismo dos desafios 

da poesia popular e a oratória inflamada própria aos processos e tribunais.” Neste sentido, esses autores 

procuram converter a palavra em ação, transformando o mundo pela força redentora do discurso. Cf. 

VENTURA, Roberto. Estilo Tropical: história tropical e polêmicas literárias no Brasil, 1870-1914. São 

Paulo: Companhia das Letras, 1991, p.167.  Especificamente no segundo capítulo podemos compreender 

melhor essa semelhança com a oratória dos tribunais uma vez que a apresentação da formação profissional 

da maioria dos autores da RHA no curso de direito será contemplada na análise de suas trajetórias.  
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responsável pelo patrimônio, com a finalidade, especialmente aqueles que eram 

denominados de “modernistas” e que compunham a chamada Academia SPHAN.6 

Apesar de várias propostas preservacionistas serem feitas ao longo do período 

Imperial até princípios do século XX, a ação protetora de bens móveis e imóveis ainda 

não se articulava a uma ideia de Patrimônio Nacional – categoria que só será vinculada 

aos discursos a partir da década de 1920.7 

As primeiras décadas do século XX foram marcadas por grandes transformações 

voltadas para inserir o Brasil no modelo de civilidade e modernização constituído pelas 

nações europeias. Os projetos modernizantes que se preocupavam com o saneamento, a 

urbanização e o embelezamento das cidades rompiam com o passado ao intensificar a 

demolição e o abandono dos prédios históricos, esvaziando o sentido de tradições e de 

cultos à memória. Tais problemas, aliados ao desejo de se definir a questão nacional, 

foram ensejos que levaram políticos e intelectuais à elaboração de projetos com vistas à 

preservação do patrimônio, buscando salvar os elos entre a nação “moderna” e o seu 

passado. Nesse sentido, a busca pela brasilidade8 impulsionava diversas discussões 

intelectuais no intuito de construir (inventar) uma identidade nacional. Marcada por um 

intenso processo de edificação e de valorização dos heróis/ícones/mitos do passado, os 

discursos da formação da alma nacional almejavam traçar uma coerência histórica que 

fornecesse fundamentos identitários para a constituição de um sentido (espírito) de 

nacionalização brasileira. 

                                                 
6SANTOS, Marisa Veloso. Nasce a academia SPHAN. In:  Revista do Patrimônio, Rio de Janeiro, n. 24, 

1996.  
7 As primeiras ações nesse sentido ocorreram em 1923 com o projeto de uma Inspetoria dos Monumentos 

Históricos dos Estados Unidos do Brasil, escrito pelo deputado Luiz Cedro. Já o jurista Jair Lins, na 

qualidade de relator da Comissão designada em julho de 1925, elaborou o anteprojeto de Lei federal para 

organizar a Proteção do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado de Minas Gerais. Em 1930, o deputado 

José Wanderley de Araújo Pinho elaborou o Projeto de Criação da Inspetoria de Defesa do Patrimônio 

Histórico-Artístico Nacional como um departamento do Museu Histórico Nacional, administrado pelo 

diretor da instituição que acumularia o cargo de inspetor. Para a discussão que propomos aqui, a dissertação 

de Aline Montenegro Magalhães muito nos ajudou na ampliação do panorama intelectual desse período. O 

silêncio em relação ao papel desempenhado pelas vozes discordantes do SPHAN, suas ideias e ações, foi 

um dos questionamentos que motivaram a realização de um estudo sobre a Inspetoria de Monumentos 

Nacionais, analisando também a trajetória e as obras de Gustavo Barroso, diretor da Inspetoria. Para isso 

Cf.: MAGALHÃES, Aline Montenegro. Colecionando relíquias... Um estudo sobre a Inspetoria de 

Monumentos Nacionais (1934-1937). Dissertação, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 

2004.  
8 Para uma discussão mais aprofundada sobre o termo brasilidade e a questão das várias propostas 

regionalista para a construção da nacionalidade sugerimos a leitura de VELOSO, Monica Pimenta. História 

e modernismo. Belo Horizonte: Ed. Autêntica, 2010.  



15 
 

A discussão sobre a preservação do passado nacional, em meados da década de 

1930, nos remete a uma série de medidas adotadas pelo governo de Getúlio Vargas.9 Após 

várias iniciativas, foi no ano de 1934 que o Presidente Getúlio Vargas oficializou a criação 

de um órgão responsável pela preservação do patrimônio histórico e artístico nacional, a 

Inspetoria de Monumentos Nacionais. Criada pelo Decreto n.º 24.735, de 14 de julho, a 

Inspetoria foi concebida como um dos departamentos do Museu Histórico Nacional, 

criado em 1922 e dirigido então por Gustavo Barroso. Apesar de ser projetada para atuar 

em todos os centros históricos do país, entre os quais Salvador, Olinda e Ouro Preto, em 

seus três anos de funcionamento a Inspetoria restringiu suas ações preservacionistas à 

referida cidade histórica mineira, que, em 1933, através do projeto escrito por Augusto 

de Lima Júnior, fora elevada a Monumento Nacional. Com a criação do Serviço do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), em 1937, as ações da Inspetoria são 

transferidas para esse órgão, lançando uma nova direção para o projeto do Estado 

varguista de proteção e revitalização do patrimônio nacional. 

A elaboração do projeto do SPHAN inicia-se em 1936, quando Gustavo 

Capanema, Ministro da Educação e Saúde Pública, solicita a Mário de Andrade que 

arquitete um projeto para criação de um serviço que teria como principal objetivo proteger 

o patrimônio histórico e artístico do país. Ainda nesse ano, o Serviço começa a funcionar 

de maneira experimental sob a direção do jornalista e escritor Rodrigo Melo Franco de 

Andrade, convidado por Gustavo Capanema. Desse modo, pode-se notar um investimento 

maciço na formação de um universo simbólico rico em mitos, heróis e ícones que 

formasse um sentimento de nação.10 

A política de memória11 consolidada pelo SPHAN durante o Estado Novo 

procurou realçar os fios da nacionalidade através da investigação dos rastros no passado, 

                                                 
9 OLIVEIRA, Lúcia Lippi. “Raízes da Ordem: os intelectuais, a cultura e o Estado”. In: A Revolução de 30. 

Seminário Internacional. Coleção Temas Brasileiros, volume 54. Brasília: Editora da UNB, 1982. 
10 Esses intelectuais ligados ao movimento modernista mineiro da década de 1920 se reuniriam, a partir de 

1934, em torno do Ministro Gustavo Capanema, formando o que Helena Bomeny chamou de a constelação 

Capanema. Seriam responsáveis por implantar e conduzir políticas pioneiras nas áreas de educação e 

cultura, como é o caso do SPHAN. Considera-se que a criação e construção simultânea do Grande Hotel 

de Ouro Preto e do Museu da Inconfidência, e a criação e construção, também simultâneas, da Pampulha 

(1942-1943) e do Museu Histórico de Belo Horizonte (1941-1943), apontam para a mesma estratégia de 

operar com uma dupla temporalidade dentro de um projeto de modernização. BOMENY, Helena. 

Constelação Capanema: intelectuais e políticas. Rio de Janeiro: Editora da FGV, 2001. 
11 As “políticas de memória” seriam as diligências para o resgate do passado. Tal aspecto é característico 

de culturas políticas nas quais a marca do presente se faria evidente através da relação das sociedades com 

o tempo, bem como do horizonte de expectativas que caracteriza a esperança de um futuro. Segundo Dutra, 

“é na embocadura do tempo, no cruzamento do presente com o passado e o futuro que se constroem as 

políticas de memória. Estas, marcadas pela experiência e espera, podem nos falar da produção de traços 

como testemunhos do presente, como parte da experiência de memória viva e de uma história ainda quente, 
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divulgando uma identidade norteada por valores como ordem, trabalho, pátria e 

cidadania. O grupo de intelectuais que trabalhou no PHAN, liderados por Rodrigo Melo 

Franco de Andrade, discutiam sobre o desenvolvimento nacional e sobre as 

potencialidades e os problemas da cultura brasileira.  Iniciou-se, assim, como apresenta 

Aline Montenegro Magalhães, o processo de esquecimento das ações da Inspetoria, no 

sentido de conferir pioneirismo ao trabalho dessa instituição. “A produção historiográfica 

dedicada a essa temática foi de grande importância nesse processo, uma vez que 

contribuiu para a valorização das ações do SPHAN valendo-se do silêncio sobre 

iniciativas anteriores.” 12 

Vários estudos debruçam-se na análise das atividades do PHAN, procurando 

compreender como se deram essas novas ações estatais no âmbito de uma construção 

identitária balizada pela formação discursiva sobre o patrimônio histórico e artístico 

nacional. Nos estudos sobre o PHAN, os recortes temporais e os tipos de abordagem são 

variados. Márcia Chuva brinda-nos com uma pesquisa que apresenta um amplo 

levantamento sobre as ações desta instituição. Em Os arquitetos da Memória, Chuva parte 

dos conceitos de Estado e Sociedade Civil, elaborados por Antônio Gramsci, para 

apresentar um trabalho exaustivo sobre os principais dirigentes do SPHAN e suas 

posições políticas e ideológicas. Além disso, apresenta uma rica análise sobre a Revista 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e sobre seus autores, no intuito de 

compreender o processo de construção da memória nacional realizada e sintetizada por 

essa instituição.13 

Outra referência que nos auxiliou a visualizar o panorama discursivo das 

discussões patrimoniais é, sem dúvida, A retórica da perda, de José Reginaldo Gonçalves, 

livro no qual ele analisa as modalidades de invenção discursiva do Brasil, produzidas por 

intelectuais associados à formulação e à implementação de políticas oficiais de proteção 

ao patrimônio cultural.14 O autor Dedica-se à análise dos discursos produzidos pelo 

                                                 
os quais podem sugerir que a memória pode se fizer também enquanto uma economia do presente em 

direção ao futuro.” DUTRA, Eliana Regina de Freitas. O que é avançado nas ciências humanas?  In: 

BRANDÃO, Carlos Antônio Leite (org.).  A república dos saberes: arte, ciência, universidade e outras 

fronteiras. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008, p. 40. 
12MAGALHÃES, Aline Montenegro. Ibdem, 2004, p. 12. 
13Apesar de a autora fazer parte do corpo de funcionários do IPHAN, consegue distanciar-se dos valores 

consagrados pela instituição para pensar a contribuição de outros intelectuais envolvidos nas disputas do 

campo patrimonial. CHUVA, Márcia. Os Arquitetos da Memória.  A construção do patrimônio histórico e 

artístico nacional no Brasil – 1930-1940. Rio de Janeiro: Editora da UFRJ, 2009. 

 
14 GONÇALVES, José Reginaldo. A Retórica da Perda: os discursos do patrimônio cultural no Brasil. Rio 

de Janeiro: Editora UFRJ/Ministério da Cultura - IPHAN, 2002. 
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SPHAN ao longo de sua trajetória, dando ênfase às continuidades e às rupturas na linha 

de pensamento da Instituição. Sua análise é gerida pela dinâmica da perda e da 

recuperação presente nos enunciados que definiam as iniciativas de preservação. 

As categorias de passado, histórico, nação, identidade, estética, memória, 

civilização e cultura foram pensadas, nessa conjuntura, pelo crivo da valorização do 

passado, implicando diretamente na trama discursiva sobre o presente e o futuro. 

Podemos citar a pesquisa realizada por Mariza Veloso Motta Santos que deu o título O 

tecido do tempo: a constituição da ideia de patrimônio cultural no Brasil entre 1920 e 

1970 à sua tese de doutorado. Nesse trabalho, Santos empenhou-se em compreender o 

funcionamento do SPHAN enquanto uma academia, ou seja, a institucionalização como 

um lugar de fala sobre o patrimônio nacional, permitindo a “emergência de uma formação 

discursiva específica, cuja dinâmica simbólica é dada pela permanente tematização dos 

significados das categorias de histórico”. 15 

O processo de constituição da formação discursiva patrimonial não transcorre sem 

lutas, mesmo porque o discurso sobre patrimônio, as definições e os critérios de sua 

manifestação, resulta em problemáticas referentes ao campo dos valores morais, políticos, 

religiosos, artísticos e intelectuais. O jogo pela preeminência discursiva é travado por uma 

multiplicidade de sistemas de valores orientadores de condutas coletivas, pois “as 

concepções sobre patrimônio que se desdobravam na representação de outras categorias, 

como passado, histórico, artístico, antigo, autêntico, original etc. implicavam o 

estabelecimento de práticas sociais que se pretendiam públicas, legítimas e coletivas.”16 

É por essa via que o nosso projeto se insere, almejando ampliar as análises sobre as 

disputas e os debates no contexto de construção das políticas patrimoniais. Tais contendas 

suscitaram o surgimento de partidos - ou grupos- intelectuais que defendiam, no interior 

de cada discurso, um modo de interpretar o passado brasileiro.17 

Pode-se notar que a classificação entre os partidos tende a apresentar os grupos 

dentro das concepções de moderno e tradicional, como por exemplo, a classificação que 

José Neves Bittencourt designa entre os antiquários tradicionais e os antiquários 

modernistas. O primeiro grupo é dividido em dois ramos: o movimento neocolonial e o 

                                                 
15 SANTOS, Marisa Veloso.  O Tecido do Tempo: A idéia de Patrimônio Cultural no Brasil (1920-1970). 

Tese de Doutorado, Universidade de Brasília, Brasília, 1992. ______________________. Nasce a 

academia SPHAN. Revista do Patrimônio, n. 24, 1996, p.77. 
16 SANTOS, Marisa Veloso. Ibdem, 1996, p.77.  
17 BITTENCOURT, José Neves. Ouro Preto, nossa Roma: Antiquários e tradições numa trajetória de 

preservação. In: Oficina do Inconfidência. Ano 5, nº 4. Ouro Preto: dez. 2007, p. 127. 
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culto da saudade. Como iniciador da primeira vertente Bittencourt aponta o arquiteto 

português radicado em São Paulo Ricardo Severo, que tinha como proposta “um trabalho 

de investigação arqueológica, classificação e interpretação, preocupado com vestígios 

que permitiam antever a identidade nacional.”18 Como representante da segunda vertente, 

o autor ressalta o trabalho de Gustavo Barroso, que é interpretado, em sua atuação no 

Museu Nacional e na Inspetoria de Monumentos Nacionais, como um antiquário que 

reúne uma coleção de documentos relativos aos monumentos nacionais, com ênfase 

especial na cidade de Ouro Preto, no intuito de constituir uma identidade para a nação. 

Nota-se que o primeiro grupo não busca romper com as origens europeias, ressaltando 

em seus projetos identitários as raízes lusitanas na composição da nacionalidade. Como 

antagonista aos tradicionais, Bittencourt apresenta os antiquários modernistas que seriam 

representados pela vanguarda dos anos 1920, preocupada em redescobrir o Brasil por 

meio da busca dos elementos populares num esforço sistemático pela instauração de um 

padrão de identidade no qual a época colonial passava a ser valorizada e concebida como 

as raízes autenticamente brasileiras, em desprezo ao europeísmo. Nota-se que muitos 

desses intelectuais ditos modernistas, como já mencionados, fariam parte da célebre 

academia PHAN dirigida por Rodrigo Melo Franco, como Mário de Andrade e Carlos 

Drummond de Andrade, que viria a ser o responsável pelo arquivo da agência do 

patrimônio nacional. 

Diversos foram os conflitos entre os intelectuais dentro e fora da plêiade de 

Rodrigo Melo Fraco de Andrade. Tais discussões, como nos mostra Mariza Santos, 

giravam em torno das autorias do projeto de criação do PHAN, critérios técnicos de 

classificação e de restauração dos monumentos, além da briga propriamente política que 

de modo geral implica um ritual acusatório. Santos analisa o panorama conflituoso na 

arquitetura ressaltando o grupo neocolonial como um dos antagonistas ao grupo do 

PHAN, observando a liderança de José Mariano Filho e outros professores da Escola 

Nacional de Belas Artes. As ações dos neocoloniais são interpretadas como possuidoras 

do discurso de reprodução do passado colonial do século XVIII e de valorização do 

ecletismo na arquitetura. Diferente dos modernos, representados pela “Academia 

SPHAN”, que também valorizavam a arquitetura colonial, mas buscava não imitá-la nem 

                                                 
18 BITTENCOURT, José Neves. Ouro Preto, nossa Roma: Antiquários e tradições numa trajetória de 

preservação. In: Oficina do Inconfidência. Ouro Preto- MG, Ano 5, nº 4, dez. 2007, p.132. 
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reproduzi-la. “O grupo neocolonial”, de acordo com Santos, “valorizava não a relação 

passado-futuro, como seus adversários, mas a relação passado-presente.”19 

A análise dos partidos intelectuais recai constantemente na oposição entre 

tradicionais/antigos versus modernistas/modernos. Contudo, acreditamos que as chaves 

interpretativas podem ser formuladas de maneira mais complexa do que a rigidez dualista 

da categorização entre modernos e antigos, progressistas e conservadores, pois a 

“plasticidade dessas matrizes, mestiças e híbridas, capazes de absorver e reverter padrões 

e modelos, [apresenta] respostas criativas e inesperadas nas discussões sobre o patrimônio 

brasileiro.”20 

O conjunto de circunstância chamado Modernismo demonstra a complexidade em 

definirmos essa categoria e em deliberarmos sobre ela como marca de um grupo 

intelectual. Nesse sentido, buscamos compreender a modernidade como uma noção larga 

e imprecisa e que, na sucessão das épocas, na passagem de um continente a outro, no 

caminho entre as regiões de um mesmo continente ou país, conheceu inúmeras variações. 

Decorre daí a necessidade de usar o termo modernismo no plural, reconhecendo como 

sua verdadeira essência esse caráter heterogêneo e contraditório.  Além disso, ainda temos 

as variações dos termos “moderno”, “modernidade” e “modernismo”, que são correlatos, 

mas que não apresentam o mesmo significado. O primeiro termo é transitório, sua 

natureza esquiva, ambígua e mutável refere-se àquilo que existe no presente. Desse modo, 

conforme observa Octávio Paz, em A outra voz, o contemporâneo torna-se uma qualidade 

que se desvanece assim que o enunciamos, o que nos leva a concluir que existem 

múltiplas modernidades e antiguidades tanto quanto épocas e sociedades.21 Em tempos 

de globalização, esse termo atingiu tamanha organicidade, caráter tão complexo, 

passando a ser de tal maneira integrado ao circuito do cotidiano, que deixou de ser um 

mero vocábulo e “[t]ornou-se parâmetro de referências, moldando pensamentos e juízos 

de valores sobre artes e ciências, vida política social e econômica.”22 Tais aspectos 

revelam o nível de complexidade que envolve esse termo, fazendo-se necessário entendê-

lo, sempre, com base em um quadro de referências presidido pelas tradições. O binário 

antigo/moderno apresenta-se como um dos princípios da história da cultura ocidental e 

seus sentidos se mostram altamente variáveis. O historiador Jacques Le Goff discute as 

                                                 
19 SANTOS.  Marisa Veloso. Ibdem, 1996, p. 81. 
20 SANTOS, Mariza; MADEIRA, Angélica.  Leituras brasileiras: itinerários no pensamento social e na 

literatura. São Paulo: Paz e Terra, 1999. p. 179. 
21 PAZ, Otavio. Poesia e modernidade. In: A outra voz. São Paulo: Siscilianno, 1993. 
22VELLOSO, Mônica Pimenta. Ibdem, 2010. 
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origens do termo moderno, significando o novo em oposição ao antigo, o presente 

contraposto ao passado.  Em termos gerais, a instauração do moderno pode ser pensada a 

partir de três momentos referenciais. O primeiro abrange o século XVI até finais do século 

XVIII. Nesse período a noção do moderno é marcada pela profunda tensão entre valores 

do antigo (fundamentado na cultura greco-romana) e do novo. A tradição clássica era 

considerada exemplar e, durante este período, foi reconhecida pelo Renascimento, que 

estabelecia uma verdadeira cruzada em defesa dos ideais dessa cultura. Seguindo essa 

genealogia do moderno, nos fins do século XVIII sucede-se em Paris um conflito que 

seria reconhecido como “a querela dos antigos e dos modernos”. O debate entre antigo e 

moderno adquiriu singularidade, pois não se tratava de apontar inimigos da Antiguidade, 

mas de considerar formas diferentes de se olhar para o tempo pretérito. O passado 

continuou a ser a referência, mas a perspectiva sobre ele é que variava.23 Os conceitos 

chaves desse período são: progresso, evolução, liberdade, democracia, ciência e técnica. 

Em termos históricos, esse ideal crítico pode ser visualizado nos episódios 

revolucionários, como a revolução pela independência dos Estados Unidos, a revolução 

francesa e os movimentos de independência dos domínios americanos da Espanha e de 

Portugal. Na América Latina, e especialmente no Brasil, as revoluções, como a 

Inconfidência Mineira de 1789, fracassaram no plano político e social. Por essa 

circunstância a modernidade latina é ainda mais complexa.  

Ao final do século XVIII se instaura o período identificado como modernité, ou 

modernidade. O termo – extraído dos estudos sociológicos – abrange o processo de 

dissolução dos modos de organização das sociedades tradicionais em face à emergência 

da sociedade industrial. Laços comunitários, formados com base em valores corporativos 

e religiosos, perderam sentido e fragmentaram-se em um mundo que passava a ser regido 

por novos parâmetros. Baseado na razão científico-pragmática, tal sistema fortalecia a 

racionalização dos comportamentos e o individualismo, incentivando, em escala sem 

precedentes, o processo de urbanização e da divisão do trabalho. A modernidade ganhou 

dimensão mais ampla a partir da segunda metade do século XX, quando emergiu do 

pensamento de vários estudiosos, entre eles Henri Lefebvre, significando a reflexão 

crítica sobre o moderno e o próprio modernismo. De acordo com Le Goff, o conceito de 

modernidade constitui uma reação ambígua da cultura à agressão do mundo industrial, 

enquanto o termo modernismo abriga múltiplos sentidos, alguns deles conflitantes. O 

                                                 
23 LE GOFF, Jacques. História e memória. Campinas: Ed. da Unicamp, 1996. 
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modernismo refere-se aos movimentos literários, artísticos e religiosos que propõem o 

rompimento com a tradição passada e a construção de uma nova arte moderna e de uma 

moderna Igreja Católica.  

No panorama nacional, cabe, por esse viés de contradições, questionarmos a 

incompatibilidade entre modernismo e regionalismo destacado pela historiografia, 

argumentando justamente sobre a forte incidência do imaginário regional na escrita 

moderna. Em depoimento sobre a questão, em 1945, Sérgio Buarque de Holanda 

discordou de Gilberto Freyre, que se referiu ao Modernismo como “inimigo de toda forma 

de regionalismo”.24 Holanda relembrara os aspectos regionalistas em várias obras, entre 

elas, Os condenados, de Oswald de Andrade, O ritmo dissoluto, de Manuel Bandeira, e 

os poemas de Mário de Andrade, “Clã do jaboti” e “Carnaval carioca”. As diversas visões 

do regional nos permite sugerir que o regionalismo deve ser pensado no bojo de sua 

historicidade, destacando as suas múltiplas configurações e temporalidades. A articulação 

entre o regional e o nacional é estabelecida por diferentes formas e a crítica dos autores 

da RHA ao projeto patrimonial do PHAN pode transparecer uma relação diferenciada 

sobre essas questões. A articulação entre os estudos regionais e a construção da nação foi 

uma das estratégias mais bem-sucedidas do regime autoritário do Estado-Novo (1937-

1945). A importância não estava na homogeneidade das interpretações regionais, e sim, 

na contribuição para o enriquecimento das narrativas oficiais da brasilidade. Diante da 

necessidade de se conhecer o Brasil e, dessa maneira, integrar a nação, os diversos 

discursos regionais chocam-se na tentativa de fazer com que as relações e práticas sociais 

de cada região viessem a representar a identidade nacional.   

Nesse sentido, o estado mineiro, por meio da valorização da Inconfidência 

Mineira pelo governo de Getúlio Vargas, ganha destaque na constituição do modelo de 

nacionalidade. Procurando resignificar uma narrativa histórica que viesse a fornecer 

subsídio para o Estado Novo, o presidente apoia e viabiliza o projeto de transferência dos 

restos mortais dos inconfidentes, delegando a função a Lima Júnior. Assim, o governo de 

Vargas retorna às raízes do que se entendia como identidade nacional, conferindo sua 

origem histórica à Inconfidência, construindo, desse modo, uma articulação simbólica 

entre o passado-presente-futuro, dando conta da mudança sem, contudo, romper a ligação 

com as tradições pretéritas. 

                                                 
24 VELLOSO, Mônica Pimenta. Ibdem, 2010, p.61. 
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O episódio da Inconfidência, portanto, foi o que balizou as relações entre o 

regional e o nacional nas políticas de construção da identidade e também no discurso 

limiano. No discurso de posse na Academia Mineira de Letras25, Lima Júnior, ao 

agradecer o reconhecimento da instituição em aceitá-lo como sócio, diz ter dedicado toda 

a sua “obra de historiógrafo” para que o passado de Minas Gerais, “tão grandioso e tão 

pouco conhecido, em sua inteira configuração, fosse sendo desvendado às novas 

gerações, com a possível verdade”. Para o historiador, a Inconfidência Mineira, ao lado 

das revoluções do século XVIII – como a independência dos Estados Unidos e a 

revolução francesa –, foi capaz de integrar ao quadro das civilizações clássicas novas 

experiências do patrimônio do saber universal. 26 A utilização política desse evento é 

importante para compreendermos o projeto patrimonial defendido pela RHA. Importante 

ressaltar que a valorização da Inconfidência pelos intelectuais do periódico se dá por meio 

da manifestação dos valores morais, políticos e intelectuais que seriam herdados das elites 

europeias, valores esses que conseguiram transformar os ditos “sertões ignotos e bravios 

em uma sociedade de altos padrões civilizacionais”. 

Dispostos a elevar a história de Minas Gerais, os intelectuais do periódico mineiro 

assumem a tarefa de “restaurar” a história de sua região, expurgando-a das lendas e mitos 

que obscureciam os verdadeiros modelos de experiências necessários para o patrimônio 

da nação. A crítica ao projeto patrimonial do PHAN recai justamente nos heróis e ícones 

selecionados para representar a nação. Ao valorizarem a figura mítica de Aleijadinho, os 

intelectuais modernistas procuravam romper com os laços colonialistas, enaltecendo os 

aspectos autenticamente nacionais em detrimento da herança lusitana. Outra crítica aos 

aspectos modernistas feitos pelo periódico mineiro se refere à chamada “arte moderna”. 

Na concepção de arte da RHA observamos que a crítica à arte moderna incide em sua 

vontade de ruptura, uma vez que, ao tentar romper com os preceitos da arte clássica, a 

arte moderna destruiria o que a RHA concebe como “cultura artística autêntica”, que seria 

                                                 
25 A importância dos discursos da Academia Brasileira de Letras, especialmente durante a recepção de um 

novo membro, foi analisada por Alessandra El Far. Esse estudo nos esclarece o ritual de institucionalização 

marcante nas agremiações intelectuais no Brasil. Entendendo-se que a Academia Mineira de Letras como 

um lugar que coaduna com as diretrizes dessas instituições acadêmicas letradas, faz-se caro entender a 

teatralização, por excelência, das ocasiões de recepção de um novo membro. Ocorria uma encenação 

efetuada em detalhes, reafirmando-se, perante a sociedade, o valor institucional de uma organização 

literária e a genealogia de seus integrantes: “os discursos eram considerados a parte mais importante da 

cerimônia, pois, através deles, reafirmava-se a linhagem entre seus membros, estabelecendo uma ligação 

entre o passado e o presente.” EL FAR, Alessandra. A encenação da imortalidade, Rio de Janeiro, 

FGV/Fapesp, 2000, p. 144. 
26 LIMA JÚNIOR, Augusto de. ACADEMIA MINEIRA DE LETRAS. Discurso de posse na Academia 

Mineira de Letras. Rio de Janeiro: Jornal do Commercio, 1953. 22pp. 



23 
 

herança dos princípios desenvolvidos pela estética greco-romana – primordial para a 

concepção do conceito de civilização para o mundo ocidental. Essa leitura da arte 

moderna como ruptura desdobra-se na crítica ao conceito de nacionalismo assumido pelo 

PHAN, que, de acordo com a RHA, fundamenta-se na valorização de aspectos 

“nativistas” em detrimento aos laços europeus, desvalorizando a herança lusitana da 

cultura nacional. A estratégia discursiva do periódico mineiro em apontar uma espécie de 

construção da nacionalidade forjada nessa dupla ruptura (herança lusitana e arte clássica) 

será fundamental para compreendermos as proposições valorativas do projeto patrimonial 

defendido pela RHA. Como veremos no terceiro capítulo, essa seria uma das principais 

celeumas que envolvem a polêmica do Aleijadinho e a construção e consagração da Igreja 

São Francisco de Assis na Pampulha, em Belo Horizonte.  

Segundo o sociólogo francês Pierre Bourdieu, o campo intelectual é definido pelo 

campo político, pois que este estrutura as posições dos intelectuais em seu próprio espaço 

de performance.27Para compreendermos a dinâmica no campo intelectual é 

imprescindível refletir sobre as instituições e suas estratégias legitimadoras e sobre os 

ritos de consagração que evidenciam as peculiaridades do modo de ser da intelligentsia 

em cada sociedade e em cada época histórica. Os estudos das narrativas também auxiliam 

a revelar o lugar de fala que circunscreve cada discurso, sua moldura institucional, seu 

maior ou menor ajuste aos critérios que regem o prestígio e o poder na sociedade. As 

instituições desenham a trama na qual está localizado cada discurso, expondo assim as 

relações de poder. Tal jogo é sempre relacional, ou seja, define-se pela disposição que o 

discurso ocupa no conjunto dos saberes em circulação.28 

Para compreender os posicionamentos de intelectuais como Augusto de Lima 

Júnior, Salomão de Vasconcelos, Victor Figueira de Freitas, Waldemar de Almeida 

Barbosa, dentre outros que enfrentaram e combateram as medidas preservacionistas do 

governo central por meio da publicação da RHA, empregaremos o aporte teórico da 

História Intelectual.29Opta-se por essa já que ela se atenta para a lógica de constituição 

                                                 
27 BOURDIEU, Pierre. As regras da Arte: gênese e estrutura do campo literário. São Paulo: Companhia das 

Letras, 1992. 
28As instituições encarregadas do ordenamento e controle dos discursos conferem-lhes poder, a marca e o 

selo, inscrevendo-os na ordem discursiva que lhes é designada. FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso. 

São Paulo: Edições Loyola, 1996.Cabe notar aqui que a discussão sobre a rede de sociabilidade de Lima 

Júnior terá espaço no capítulo 2 dessa dissertação. 
29 A História Intelectual não fica restrita “apenas à abordagem das grandes correntes de pensamento, [ela] 

rapidamente tomou como objeto, além do estudo dos pensamentos construídos, o da articulação, em uma 

sociedade, entre estes e as percepções individuais ou coletivas, expressas em registros menos elaborados e, 

pois, os fenômenos de circulação, impregnação e enraizamento” SIRINELLI, Jean-François. Este século 

tinha sessenta anos: a França dos sixties revisitada. In: TEMPO, n. 16, Rio de Janeiro, 1997, pp. 13-33, 
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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.30 Com o termo 

História Intelectual é possível abordar duas dimensões, a do texto e a do contexto, 

referindo-se tanto à obra intelectual quanto ao próprio intelectual. Compartilhamos com 

François Dosse de que é preciso “ir além da alternativa: internalismo/externalismo”. Para 

o historiador francês:  

o que pode emergir de uma abordagem ao mesmo tempo internalista e 

externalista não são mecanismos de causalidade mas, mais 

modestamente, a explicitação de correlações, de simples vínculos 

possíveis, como hipóteses, entre o conteúdo exprimido, o dizer, de um 

lado, e a existência de redes, o pertencimento de geração, a adesão a 

uma escola, o período e suas problemáticas do outro.31 

 

Quentin Skinner, ao responder o questionamento do historiador espanhol Javier 

Fernández Sebastían acerca da sua acepção de “contexto”, deixa claro que este se refere 

a um espaço específico: nada mais que os problemas “de mais relevo” num recorte 

particular do debate público de uma época, cuja compreensão o historiador pretende. No 

interior deste contexto e o compondo, os textos estão sempre em “processos de 

legitimação”, “defendem ou questionam, elogiam ou condenam, determinadas ações, 

instituições ou estado de coisas”. Este contexto é composto por “recursos intelectuais 

herdados”, tradições normativas que devem ser trazidas a tona pelo historiador, já que o 

que pode ser dito e feito sempre está referido a esta base comum. Contudo, estes “recursos 

                                                 
p.21. Disponível em: <http://www.historia.uff.br/tempo/artigos_dossie/artg16-2.pdf>. Acesso em: 16 jan. 

2009. 
30 Sem desconhecer os clássicos estudos sobre intelectuais de Mannheim (1974), Gramsci (1975) e Bobbio 

(1997), utiliza-se aqui o conceito de intelectual apresentado por Sirinelli, para quem a noção de intelectual 

apresenta um caráter polissêmico, dentro do qual se destacam duas vertentes. A primeira, mais sociológica 

e cultural, identifica-os como produtores de bens simbólicos e abarca os criadores e mediadores culturais – 

dentre os quais se incluem os jornalistas, editores, professores etc. A segunda é mais política e se funda 

sobre a noção de engajamento, direto ou não, na ação política. Tais concepções, para Sirinelli, não são 

excludentes, mas complementares, pois, devido ao capital simbólico de que os intelectuais dispõem e à sua 

capacidade de especialização, que legitima e mesmo privilegia sua intervenção, estariam sempre atuando 

política e culturalmente. O intelectual não se define 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. O 

intelectual é o homem que pensa e comunica seu pensamento, sempre com alguma margem de intervenção 

social. De acordo Sirinelli, há uma convicção compartilhada pelo enunciador e por toda ou parte da 

sociedade a que ele se dirige, sendo o intelectual uma espécie de autoridade, que atua no campo da produção 

de bens simbólicos.SIRINELLI, Jean-François. Ibdem, 1997,p. 21.  
31 DOSSE, François. Da História das idéias à História intelectual. In: DOSSE, François. História e ciências 

sociais, 2004, p. 40 
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intelectuais herdados” (textos e discursos) disponibilizam também elementos para as suas 

próprias transformações.32 

Ao relacionarmos em nossa análise elementos linguísticos e sociológicos, cabe 

abordamos o cenário político através das proposições teórico metodológicas da vertente 

francesa da história intelectual. Para este trabalho nos apropriaremos da reflexão teórico-

metodológica apontada por Jean-François Sirinelli, que propõe três aspectos analíticos: a 

reconstituição dos itinerários desses intelectuais; a noção de geração; a noção de lugares 

de sociabilidade.  

Portanto, é preciso reconstituir a trajetória intelectual de Lima Júnior e dos autores 

que instauram o discurso da RHA, a fim de que sejam iluminadas as inclinações, as 

polêmicas e as cisões desses polígrafos33. Esta reconstituição atenta para as formações 

familiares, educacionais e profissionais desses autores, ressaltando também os seus 

esforços de reunião e de demarcação de identidades a partir da análise do enredamento 

de seus discursos aos projetos intelectuais e políticos de determinadas instituições.  

Já a segunda chave analítica remete-nos a noção de geração. Apesar de os limites 

dessa noção serem fluídos, a sua utilização torna-se necessária ao estabelecimento das 

relações horizontais e verticais entre intelectuais que se relacionam por vínculos pessoais, 

privados, profissionais e públicos ao longo do tempo. No caso deste estudo, procuraremos 

seguir as sugestões de Claudine Attias-Donfut, por parecer-nos teoricamente instigantes 

e metodologicamente operacionais. Ao interpretar o que a autora Attias-Donfut propõe, 

Ângela de Castro Gomes relata que “o discurso ‘de’ ou ‘sobre’ uma geração evoca sempre 

um ‘tempo’, que remete à memória comum de um grupo e à história que lhe é 

contemporânea.” Geração, por consequência, relaciona-se à ideia de que a constituição 

de uma memória comum é construída enquanto testemunho de um grupo de indivíduos 

que vivenciaram um determinado tempo. "A noção de geração permanece ligada à ação 

                                                 
32SEBASTIÁN, Javier Fernández. Historia intelectual y acción política: retórica, libertad y 

republicanismo. Una entrevista con Quentin Skinner. In: HISTORIA Y POLÍTICA, n. 16, 2006, pp. 240-

242.  

 
33Podemos caracterizar Lima Júnior e os demais intelectuais da RHA como polígrafos, ou seja, homens de 

várias letras, visto que suas obras abarcam vários temas e estilos literários, principalmente na perspectiva 

de suas primeiras obras, podendo dessa forma ser designados como memorialistas.“O grupo de 

memorialistas abrange, numa primeira leva, alguns autores bissextos, não profissionais, cuja aura de 

escritores ‘malditos’ ou ‘difíceis’ lhes garantem uma reputação inatacável, de liquidez restrita ao próprio 

ambiente intelectual e que se nutre dos juízos proferidos pelos seus pares, e mais uns poucos polígrafos e 

políticos profissionais para os quais a elaboração das memórias constitui o empreendimento máximo em 

termos de carreira intelectual” MICELI, Sergio. Intelectuais à brasileira. São Paulo: Companhia das Letras, 

2001, p. 84. 
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do que se pode chamar de “eventos fundadores” ou “acontecimentos marcantes”, mas não 

se esgota neles, na medida em que uma geração não está “datada” pela coincidência com 

a ocorrência de fenômenos sociais e históricos específicos, mesmo porque eles podem ser 

vivenciados de múltiplas maneiras. A noção de geração deve, portanto, transcender a 

manifestações ‘externas’, resultando de um trabalho de memória comum de grupo, que 

identifica sua vivência e a transmite aos seus sucessores que não a compartilharam”.34 

Por fim, os lugares de sociabilidade permitem-nos localizar os espaços de uma 

geração, sejam em instituições de pesquisa, escolas, associações, revistas etc. Estes 

indicativos são extremamente valiosos na análise dos movimentos de produção e 

circulação de ideias. Quais são esses lugares? Quais os fundamentos que os estruturam? 

Essas questões, quando esclarecidas, podem elucidar aspectos da constituição de uma 

formulação intelectual, de sua vitalidade e continuidade através do tempo.  

A fim de delinear melhor nossas investigações, tomamos como suporte de análise 

duas categorias que podem nos auxiliar a pensar nosso objeto principal de investigação, 

o projeto de patrimônio histórico e artístico de Lima Júnior e da Revista de História e 

Arte, As categorias de Culturas Políticas e Culturas Historiográficas são importantes aqui 

porque, ainda que sejam noções amplas e fluidas, apresentam a instrumentalidade que 

requer nossa análise, uma vez que coadunamos com as pesquisas que ressaltam a relação 

entre os projetos intelectuais, culturais e políticos por meio da interpretação da escrita 

historiográfica. A primeira categoria, cultura política, apesar de ser uma categoria 

bastante polêmica, tem sido reconhecida, como nos informa Ângela de Castro Gomes, 

por sua operacionalidade nos estudos históricos, tanto internacional quanto 

nacionalmente, nas últimas décadas. Gomes nos aponta também que a união, de forma 

paradigmática, dos termos cultura e política demonstra as relações de dominação que vêm 

sendo revisitadas pela historiografia brasileira, instigando assim uma reflexão sobre sua 

articulação com os estudos históricos. Segundo a historiadora, uma das razões que vem 

sendo apontada para a utilização da categoria é justamente a possibilidade de acessar 

“explicações/intepretações sobre o comportamento político de atores individuais e 

coletivos, privilegiando suas percepções, suas lógicas cognitivas, suas vivências, suas 

sensibilidades”.35 

                                                 
34 GOMES, Ângela de Castro. Historia e historiadores. Rio de Janeiro: Editora Fundação Getúlio Vargas, 

1996, p. 41. 
35 Idem, 1996, p. 41. 
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No intuito de refletir a relação do meio intelectual com o político, importante 

ressaltarmos que a sociabilidade é o suporte social das modernas formas de politização, 

sugerindo assim que o estudo das sociabilidades permite explorar as condições de 

constituição de um espaço de debate público e democrático, que é da ordem do político. 

De acordo com as reflexões de Roger Chartier – influenciado por Habermas – 

relacionamos a existência do intelectual moderno à manifestação de um espaço público 

capaz de conferir sentido a sua atividade de concepção cultural, garantindo-lhe certa 

autonomia. Dessa maneira, assegura-se que não há meio intelectual sem a existência de 

um espaço publico de debates, ou ao menos de um modelo de espaço público. Os lugares 

de sociabilidade são impreteríveis para a elaboração intelectual: 

No meio intelectual, os processos de transição cultural são essenciais; 

um intelectual se define sempre em referencia a uma herança, como 

legatário ou como filho pródigo: quer haja um fenômeno de 

intermediação ou, ao contrário, ocorra uma ruptura e uma tentação de 

fazer tábula rasa, o patrimônio dos mais velhos é, portanto elemento de 

referencia explícita ou implícita.36 

 

Eliana Dutra chama atenção, em seu artigo História e Culturas Políticas, para o 

lugar do historiador das culturas políticas. De acordo com Dutra, por meio da análise das 

culturas políticas o historiador pode procurar respostas para as questões que atravessam 

as motivações do ato político, como um fenômeno que abrange um conjunto de 

representações partilhadas por grupos em determinada sociedade. Nesse sentido, 

“entendemos que dentro da rubrica culturas políticas podem se abrigar estudos das 

implicações cívico-políticas dos fatos da tradição cultural”, ressaltando principalmente “a 

sua relação com a memória, os símbolos, os ritos e as liturgias políticas”, localizando e 

elucidando a produção das “suas expressões institucionais e organizadoras da vida numa  

sociedade política”.37 Assim, a primeira categoria de análise nos auxilia na identificação 

de um repertório de referentes compartilhados por grupos institucionalizados, no seio de 

uma família ou de uma tradição política, como o historiador francês Jean-François 

Sirinelli nos propõe. De acordo com Sirinelli, a categoria deve ser entendida com um 

complexo sistema de intercruzamento de aspectos que se constituem em 

[...] um conjunto coerente no qual seus elementos estão numa relação 

estreita uns com os outros e que permitem definir uma forma de 

identidade de seus indivíduos, que detenham em si um vocabulário 

                                                 
36 CHARTIER, Roger. apud SIRINELLI, Jean-François. “Os Intelectuais”. In. RÉMOND, René.(org.). Por 

uma História Política, p. 1996, p.254-255.  
37 DUTRA, Eliana R. de Freitas. História e Culturas Políticas. Definições, usos, genealogias.  In: Varia  

História, n. 28, Dezembro/2002, p. 27.  
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próprio, se exprime segundo um vocabulário, símbolos e gestos que se 

constituem num referencial e um verdadeiro ritual.38 

No mesmo viés do historiador francês, Serge Berstein atenta para o fato de que,  

participando da mesma cultura política, os membros comuns têm uma 

visão comum do mundo, uma leitura própria do passado, e uma 

perspectiva idêntica por futuro, [...] seus valores e crenças constituem 

um arcabouço que dispõe de um mesmo vocabulário, de símbolos e 

gestos que constituem um verdadeiro  ritual. 39 

Assim, ao analisarmos a formação e a divulgação da cultura política em que Lima 

Júnior se insere, buscamos compreender como uma certa interpretação do passado (e do 

futuro), motivadas pelos problemas e questões do presente, é produzida e legitimada nos 

grupos de que esse intelectual participa. Importante ressaltar, como aponta Berstein, a 

pluralidade de culturas políticas em uma nação. Contudo, elas manifestam-se em certas 

dimensões que delimitam lugares de valores compartilhados, sendo, portanto, definidos 

temporal e espacialmente. Dessa maneira, determinados valores podem ser mais ou 

menos amplos em sua difusão, o que determinaria a cultura política dominante, que por 

sua vez deve agir com maior ou menor força nos grupos que a mobiliza.  Vale lembrar 

que a medida que apresenta uma cultura política como dominante não se restringe apenas 

a sua atuação na sociedade. Isso parece óbvio, mas a constituição das culturas políticas 

se dá justamente na relação de competição e complementaridade. 

Como vimos, ao operacionalizarmos em nossa pesquisa a categoria de cultura 

política almejamos examinar os mitos, as alegorias, representações e tradições que fazem 

parte da cultura política limiana como “construções intelectuais possuidoras de dinâmicas 

diferenciadas, tendo graus de consolidação e compartilhamento diversos”.40 Portanto, 

compreendemos que uma cultura política é um conjunto de referências formalizadas e 

normalizadas em instituições difundidas na sociedade, sofrendo transformações 

temporais e espaciais marcada pela diversidade, pela competitividade e pelo movimento. 

Já as categorias Cultura histórica e Cultura historiográfica, que se relacionam em 

suas multiplicidades interpretativas, serão entendidas em nosso trabalho a partir de 

                                                 
38 SIRINELLI, Jean François; RIOUX, Jean-Pierre (Orgs.).Para uma história cultural. Trad. Ana Moura. 

Lisboa: Estampa, 1998, pp.4-5. 
39 BERSTEIN, Serge. A cultura política.  In: SIRINELLI, Jean François; RIOUX, Jean-Pierre (Orgs.). 

Ibdem, 1998, pp. 352-353.  
40 GOMES, Ângela de Castro. História, historiografia e cultura política no Brasil: algumas reflexões. In.:  

SOIHET, Rachel; BICALHO, Maria  Fernanda  B.;  GOUVÊA,  Fátima  S.  (ORG.).  Culturas Políticas: 

ensaios de história cultural, história política e ensino de história.  Rio de Janeiro: MAUAD, 2005, p. 31-

33. 
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algumas reflexões proposta por Le Goff, Astor Diehel e Michel de Certeau .  Para Astor 

Diehl cultura historiográfica é a forma do historiador apresentar o passado, o que leva em 

consideração a representação historiográfica de um determinado contexto. 41 Por esse 

viés, a cultura historiográfica pode ser compreendida como a interseção entre a maneira 

na qual o passado é empregado em um tempo e espaço específico e os métodos de 

pesquisa utilizados na construção discursiva que dão forma ao pensamento histórico. Vale 

ressaltarmos que Diehl compreende por cultura historiográfica as múltiplas formas de 

representação do passado, o que para ele ultrapassa e abrange de forma muito mais ampla 

a pura e simples historiografia acadêmica.42  

Michel de Certeau chama atenção, ao apontar os condicionantes que imprimem 

verdadeiras marcas na elaboração dos discursos historiográficos, para os mecanismos de 

fabricação que compõem a escrita e a pesquisa historiográfica e não somente para o 

resultado final dessa mesma pesquisa. Desse modo, o nosso interesse, na esteira de 

Certeau, se desvia do produto final da historiografia e se atenta ao seu processo produtivo, 

a sua institucionalização, sua recepção e seus possíveis desdobramentos polêmicos que 

marcam a construção dinâmica das representações sobre o passado.43 Nesse sentido, 

torna-se importante o estudo dos lugares de produção dessa cultura historiográfica, como 

os institutos históricos e geográficos, as academias de letras, as revistas e demais 

agremiações, a fim de observamos a maneira como Lima Júnior e os demais autores 

instauradores do discurso da RHA representam o passado participando e respondendo às 

culturas historiográficas em voga no período de sua atuação. Tal leitura permite 

descortinarmos as relações presentes nesses lugares de produção da cultura histórica, 

examinando os parâmetros de legitimação e de autoridade dentro dos círculos que 

congregam uma ampla rede de sociabilidade intelectual.  

Ao utilizarmos esses elementos teórico-metodológicos, buscamos no primeiro 

capítulo apresentar o intelectual Augusto de Lima Júnior, sua trajetória e o que o motivou 

a se debruçar nos estudos históricos. Preocupados em compreender a formação discursiva 

desse autor como um agente histórico que participa da construção de sentido e de 

conhecimento sobre o passado mineiro, procuramos expor o maior número possível de 

                                                 
41 DIEHL, Astor Antônio. Considerações para uma teoria da cultura historiográfica. História Revista, 7 

(1/2): 79-116, jan/dez, 2002, p.85. 
42 DIEHL, Astor Antônio.  A Cultura Historiográfica Brasileira.  Do IHGB aos anos 1930. Passo Fundo: 

Ediupf, 1998, p. 11. 
43 CERTEAU, Michel de. “Operação Historiográfica”. In: ______. A Escrita da História. Rio de  

Janeiro: Forense Universitária, 2007, pp. 65-119, passim. 
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sua produção literária, aprofundando-nos em suas obras historiográficas, mas sem perder 

de vista os seus poemas e romances. A partir da análise de suas obras procuramos delinear 

as injunções teóricas e metodológicas que compõe sua narrativa sobre a história de Minas 

Gerais, apresentando assim o seu contexto discursivo.  Partindo das obras desse 

intelectual, procuramos compreender também como figura em sua escrita um “processo 

de legitimação” e de construção de autoridade que o fundamentaria nas discussões 

patrimoniais que iremos apresentar mais detidamente no segundo e no terceiro capítulos. 

No segundo capítulo nosso objetivo é analisar a Revista de História e Arte (RHA) 

como um lugar de sociabilidade. Criada em 1963, em Belo Horizonte, reuniu uma rica 

rede de nomes da elite intelectual mineira.  Congregam-se em torno desse periódico 

Victor Figueira de Freitas como diretor administrativo, o coordenador Augusto de Lima 

Júnior, os assistentes Nelson de Figueiredos e Waldemar de Almeida Barbosa, além de 

Salomão de Vasconcelos, convidado pela direção para assumir o cargo de revisor crítico, 

tendo uma secção especial no número prospecto intitulada A Palavra do Mestre. Além 

desses nomes na direção do periódico, outros importantes intelectuais publicaram textos, 

resenhas e transcrições de documentos ainda não publicados ou perdidos. Segundo 

Angélica Madeira e Mariza Veloso, nos anos de 1950 e 1960 houve uma busca de maior 

apuro formal marcando a produção das políticas culturais da época. É essa concepção 

que notamos nessa revista: uma reunião de intelectuais visando retomar e rediscutir temas 

que perseguem a construção cultural e política do Brasil. Assim, nesse capítulo 

observaremos a estrutura do periódico, os artigos publicados, os nomes envolvidos na sua 

edição e publicação. Preocupados com a rede de sociabilidade que se trama em torno do 

ideal desse periódico, analisaremos também a interseção de diversos lugares de 

sociabilidade, como o Instituto histórico Geográfico de Minas Gerais (IHGMG) e a 

Academia Mineira de Letras (AML), e os intelectuais que estavam diretamente no jogo 

entre a Revista e a imprensa. Como desdobramento dessa análise, iremos também 

apresentar a estrutura do Instituto de História, Letras e Artes que foi criado a partir das 

publicações da Revista. 

No terceiro e último capítulo buscamos compreender dois temas polêmicos a 

partir da análise da RHA: o primeiro a ser analisado é a questão da “desmistificação do 

Aleijadinho”. Como já mencionamos, esse tema foi estratégico para a projeção da revista 

mineira, que a partir da desconstrução da biografia de Aleijadinho procurou restaurar a 

cultura histórica no Brasil. A partir da análise da crítica documental feita pelos autores do 

periódico, observamos a desconstrução da biografia de Aleijadinha escrita por Rodrigo 
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Ferreira Bretas. O segundo caso é a polêmica construção da Igreja São Francisco de Assis 

na Pampulha, em Belo Horizonte. A apresentação dessa polêmica é importante para 

compreendermos a questão da modernização da arquitetura e as políticas de preservação 

criticadas pela RHA. As duas polêmicas são fundamentais para entendermos a proposta 

de restauração da cultura brasileira apresentada como missão pela revista mineira, uma 

vez que por meio desses debates ela irá questionar o alicerce do projeto patrimonial do 

PHAN, pautado na valorização do Barroco, especialmente na figura de Aleijadinho, 

aliado à valorização e à monumentalização da arte moderna como representativa de um 

desenvolvimento modernizante do Estado. 

As querelas em torno do resgate do passado pátrio e das formas de edificação de 

um discurso de preservação dos monumentos da nação constituíram um terreno fértil às 

pesquisas. Almejando expor essa arena intelectual, este estudo anseia examinar as 

proposições do polêmico Lima Júnior e a da RHA a fim de demostrarmos a complexidade 

do campo patrimonial. 
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Capítulo 1 - A nostalgia dos sítios e a saudade dos bons tempos: o dever cívico e 

sentimental na escrita da história de Augusto de Lima Júnior 
 

 

Minha grupiára, minha grupiára! 

Refletindo no rio as cascalheiras virgens! 

Ias me dar tantas arrobas de ouro!  

Um tão rico tesouro,  

Que eu de certo seria entre os demais,  

O mais rico mineiro das Minas Gerais! 

Augusto de Lima Júnior (Canção da Epopeia – A Capitania de Minas Gerais, 1940). 

 

 

Em A Capitania de Minas Gerais: suas origens e formação, publicada pela primeira 

vez no ano de 1940 em Lisboa, Augusto de Lima Júnior, narra em seu prefácio a sua 

experiência em regressar às Minas Gerais. Atormentado por uma grave doença e em busca 

da “solidão e tranquilidade que o espírito atormentado num corpo deprimido pela moléstia 

reclamava”, Lima Júnior, em 1929, retira-se do Rio de Janeiro, onde trabalhava, então, 

como Auditor do Exército, para sua casa em Cachoeira do Campo, distrito de Ouro Preto. 

O afastamento da então capital do país e o contato com sua terra natal não apenas 

revigorou suas forças como também o impulsionou a escrever sobre as “alcantiladas 

paisagens” que o cercavam. O novo contato direto com os cenários da sua infância e do 

passado de sua terra deixaria marcas profundas no seu caráter ufanista no que se refere à 

História de Minas Gerais44.  

Numa narrativa de recorrente utilização de elementos imagéticos, o autor descreve 

com minucia o arraial de Cachoeira do Campo, “um desses pitorescos espólios dos 

tempos áureos” de aspecto “vetusto que caracteriza a região de Minas”. Ao analisar a 

talha dourada dos retábulos o autor diz perceber a herança colonial muitas vezes com 

amor, um amor forte às “gerações que amara o belo, e que sentira [...] a atração da terra, 

pois que nelas se fixaram, construindo templos majestosos, solares ao gosto italiano, 

identificando-se com o solo virgem daqueles sinistros vales e montes do imenso deserto 

brasileiro.” 45 

É por essa atração pela “romântica história do ouro, que rasgou os caminhos, 

domou a natureza, construiu templos e monumentos de arte e converteu os desertos em 

                                                 
44 Cf. LIMA, Luís Augusto de. Augusto de Lima Júnior e sua coleção de gravuras de Nossa Senhora. In: 

LIMA JÚNIOR, Augusto de. História de Nossa Senhora em Minas Gerais. Origens das principais 

invocações. Belo Horizonte: Autêntica Editora; Editora PUC Minas, 2008, pp. 16-18.  
45 LIMA JUNIOR, Augusto de. A Capitania das Minas Gerais (Origens e Formação). 3º ed. Belo Horizonte, 

MG: Edição do Instituto de História, Letras e Arte 1965, p.14. 
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núcleos de civilização”46que o autor se diz instigado a pesquisar os nomes dos seus 

antepassados nos livros paroquiais da igreja Nossa Senhora de Nazaré de Cachoeira do 

Campo47. Recordando, o intelectual, diz que ao revolver aqueles registros de óbito e 

batismo sentia que aqueles nomes, apesar de estarem “quase que apagados de tinta e 

inteiramente varridos da memória dos homens”, respondiam a suas questões. “Eu senti”, 

narra Lima Júnior,  

... que eles respondiam às minhas dúvidas, sugerindo-me a gratidão 

terna, que desde esse tempo me dominou, pelos anônimos fundadores 

de minha província natal, construtores de minha Pátria e precursores de 

minha geração, autores das glórias e da prosperidade de meu tempo.48 

 

A paisagem mineira, “que em todos os lados evocava a lembrança das gerações 

desaparecidas”, figura no enunciado limiano como um elemento que o inspira e o atrai 

“por uma afeição que crescia quanto melhor” o autor compreendia “o sentido daquelas 

ruínas e despojos.” Relembrando sua infância, o autor evoca o seu pertencimento à terra 

mineira, já que, apesar das peregrinações nesse “largo mundo de Deus”, seu coração 

“sofreu sempre, a nostalgia dos sítios e a saudade dos bons tempos vividos na antiga 

Metrópole do ouro.”49 Essa nostalgia e saudade serão marcas fundamentais para 

compreendemos a cultura historiográfica desse autor. A experiência pessoal é a fonte de 

sua empreitada, e tal condição é explicitada desde o primeiro momento das considerações 

que antecedem a narrativa propriamente dita sobre a história da Capitania de Minas.  

Daí, para usar a expressão de Bourdieu, essa “ilusão biográfica” dupla: da pessoa 

e a da nação, sendo construídas simultaneamente pela confecção do texto.50 Essa ligação 

estabelecida no texto entre o historiador e a nação era uma prática corrente na 

historiografia brasileira do século XIX, formalizando-se no período imperial e sendo 

remodelada, já no período republicano, em outro modo de escrita. Segundo Rodrigo 

                                                 
46 LIMA JUNIOR, Augusto de.  Ibidem,.p.14.  
47 O autor relata que essa Igreja era bem próxima a sua casa, tendo, portanto, um sentimento de 

pertencimento e de aproximação com a paisagem e os modos de ser mineiro que tanto o legitimam como 

um escritor de sua Pátria. “A dois passos de minha casa, a igreja colonial era o refúgio frequente, quando 

as circunstâncias não me permitiram as excursões em companhia de Dozinha e meu filho Antônio Augusto, 

que, por essa época, não tinha feito os seus oito anos. [...] E a paisagem colonial, que eu bem conhecia, 

desenhava-se com nitidez em minha imaginação. Foi por isso que, desde esses dias incertos de 1929, fui 

procurar estudar a formação de minha província natal, a Capitania do Ouro, a terra de meus antepassados, 

os aventureiros de 1700, cujas cinzas repousam nas covas rasas das naves dessas grandes silenciosas capelas 

de torres brancas e sino roucos dos arraiais fundados por eles.” LIMA JUNIOR, Augusto de.  Ibidem,p.14. 
48 LIMA JUNIOR, Augusto de. Ibdem, 1965, p. 14. 
49 LIMA JUNIOR, Augusto de. Ibdem, 1965, p. 14. 
50 Cf. BOURDIEU, Pierre. A ilusão biográfica. In: FERREIRA, Marieta de Moraes; FIGUEIREDO, 

Janaína P. Amado Bapista de. Usos e abusos da história oral. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 

1996. 
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Turin, geralmente nos prefácios o vínculo pessoal/nacional vinha inscrito sempre no 

intuito de justificar a obra que se apresentava. “Ressaltando a sinceridade, a dificuldade 

e a utilidade do empreendimento, o autor procurava capitalizar a inserção de sua obra no 

espaço letrado.” Tal sinceridade afetiva também é um recurso retórico para se efetuar o 

pacto com o leitor.51 

Declarando o compromisso com os anônimos que viveram a “romântica história 

do ouro”, Lima Júnior procura estudar a formação da província mineira: “investigando e 

escrevendo a história do passado de Minas Gerais, narrando às gerações futuras, o esforço 

dos que nos precederam na peregrinação pela terra, procuro cumprir um dever cívico e 

sentimental.”52 À memória desses anônimos construtores Lima Júnior diz prestar 

homenagem mediante sua escrita: 

 Aos paulistas e emboabas, brancos, pretos ou mestiços, cujas cinzas se 

misturam sob o céu estrelado que cobre minhas alcantiladas montanhas 

e cujas lembranças nos inspiram os mais altos sentimentos de 

humanidade e nos estimulam à construção de uma das mais nobres e 

fortes civilizações do mundo.53 

 

Considerado pelos seus pares como um representante veemente do caráter 

regionalista na escrita54, uma vez que o objeto mais perscrutado em suas pesquisas é o 

próprio estado de Minas Gerais, Lima Júnior procura justificar-se e qualificar-se na 

missão da escrita por meio de um vínculo que tinha com a sua “pátria”.55 A glorificação 

do passado heroico e glorioso da “romântica história do ouro” enleia o discurso do 

historiador leopoldinense em um imaginário nostálgico, místico, intemporal, noções 

típicas da representação mitológica.56 O poema que abre este capítulo nos dá indícios 

                                                 
51 “Seja apresentando as possíveis réplicas e críticas ao seu discurso, explicitando seu procedimento, 

resgatando sua trajetória ou ressaltando a qualidade de seu trabalho para a constituição de uma ‘consciência 

histórica’, procurava-se qualificar a missão que constituía o ato da escrita. Ato essencialmente político, a 

escrita da história nacional reclamava por parte de seu autor a reflexão sobre esse vínculo visceral. Pode-se 

mesmo dizer que a própria possibilidade de se escrever a história da nação passava pelo estabelecimento 

prévio de uma relação entre a pessoa que escreve, o lugar que lhe é próprio e o projeto que defende. De 

qualquer forma, escrever a genealogia nacional implicava uma tomada pública de posição que 

caracterizasse o par autor-nação.” TURIN, Rodrigo. Uma nobre, difícil e útil empresa: o ethos do 

historiador oitocentista. In: História da Historiografia, Ouro Preto, n.2, mar. 2009, pp.12-28,p.21. 
52 “Agradeço a Nossa Senhora da Conceição, padroeira de minha terra, ter-me propiciado as luzes e ao 

tempo necessário a esse regalo espiritual’, que me transporta aos tempos heroicos do povoamento e que me 

faz conviver com esses audazes batedores de sertões do século dezoito.” LIMA JUNIOR, Augusto de. 

Ibdem,1965.  p.15  
53 LIMA JUNIOR, Augusto. Ibdem, 1965, p. 15.   
54 JOSÉ, Oiliam. Historiografia Mineira. Ed. Itatiaia, Belo Horizonte, 1959. 
55 Cabe notar que a ‘pátria’ em questão, como era usualmente empregada, se refere à terra de nascimento e 

batismo, logo, Minas Gerais.  
56 Sobre o intemporal na história de Minas Gerais é recorrente as citações em que a primazia das minas se 

dava nos tempos imemoriais: “Até mesmo aquele ignorado e anônimo ermitão de mal-assombrada 

capelinha, a ‘Cruz do Monge’. Que se mantinha no meio de um deserto campo, guardado velho crucifixo 
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dessa representação das aventuras dramáticas da história do ouro nas Minas Gerais. Ao 

relacionar o descobrimento das Minas a uma canção epopeica, a história do estado é vista 

como um poema extenso que narra historicamente as ações e os feitos memoráveis de um 

povo heroico. Por meio desse poema épico, o eu-lírico, ao cantar as glórias das cintilantes 

grupiáras, revela, sobretudo, a glória do passado e a riqueza histórica e cultural do estado 

reconhecido pela sua altivez na história moderna nacional.  

O trabalho clássico de Maria Arminda do Nascimento Arruda, Mitologia da 

Mineiridade, sustenta essa representação na construção de uma identidade mineira 

abordando, dentre outras reflexões, a constituição da mineiridade pelos trabalhos dos 

historiadores, cronistas, memorialista e diversos outros polígrafos que urdem os aspectos 

mitológicos aos acontecimentos históricos nas Minas Gerais. Várias são as fontes 

arroladas pela autora, nas quais também se observa uma reunião de diferentes nomes da 

historiografia, preocupados com a participação mineira no panorama nacional. O nome 

de Lima Júnior figura entre os polígrafos citados que são arrebatados pela experiência de 

ser mineiro e de ter em sua missão, tanto cívica, quanto sentimental, o dever de conhecer 

a origem das suas terras, dos seus construtores, da geração que participou da formação 

cultural de seu estado. Como um discurso que singulariza a ação dos agentes mineiros na 

construção da civilização nacional, a mineiridade pode ser compreendida como uma 

tópica narrativa, empregada pelos autores políticos, principalmente os mineiros, 

sancionada como legítima integrantes do universo do discurso público brasileiro.57 

 Além do dever sentimental, o historiador mineiro alicerça a sua missão de 

conhecer o passado na pesquisa documental, privilegiando a análise erudita dos 

documentos e o compromisso com a verdade histórica. No prefácio à 3ª edição da A 

Capitania, o autor fundamenta o seu dever colocando “a verdade acima de todas as 

conveniências” para um estudo da “sociogenia do povo mineiro”. Em 1961, ao prefaciar 

As primeiras Vilas do Ouro, livro que contém dois capítulos já publicados em A 

Capitania, Lima Júnior declara: 

 

                                                 
carcomido, onde um maltratado Cristo de madeira se pendurava desde tempos imemoriais!” LIMA 

JUNIOR, Augusto de. Ibdem, 1965, p.14. 
57ARRUDA, Maria A. do Nascimento. Mitologia da Mineiridade: o imaginário mineiro na vida política 

cultural do Brasil. Rio de Janeiro, Ed. Brasiliense, 1999, p.31.  A estrutura republicana instituída em 1891  

modificou profundamente o formato institucional do Império. “O federalismo então adotado remetia a uma 

descentralização radical. Os Estados começaram a existir efetivamente e a definir suas identidades. As elites 

estaduais nesse passo, buscaram consolidar-se atraves da afirmação das peculiaridades regionais". DULCI, 

Otávio Soares. As elites mineiras e a conciliação: a mineiridade como ideologia. Ciências Sociais 

Hoje: Anuário de Antropologia, Política e Sociologia, São Paulo, ANPOCS, p.7-32, 1984.. 
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De qualquer modo quero deixar bem claro, que os fatos históricos aqui 

narrados, são baseados em documentos já publicados e não se 

subordinam nem a versões tradicionais, nem às conveniências 

políticas ou pessoais de quem quer que seja, por mais respeitável 

que seja alguém em seu ofício próprio.” [...] “para isso, [...] escrevi 

com toda a probidade e respeito a verdade histórica.58 (negrito 

nosso). 

 

Esse compromisso com a verdade histórica pode ser compreendido como um 

recurso retórico que garante a suspensão do sujeito e a neutralidade do enunciado, 

aspectos basilares de uma história que se denomina científica. Mas esse caráter científico 

privilegiado por Lima Júnior, ao invés de chocar-se com a efetividade implicada no furor 

ufanista referente a Minas, mostra-se antes um meio de reforçar seu discurso. Assim, o 

método que Lima Júnior se impõe serve tanto como meio científico de construção do 

conhecimento histórico, quanto como arma de legitimação e autorização nas polêmicas 

historiográficas.  

A crítica historiográfica é, então, um caminho que o autor percorre ao almejar a 

verdade dos fatos históricos sem subordinar-se a versões tradicionais, dialogando com a 

tradição historiográfica de obras como as de Francisco Adolfo Varnhagen, Capistrano de 

Abreu e Roberto Simonsen. Autorizando-se como um “perquiridor da verdade” e 

denunciando a “natureza excitável” de seu meio, o historiador incorpora “à crítica e à 

polêmica, traços orais, como o dialogismo dos desafios da poesia popular e a oratória 

inflamada própria aos processos e tribunais”. 59 Procurando converter a palavra em ação 

e transformar o mundo pela força redentora do discurso, Lima Júnior hierarquiza, 

deslegitimando uns e legitimando outros, os modos de operar na rede intelectual. Assim, 

na trama discursiva deste historiador enredar-se-ão, para a sua legitimação e autorização 

perante o campo intelectual, a chancela da cientificidade, fundamentada no compromisso 

com a verdade histórica por meio da pesquisa arquivística, e a experiência sentimental de 

ser mineiro. 

Dessa forma, dois requisitos básicos dão forma ao ritual da escrita limiana: o 

sentimento pátrio e o domínio técnico-científico na pesquisa documental, perquiridora da 

verdade histórica. Estes aspectos da narrativa do historiador mineiro podem ser lidos por 

meio de um grande guarda chuva teórico, o polissêmico termo historicismo60. Em termos 

                                                 
58 LIMA JUNIOR, Augusto de. Ibdem, 1965, p. 14. 
59VENTURA, Roberto. Estilo Tropical: história tropical e polêmicas literárias no Brasil, 1870-1914. São 

Paulo: Companhia das Letras, 1991, p.167. 

60 De acordo com Nelson Saldanha, podemos pensar que por não ser um “ismo” dogmático, o historicismo 

pôde dar-se em diferentes versões, contudo ele apresenta a definição que segundo ele é a mais aceita: “A 
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gerais o pensamento histórico dominante desde o século XIX teria se baseado no 

pressuposto de que a História constitui o “campo da auto concretização do indivíduo 

autônomo” , e que a atuação criadora – especialmente das grandes personalidades – 

aconteceria dentro de um ambiente que conteria um sentido inerente, encarado como 

desenvolvimento em direção ao progresso, ao aperfeiçoamento cada vez maior. 61 Tal 

aspecto contempla claramente o intuito limiano em homenagear os homens que formaram 

a civilização mineira, em um tempo em que a barbárie dos sertões ignotos foi ordenada 

pelo progresso cultural, urbano, religioso e moral nas vilas do ouro, um tempo e um 

espaço primordial na construção da nação. Gertz identifica o Historicismo como um 

pensamento metafísico, ao qual a ideia de progresso está intrinsecamente ligada.  

Naquilo que tange aos aspectos metodológicos, o Historicismo tinha atribuído um 

papel fundamental à compreensão empática, ao Verstehen, ou seja, à suposta capacidade 

do historiador de redesenhar o passado através da tentativa de transferir-se – por assim 

dizer – para dentro da cabeça dos atores da época, e assim apreender as razões, a lógica 

que os levou a um determinado tipo de ação.62 Neste sentido, o caráter metafísico e 

transcendental atribuído a essa corrente de pensamento é retratada de diversas formas por 

Lima Júnior, seja no seu discurso saudosista, em que as paragens de Minas são o cenário 

de sua infância e juventude, seja no próprio exercício da escrita, em que o historiador 

agradece 

[...] a Nossa Senhora da Conceição, padroeira de minha terra, [por] ter-

me propiciado as luzes e ao tempo necessário a esse regalo espiritual, 

que me transporta aos tempos heroicos do povoamento e que me 

faz conviver com esses audazes batedores de sertões do século 

dezoito.63 (negrito nosso)  
 

Procurando compreender como Augusto de Lima Júnior constrói sua narrativa 

historiográfica, intentamos neste primeiro capítulo analisar as relações entre as injunções 

                                                 
definição mais aceita atualmente é a proposta por Friedrich Jaeger e Jörn Rüsen em 1992: historicismo é 

uma forma determinada do pensamento histórico e da correspondente concepção da historia como ciência. 

Trata-se de um modo de pensar que considera a história como um conhecimento específico dos tempos 

passados, distintos do conhecimento do tempo presente, mas que coloca aqueles em perspectiva com este 

e como o tempo futuro.” SALDANHA, Nelson. Historicismo e Culturalismo. In:________. Historicismo e 

Culturalismo. 1ª ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro. 1986. p. 17.  
61 GERTZ, René  E. O Historicismo e a moderna História Social alemã. In: ARAÚJO, Valdei Lopes de. A 

Dinâmica do Historicismo: revisitando a historiografia moderna. Belo Horizonte: Editora Argvmentvm, 

2008. 
62 MARTINS, Estevão C. de Resende. Historicismo: o útil e o desagradável. In: ARAÚJO, Valdei Lopes 

de. A Dinâmica do Historicismo: revisitando a historiografia moderna. Belo Horizonte: Editora 

Argvmentvm, 2008. 

 
63 LIMA JUNIOR, Augusto de. Ibdem, 1965, p. 11. 
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teóricas e metodológicas nas obras publicadas entre as décadas de 1940 e 1960.  Ao 

analisar essa produção historiográfica, buscamos comprovar nossa hipótese de que mais 

que uma história intelectual paralela às suas ações patrimoniais, a construção do 

enunciado sobre a História de Minas Gerais teve um papel central no âmbito das práticas 

preservacionistas defendidas pelo autor. Entendemos, portanto, que a salvaguarda de bens 

históricos, artísticos e culturais encontra em sua produção historiográfica uma ferramenta 

eficaz de orientação de condutas por meio da constituição narrativa de sentido. Desse 

modo, ao analisar as obras de cunho historiográfico, procuramos enfatizar que a escrita 

da história para esse autor é mais uma estratégia de poder que o legitima e o autoriza 

perante as polêmicas patrimoniais. 

Analisar essa estratégia no nível narrativo é nosso objetivo para este capítulo. Para 

isso, nosso percurso foi marcado por duas categorias semânticas fundamentais para o 

enunciado limiano: o sentimentalismo na escrita da história e a busca pela verdade 

histórica. A primeira está atrelada ao seu amor atávico às glórias das gerações passadas, 

apresentando-se como inspiração de sua escrita historiográfica.  

A escrita sentimental, ou romântica, na qual a experiência de ser mineiro se 

sobreleva como fundamento argumentativo, pode ser compreendida como um dispositivo 

retórico na construção de sua história de Minas Gerais. Tais aspectos dessa escritura sobre 

Minas estão atrelados a um discurso político que ressalta a singularidade desse estado na 

formação nacional. Tal discurso, que pode ser atrelado ao conceito de mineiridade, é em 

nosso estudo analisado como um contexto discursivo rico em diversos elementos que 

valorizam as paisagens, o homem e a história mineira. Nesse sentido, propomos investigar 

como os elementos da mineiridade perpassam o “programa de esforços para a recuperação 

do nome de Minas no conceito nacional” legitimando e autorizando Lima Júnior frente 

ao campo historiográfico.  Ao analisarmos esses aspectos em sua narrativa, procuramos 

problematizar o conceito de região, e, por conseguinte, problematizar os limites dessa 

escrita regional. Para isso o conceito de civilização será basilar para compreendermos 

como operam na escrita limiana as categorias de região e nação, tão discutidas pela 

historiografia do período. 

 Já a verdade histórica apresenta-se em suas obras como a finalidade/utilidade do 

conhecimento historiográfico, tão necessário para a orientação mais segura da resolução 

dos problemas do presente. A análise dessa categoria semântica nos ajudará a 

compreender o plano metodológico desse autor, que trama em chave polêmica a história 

da “civilização mineira”.  
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No sentido de compreendermos melhor o que Lima Júnior concebia por “dever 

cívico e sentimental” faremos uma breve análise de sua trajetória biográfica, política e 

intelectual. Mineiro de Leopoldina, nascido em 1889, Liminha, como carinhosamente era 

chamado por sua família e amigos, herdou o nome de seu pai, presidente da província 

mineira, poeta e juiz, Antônio Augusto de Lima64.  Aos 11 anos Liminha foi morar em 

Ouro Preto tornando-se aluno do internato do Colégio Dom Bosco (no distrito Cachoeira 

do Campo), enquanto a família ainda morava em Ouro Preto, vindo a se transferir para 

Belo Horizonte somente em 1901. Nesse período seu pai é nomeado Diretor do Arquivo 

Público Mineiro, permanecendo no cargo até 1910. Ainda muito jovem, Lima Júnior 

secretariava seu pai nas atividades inerentes à manutenção do Arquivo, o que certamente 

lhe teria despertado muito cedo o interesse pela História.65 Após completar o curso de 

humanidades, matriculou-se na Faculdade de Direito em Belo Horizonte, onde, em 1909, 

completou a sua formação ainda bem jovem, com apenas 21 anos66. Durante todo o 

período de formação participou de grêmios literários, colaborando na imprensa, fazendo 

conferências e dirigindo jornais. Ao lado de seu primo Mário de Lima, que também era 

poeta e escritor, atuou na sociedade como jovem promissor que viria a deixar marcas na 

intelligentsia mineira da primeira metade do século XX.  

Em 1911, com a eleição de seu pai ao cargo de deputado federal por Minas Gerais, 

Lima Júnior e a família se mudam para o Rio de Janeiro, onde o autor casou-se com 

Teodósia de Castro e Cerqueira, descendente de uma tradicional família de militares e 

médicos da Bahia. Após trabalhar como agente imobiliário e representante comercial da 

companhia inglesa P. S. Nicholson, de máquinas agrícolas, em 1910 presta concurso para 

a Marinha, sendo nomeado auxiliar de Auditor de Guerra na Fortaleza da Barra do Rio 

de Janeiro. Em 1918, foi auditor titular da 1ª Circunscrição Judiciária do Exército, 

                                                 
64 “Seu pai havia sido um dos principais propagandistas do movimento republicano em Minas Gerais, sendo 

nomeado Presidente do Estado, em 1891, quando incluiu o projeto de mudança da capital na pauta 

prioritária do governo do novo regime. Breve biografia.” Sobre a biografia de Augusto de Lima (1859-

1934) ver: LIMA, José Augusto de. Augusto de Lima Júnior, seu tempo, seus ideais. Rio de Janeiro: 

Ministério da Educação e da Cultura, 1959. 
65Waldemar de Almeida Barbosa refere-se ao seu primeiro trabalho histórico, “escrito ainda na juventude”, 

Napoléon et la reconstitution politique de l’Europe que lhe valeu diploma de sócio e medalha de ouro na 

Societé Academique d’Histoire. BARBOSA, Waldemar de Almeida. Saudação Proferida Em Sessão no 

Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, em 9 de março de 1968. 
66Segundo Sérgio Miceli “até meados da República Velha, a Faculdade de Direito era a instância suprema 

em termos de produção ideológica, concentrando inúmeras funções políticas e culturais. No interior do 

sistema de ensino destinado à reprodução da classe dominante, ocupava posição hegemônica por força de 

sua contribuição à integração intelectual, política e moral dos herdeiros de uma classe dispersa de 

proprietários rurais aos quais conferia uma legitimidade escolar.” MICELI, Sérgio. Intelectuais à brasileira. 

São Paulo: Companhia das Letras, 2001, p.115. 
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permanecendo nesse posto até 1935, quando foi transferido para a Marinha de Guerra no 

cargo de Procurador junto ao Tribunal Marítimo, permanecendo até 1944, ano de se sua 

aposentadoria.67 

Mônica Velloso, em Modernismos no Rio de Janeiro, analisa o movimento de 

ideais nas primeiras décadas do século XX e aponta que a intelectualidade do país estava, 

em grande medida, vinculada a duas cidades: Rio de Janeiro e São Paulo. Ressalta que a 

primeira esteve, por longo tempo, identificada como “Capital das Letras”, onde os 

intelectuais se reuniam em cafés, confeitarias, livrarias, revistas, institutos, agremiações, 

organizando grupos de mútuo apoio.68 Ao assumir o cargo na Marinha, Lima Júnior se 

fixaria na capital das letras, integrando esses múltiplos lugares onde se reunia aos mais 

diferentes intelectuais, sobretudo aos acadêmicos de direito vinculados às forças armadas 

que se congregariam entre os anos 1930 e 1940 em torno do movimento Integralista.69Este 

movimento político e cultural de caráter conservador se tornou partido político 

oficialmente no dia 7de outubro de 1932, em reunião solene no Teatro Municipal de São 

Paulo, por iniciativa do político e escritor modernista Plínio Salgado, que, na ocasião, 

apresentou ao país o Manifesto de Outubro, uma carta-programa que sintetizava todas as 

reivindicações e propostas do movimento.70 

Lima Júnior participou do movimento publicando textos e trovas nos anos 1930, 

reconhecidos pela bibliografia como a primeira fase integralista.71Pode-se perceber em 

                                                 
67 MONTEIRO, Góis (coord.) DICIONÁRIO biográfico de Minas Gerais – período republicano – 1889-

1991. Belo Horizonte: Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, 1994. p. 353. No livro com a 

biografia dos membros da Academia Mineira de Letras. Tal biografia também pode ser lida no apenso III 

da quarta edição do livro A Capitania das Minas Gerais . 
68VELLOSO, Monica Pimenta. Modernismos no Rio de Janeiro: Turunas e quixotes. Rio de Janeiro, 

Editora da Fundação Getúlio Vargas, 1996, pp.30-40.  
69 Sobretudo na Marinha de Guerra, grande contingente de adeptos e simpatizantes. Dos indivíduos 

presentes nos volumes da Enciclopédia do Integralismo, Cristofoletti verificou três militares, sendo dois do 

Exército e um da Marinha (Jeovah Mota, Augusto de Lima Jr. e Victor Pujol). CHRISTOFOLETTI, 

Rodrigo. A Enciclopédia do integralismo: lugar de memória e apropriação do passado (1957-1961). Tese 

orientada por Marieta de Moraes Ferreira. 2010.  FGV-CPDOC ,  Rio de Janeiro, 2010.  
70 A AIB se caracterizou pelo conservadorismo, militarismo, anticomunismo e repúdio ao liberalismo.  

Os mais representativos estudos acerca do integralismo são: TRINDADE, Hélgio.  Integralismo: o fascismo 

brasileiro na década de 30.  São Paulo, UFRGS/DIFEL, 1974; CHASIN, José.  O Integralismo de Plínio 

Salgado:  São Paulo, Livraria Editora Ciências Humanas, 1978; CHAUÍ, Marilena. “Apontamentos para 

uma crítica da Ação Integralista Brasileira”. In: CHAUÍ, Marilena & FRANCO, Maria Sylvia Carvalho. 

Ideologia e Mobilização popular. 2ª ed. RJ, Paz e Terra/ CEDEC, 1978; DUTRA, Eliana. O ardil 

totalitário. Formação política na década de  30.  Ed. UFMG/UFRJ, 1997. 
71 De acordo com a tese de Cristofolleti o estudo sobre o movimento integralista pode ser compreendido 

em duas amplas fases, a primeira consiste na ação do Ação Integralista Brasileira (AIB) abrangendo o 

período dos anos 1930 até a sua em 1937, ano que Getúlio Vargas inicia o Estado Novo e proíbe a 

organização partidária. Atravessando na ilegalidade até o final do governo estadonovista, inicia a segunda 

fase em 1945, ano de fundação do Partido de Representação Popular (PRP) no qual a cultura política 

integralista se faria desenvolver, terminando em 1964 quando os partidos estariam novamente na postos na 

ilegalidade com o golpe civil-militar. CHRISTOFOLETTI, Rodrigo. Ibdem, 2010. 
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seu poema, “Trovas Integralistas”, alguns dos elementos que comporiam a cultura política 

e histórica da qual o intelectual participava:   

Brasileiro ergue a cabeça,  

mostra o peito varonil,  

antes que o mal aconteça,  

salvaremos o Brasil! 

Defendemos a glória,  

vivemos sempre à luz  

dos grandes heróis, da história  

da terra de Santa Cruz! 

Seja o Brasil um Gigante  

no território e na gente!  

O peito de Bandeirante,  

coração de Inconfidente! 

Juremos ser legionários  

de Deus, da Pátria e Família  

e nossos peitos sacrários  

de tão santa trilogia. 

O Integralismo fulmina  

do crime a torpeza enorme,  

nenhum de nós assassina  

o companheiro que dorme.  

Seja a Pátria mãe do pobre,  

cesse o burguês despotismo!  

Somente a virtude é nobre  

no seio do Integralismo!72 

 

 

 Apontando para o imperativo do “Brasil gigante” Lima Júnior cita os bandeirantes 

e os inconfidentes como modelo exemplar dos heróis que atravessaram o passado até o 

presente, fornecendo exemplos que fundamentariam um caminho para um futuro no qual 

Deus, a Pátria e a família seriam valorizadas na constituição de um país integro.  

Maria Luíza Tucci Carneiro analisa que a Ação Integralista Brasileira (AIB) “[...] 

tinha uma proposta aglutinadora: a da construção de uma sociedade caracterizada pelo 

tradicionalismo, pela moral cristã em oposição ao liberalismo”, e ainda, que “[...] 

marcados pelo nacionalismo, os teóricos integralistas expressavam o ódio ao capitalismo 

                                                 

72 O poeta refere-se aos horríveis acontecimentos de 1935 quando oficiais comunistas, no quartel do 3º 

Regimento (Rio) assassinaram os colegas que dormiam. LIMA Filho, Augusto de. Trovas integralistas. In: 

Enciclopédia do Integralismo, 1957-1963, vol. VII, p. 61.  
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e ao comunismo, propondo a organização dos segmentos sociais, eliminando a luta de 

classes.” 73 

A participação de Lima Júnior no movimento integralista não se restringe apenas 

aos anos 1930. Na segunda fase do movimento, compreendida pelo pós-guerra, o 

polígrafo publica o artigo na Enciclopédia do Integralismo (1957-1963), “O Espírito 

Integralista da Inconfidência Mineira”, no qual aborda uma inusitada comparação entre o 

movimento dos camisas verdes e a Inconfidência Mineira. Esse artigo permite 

empreendermos alguns elementos da cultura política limiana, uma vez que o projeto de 

revalorização da Inconfidência no cenário nacional será uma das missões assumidas pelo 

intelectual. Interessante notar aqui o que foi o projeto da Enciclopédia do Integralismo: 

[...] [a enciclopédia] sugeria para seus leitores, tal como os jornais, a 

manutenção e a valorização de seu passado/presente também 

funcionando como plataforma a partir de onde se buscava reviver o 

ocorrido, lembranças amplificadas pela certeza de que não eram mais 

os mesmos.74 

 

O lema máximo do integralismo, que se configurava na tríade “Deus, Pátria, 

Família”, e suas proposições políticas combinavam-se em dois elementos: primeiro, a 

promoção, por meio de intensa propaganda, da elevação moral e cívica da população 

brasileira; e segundo, um anticomunismo exacerbado e a implantação no Brasil do Estado 

Integral, meta política do integralismo, concebido como um poder único e fortemente 

centralizado. Tais relações serão importantes na análise da cultura política a qual Lima 

Júnior responde e na qual se insere, pois a combinação entre os elementos que compõem 

o projeto integralista, principalmente a ideia de ordem e hierarquia, emergiriam em seu 

discurso historiográfico sobre o passado nacional. 

O discurso salvacionista característico do movimento integralista estaria marcado 

nas ações preservacionista de Lima Júnior. Almejando reconstituir a história de Minas 

Gerais a fim de “avivar a consciência histórica” por meio da “recuperação do nome de 

Minas no conceito nacional” o intelectual buscava agir por diversas frentes políticas. 

Em 1936, Lima Júnior, juntamente com o desenhista Álvaro Martins, escreveu ao 

presidente Getúlio Vargas solicitando apoio e patrocínio para o “repatriamento” dos 

“despojos” dos inconfidentes de 1789 degredados na África. Tal carta é também o 

prefácio da obra O Amor Infeliz de Marília e Dirceu (1936), ensaio do historiador com 

                                                 
73CARNEIRO, Maria Luíza Tucci. Sob a máscara do nacionalismo: autoritarismo e anti-semitismo na Era 

Vargas (1930-1945). In: Revista da Universidade de São Paulo, São Paulo1990, p.3. 
74 LIMA Filho, Augusto de. Ibdem, 1957-1963, p. 61. 
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ilustrações de Martins.  Segundo eles, tratava-se de “um ato de justiça que constituirá 

uma lição de alto valor cívico para muitos desta [nova] geração, que se vão esquecendo 

de nossas glórias passadas para se afundarem no mais grosseiro dos 

materialismos”(negrito nosso).  Foi então, no dia 21 de abril de 1936, publicado no jornal 

carioca Correio da Manhã a determinação de Vargas em atender ao apelo. Em uma 

solenidade no dia 20 de abril, com a presença do ministro Gustavo Capanema, do 

governador de Minas Gerais, Benedito Valadares, e de Lima Júnior, além dos “membros 

do governo mineiro, intelectuais, jornalistas e numerosas famílias de Juiz de Fora”, o 

presidente assinou o decreto “determinando o transporte para o Brasil, das cinzas dos 

inconfidentes mortos no exílio, e autorizando a publicação em livro, dos autos do processo 

da alçada em 1792 [os autos da devassa]”.75 Encarregado de providenciar o 

repatriamento, o escritor teria cumprido a sua missão em Lisboa, supervisionando a 

transferência das supostas ossadas dos inconfidentes mineiros encontradas na África76. 

Vale a pena assinalar a descrição do fato na biografia de Lima Júnior, de 2004, publicada 

pelo Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais: “Sob sua supervisão pessoal os 

restos mortais dos Inconfidentes vieram sob câmara ardente, no salão nobre do navio, em 

regime de orações e homenagens diárias durante toda a viagem”.77 Em Minas, o escritor 

continuou prestando as homenagens, pretendendo, sobretudo, exercer um papel 

proeminente na decifração da história mineira, sendo ele mesmo o organizador do ato 

cívico do novo sepultamento dos notáveis mineiros na Matriz de Nossa Senhora da 

                                                 
75 LIMA JÚNIOR, Augusto de. História da Inconfidência de Minas Gerais. Belo Horizonte: Editora 

Itatiaia Limitada. 3ª edição. 1968. P.14 
76 A proposta de repatriamento dos ossos dos exilados de Minas Gerais teria sido esboçada, especialmente 

nos meios intelectuais, desde o século XIX. Contudo, o repatriamento tornou-se uma justa “missão” 

política, cara aos anseios nacionais, na década de 1930, desde que Vargas ascendeu ao poder. No início 

desta década, por meio do Ministério das Relações Exteriores, foram localizadas, exumadas e despachadas 

ao Brasil três ossadas, supostamente de inconfidentes falecidos na Guiné portuguesa. Houve fortes dúvidas, 

no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, sobre a sua autenticidade, já que a identificação dos 

inconfidentes contrariava os estudos definitivos do tema (como os de Lúcio José dos Santos). Lima Júnior 

manifestou-se no Diário da Noite (20 de fevereiro de 1935), jornal carioca, reivindicando “para muitos 

outros mineiros” a escrita e o saber historiográficos “não só da Inconfidência Mineira como de toda a 

história de Minas Gerais” – apud LEMOS, Carmem Silvia. Reflexões acerca do processo de repatriamento 

das ossadas dos inconfidentes degredados para a África. In: Oficina do Inconfidência: revista de trabalho, 

Ouro Preto, v. 2, n. 1, dez. 2001, p. 211.   
77 Neste trecho pode-se notar o sentido ritual da memorialização e construção da história. Um enlace que 

demonstra os elementos o mítico e o arquivístico da construção da cultura histórica que Lima Júnior 

pertence. INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE MINAS GERAIS [IHGMG]. Biografia de 

Antônio Augusto de Lima Júnior, Belo Horizonte, 31 de julho de 2004. 22 pp. (impresso). A trajetória de 

Lima Júnior, descrita no primeiro capítulo, baseia-se neste texto. Cf. ESTADO DE MINAS, 10 de outubro 

de 1970. 
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Conceição de Ouro Preto78. O projeto de repatriamento dos restos mortais dos 

inconfidentes foi um episódio polêmico que se desdobrou em diversos debates sobre a 

apropriação dos símbolos da nacionalidade, levantando questões sobre a própria política 

estadonovista de representação do passado na valorização da Inconfidência Mineira como 

evento fundador do sentimento de Nação. O cotejamento da obra A História da 

Inconfidência de Minas Gerais, publicada em 1968 por Lima Júnior, com outros relatos 

contemporâneos ao debate sobre o repatriamento descortinará uma série de elementos 

sobre a cultura política que buscava no passado heróis, símbolos e ícones como uma 

maneira de se legitimar diante os problemas do presente.  

Conhecedor do valor simbólico das pompas nas datas comemorativas da história 

nacional, Lima Júnior também foi o idealizador da Medalha da Inconfidência, redigindo 

ainda os decretos, regulamentos e até o planejamento festivo. A medalha foi instituída em 

28 de julho de 1952, quando o governador Juscelino Kubitschek de Oliveira assinou a lei 

de sua criação. Lima Júnior envolveu-se diretamente no plano comemorativo, que devia 

ocorrer, anualmente, no dia 21 de abril (morte de Tiradentes), na cidade de Ouro Preto, 

considerada, nesse dia, simbolicamente, a capital da República, o que emprestou força 

simbólica ao ritual de agraciamento.79 

Pertencendo ao círculo dos oficiais-generais80, além de atuar como funcionário 

público exercendo suas atividades como jurista, Lima Júnior destacou-se na atividade 

literária e jornalística.81 Sua produção até meados dos anos 1930 consistia em romances, 

poesias e ensaios históricos, sendo eles: A cidade antiga (1931), Mariana (1931), 

Mansuetude (1932), Visões do passado (1934), Canções da Grupiara (1935), Histórias e 

                                                 
78 Essa passagem da história pessoal de Lima Júnior pode ser encontrada no apenso da obra LIMA JÚNIOR, 

Augusto de. História da Inconfidência de Minas Gerais. Belo Horizonte: Editora Itatiaia Limitada. 

3ªedição. 1968. 
79 INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE MINAS GERAIS [IHGMG]. Ibdem, 2004. 22 pp. 

(impresso). A trajetória de Lima Júnior, aqui descrita, baseia-se neste texto. Cf. ESTADO DE MINAS,  

Ibdem, 1970. 
80Como nos indica a biografia na REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE MINAS 

GERAIS, Belo Horizonte, n. IX, 1962, pp. 384-387.  
81 “... o encontramos entre os intelectuais citados por Brito Broca como tendo recebido convocação para a 

criação de uma Academia dos Novos em 1911. Segundo Broca, a iniciativa partia do jornal A imprensa 

numa tentativa de se criar aqui uma academia de escritores jovens, à moda da célebre Goncourt de Paris, 

que reunisse aqueles que não faziam parte da academia oficial, a Academia Brasileira de Letras, fundada 

em 1897. Nessa época particularmente efervescente, os jornais mais do que debatiam, combatiam ideias. A 

iniciativa da nova academia, atribuída a José do Patrocínio Filho, morreu ao nascer, entretanto não deixou 

de mobilizar os jornais, polarizar as opiniões e causar repercussão na vida literário do Brasil de 1900.” 

LIMA, Luís Augusto de. Augusto de Lima Júnior e sua coleção de gravuras de Nossa Senhora. In: LIMA 

JÚNIOR, Augusto de. História de Nossa Senhora em Minas Gerais. Origens das principais invocações. 

Belo Horizonte: Autêntica Editora; Editora PUC Minas, 2008, p. 17.  
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lendas (1935), Soledade ( 1935).82Escrevia constantemente artigos de jornais, sendo 

colaborador de diversos periódicos cariocas (A Gazeta de Notícias, A Noite, Jornal do 

Brasil, Jornal do Comércio, Correio da Manhã) 83. Ele também manteve presença 

operante na imprensa do seu estado, fundando o Diário da Manhã (1927), que, embora a 

curta duração, marcou a história da imprensa mineira por sua diagramação, suas oficinas 

bem aparelhadas, seu serviço telegráfico internacional, e cujo maquinário, importado por 

ele, constituiu mais tarde, quando vendido a Assis Chateaubriand, o Estado de Minas.84 

Especialmente interessado em uma história da nacionalidade, em 1940, 

desempenhou a missão de comissário do Brasil nas Comemorações Centenárias85de 

Portugal juntamente a Gustavo Barroso86. A amizade com o diretor do Museu Histórico 

Nacional (MHN) é de longa data. Lima Júnior foi o guia na primeira viagem do 

pernambucano à Ouro Preto, em 1926, que buscava analisar a situação precária dos 

prédios históricos, como a casa de Marília de Dirceu um pouco antes de seu 

desmoronamento, conforme relatou em artigo publicado no jornal carioca Correio da 

Manha, em 15 de novembro de 1928:  

Quando essa antiga mansão ainda estava de pé [Casa de Marília], fui 

vê-la certa manha, em companhia do meu amigo Augusto de Lima 

                                                 
82 A classificação dos gêneros das supracitadas obras era prática comum na contracapa de seus livros, 

apresentando assim, a temática dos livros já publicados. 
83 A contribuição de Lima Júnior ainda não foi devidamente levantada e é parte sem dúvida indispensável 

para uma avaliação de sua vasta produção intelectual. No capítulo 2 aprofundaremos a relação entre a 

imprensa e esse escritor. 
84 WERNECK, Humberto. O desatino da rapaziada: jornalismo e escritores em Minas Gerais. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1992, pp.29, 89, 86, 92 (passim). 
85 A Exposição do Mundo Português (entre 23 de Junho e 2 de Dezembro de 1940) foi realizada em Lisboa. 

Teve o propósito de celebrar a data da fundação do Estado Português (1140) e da Restauração da 

Independência (1640), mas, também (e esse seria o objetivo primordial), de celebrar o Estado Novo 

salazarista, então em fase de consolidação. Essa informação é importante para compreendermos a ação 

limiana nos governos totalitários, tanto varguista quanto salazarista, contudo, devido a falta de 

documentação, nos restringimos apenas a apontar a relação abrindo possibilidades de investigações futuras. 
86 Gustavo Barroso (1888 - 1959) foi advogado, professor, político, contista, folclorista, cronista, ensaísta, 

romancista e museólogo. Deputado Federal pelo Ceará exercendo mandato de 1915 a 1918. Foi um dos 

líderes da Ação Integralista Brasileira e um dos seus mais destacados ideólogos. Autor de cento e vinte oito 

livros. Foi redator do Jornal do Ceará (1908-1909) e do Jornal do Commercio (1911-1913); professor da 

Escola de Menores, da Polícia do Distrito Federal (1910-1912); secretário da Superintendência da Defesa 

da Borracha, no Rio de Janeiro (1913); secretário do Interior e da Justiça do Ceará (1914); diretor da 

revista Fon-Fon (a partir de 1916); deputado federal pelo Ceará (1915 a 1918); secretário da Delegação 

Brasileira à Conferência da Paz de Venezuela (1918-1919); inspetor escolar do Distrito Federal (1919 a 

1922); diretor do Museu Histórico Nacional (a partir de 1922); secretário geral da Junta de Juriconsultos 

Americanos (1927); representou o Brasil em várias missões diplomáticas, entre as quais a Comissão 

Internacional de Monumentos Históricos (criada pela Liga das Nações) e a Exposição Comemorativa dos 

Centenários de Portugal Participou do movimento integralista. Embora não concordasse com o rumo dos 

acontecimentos a partir de 1937, manteve-se fiel à doutrina filosófica do integralismo. As informações 

sobre Barroso podem ser conferidas em MAGALHÃES, Aline Montenegro. Colecionando relíquias...: 

Ibdem, 2004. Sobre sua relação com o integralismo conferir também: TRINDADE, Hélgio. “Integralismo: 

Teoria e práxis política nos anos 30.” In: FAUSTO, Bóris. (org.). História Geral da Civilização Brasileira. 

São Paulo: Difel, 1971, T.3, v.3. 
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Filho. Ficamos penalizados do estado a que o tempo e o abandono 

haviam reduzido. Vimos que sua destruição seria próxima e tiramos de 

sua porta uma velha aldraba de bronze, que ora se vê numa das vitrines 

do Museu Histórico.87 

 

 Ao acompanhar Barroso em sua visita à Ouro Preto, Lima Júnior também influiria 

na busca e na seleção dos elementos que simbolizariam um tempo heroico de Minas, uma 

vez que esse episódio é significativo para compreendermos o lugar que a cidade mineira 

conquistava na representação da nação exposta nas galerias do MHN. 

Além de fortalecer os laços de amizade com Barroso, a viagem a Lisboa seria 

profícua para Lima Júnior, pois permaneceria dois anos lá, presidindo também a 

construção do pavilhão brasileiro na Exposição do Mundo Português, participando de 

congressos de História e colaborando com a imprensa portuguesa. Esses dois anos em 

Portugal foram significativos para as pesquisas arquivísticas de Lima Júnior, uma vez que 

é nessa viagem que ele tem acesso a diversos documentos que serão fundamentais na 

publicação da A Capitania de Minas Gerais, obra que lança no período em que esteve 

presente na capital lusitana. 

Tais ações no âmbito das políticas de memória foram paralelas à crescente produção 

bibliográfica de Lima Júnior. Desde a publicação de O amor infeliz..., em 1936, até a 

década de 1960, que será marcada pela criação e coordenação da Revista de História e 

Arte (RHA), o autor publicou cerca de 10 livros de cunho historiográfico, que abrangem 

uma diversidade de temas, como a origem da urbanização em Minas Gerais, por meio da 

análise da criação das “Vilas do Ouro”; a história das instituições militares que influiriam 

na constituição da ordem jurídica em Minas e por conseguinte no Brasil; e, sobretudo, os 

movimentos artísticos na construção da nacionalidade, em especial a arte religiosa dos 

tempos heroicos mineiros que marcariam o período colonial brasileiro. Em Palavra 

Peregrina, Guilherme Simões Gomes Júnior 88, ao analisar o pensamento sobre o Barroco 

nas artes e letras no Brasil, aponta Lima Júnior como um expert nos estudos sobre arte 

religiosa, destacando a contribuição do intelectual mineiro na compreensão da formação 

artística nacional. Importante ressaltarmos aqui as várias frentes assumidas pelo polígrafo 

em seu projeto de “recuperação do nome de Minas”, uma vez que ao analisarmos sua 

                                                 
87 BARROSO, Gustavo. A casa de Marília. In: Documento da ação do Museu histórico Nacional na defesa 

do Patrimônio Tradicional do Brasil. Museu Histórico Nacional. Anais... v.5, 1948, p.13, apud: 

MAGALHÃES, Aline Montenegro. Imagens e vestígios da cidade Sagrada Ouro Preto na coleção do 

Museu Histórico Nacional. In: Oficina do Inconfidência, Ouro Preto- MG, Ano 5, nº 4, dez. 2007. p. 127. 
88 JÚNIOR, Guilherme Simões Gomes. Palavra peregrina: o Barroco e o pensamento sobre artes e letras 

no Brasil. São Paulo: EdUSP, 1998. 
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cultura política temos que ter em mente as diversas concepções conceituais que este 

intelectual emprega em seu estudo do passado nacional.  Ao investigarmos a construção 

historiográfica de Lima Júnior por meio da relação entre o sentimentalismo e a busca pela 

verdade histórica, acreditamos adentrar em uma discussão que enriquece nosso horizonte 

de análise sobre o posicionamento desse intelectual frente às questões do patrimônio 

cultural, uma vez que a sua escrita sobre o passado nacional pode ser interpretada como 

uma maneira de dar sentido aos seus projetos políticos. Desta forma buscamos alinhavar 

as suas obras no sentido de enlear os fios que compõem sua cultura histórica e 

historiográfica. 

 

 

1.1 A análise do regionalismo na escrita limiana: a experiência da mineiridade 

 

 

 

Se eu pudesse cantar toda a beleza, 

De minha grande terra abençoada, 

Seria o poeta mais feliz do mundo! 

 

Amo-a com ternura, 

Em suas glórias, triunfos e revezes; 

Em sua pobreza,  

Ou nas fantásticas riquezas! 

 

Guardo a paisagem sua, na memória, 

Amo-a nos fastos rútilos da história,  

E garboso, insolente, envaidecido,  

De tanta cousa que ela tem de belo,  

Posso dizer: Minas, querida, 

Es minha terra! 

 

Augusto de Lima Júnior (poema “Paisagem de Minas”, 1936) 

 

 

Lima Júnior foi um típico polígrafo que utilizou de sua escrita sobre o passado 

para influir nas decisões do presente89. Neste sentido, o oficio de historiador é assumido 

como missão de salvaguardar e preservar um passado que além de ensinar, figura como 

                                                 
89 Notamos uma preocupação em se discutir o presente como um contínuo do passado, uma característica 

do historicismo segundo Nelson Saldanha, em que consiste em atestar a permanência do passado no espírito 

do homem do presente. “Em outros termos o homem ocidental (ele diz europeu) de hoje é distinto do que 

era antes, mas seu ser atual inclui o anterior.”Cf. SALDANHA, Nelson. Historicismo e Culturalismo. 

In:________. Historicismo e Culturalismo. 1º edição. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro,1986, p. 15. 
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relíquia de um tempo primordial para a construção do patrimônio nacional. Contudo, na 

narrativa de Lima Júnior, o historiador, além de perquiridor da verdade, apresenta-se 

também como poeta, como aquele a quem cabe ordenar e cantar a memória da 

coletividade das minas. A sensibilidade como tópica que fundamenta e autoriza o discurso 

limiano é recorrente na cultura histórica oitocentista e reiterada nas agremiações 

acadêmicas no início do século XX. 90 A sua escrita é urdida de maneira a assumir o dever 

para com sua terra de origem, tópica retórica e poética clássica consagrada na teatralidade 

da cultura historiográfica dos Institutos Históricos e Geográficos.91Na abertura da sessão 

solene in memoriam de Augusto de Lima Júnior, realizada ao dia 31 de março de 1971 

no Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, o Presidente engenheiro Demerval 

José Pimenta pronunciou as seguintes palavras: 

No que se refere ao Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, 

foram excepcionais o seu amor e a sua dedicação para com ele. Em 

1907, ano da instituição deste sodalício, seu pai, o Dr. Augusto de Lima, 

então exercendo as funções de Diretor do Arquivo Público Mineiro, foi, 

juntamente com João Pinheiro, um dos fundadores e do qual se 

conservou como sócio até o seu falecimento. Seu filho [Augusto de 

Lima Júnior], nosso homenageado, ainda bem moço pode 

acompanhar tão ilustre pai nos labores daquele Arquivo e deste 

Instituto. Tendo ingressado neste sodalício, dedicou-se de corpo e alma 

aos seus objetivos, pronunciando magistrais conferências e emitindo 

consagrados pareceres, nos assuntos atinentes à História Nacional e que 

lhes eram submetidos.92(negrito nosso). 

 

Nas palavras de Pimenta, a história da instituição funde-se a própria trajetória de 

Lima Júnior. Herdeiro e auxiliar de seu pai, Lima Júnior é homenageado pelo seu papel 

atuante desde muito jovem nas duas principais agremiações culturais de Minas Gerais. O 

seu “dever cívico e sentimental” foi reconhecido pelo presidente: 

 

Durante sua longa e profícua existência, cumpriu o dever cívico e 

sentimental de analisar o que já se realizou em Minas e de propugnar 

por medidas capazes de promover o seu desenvolvimento cultural.93 

 

                                                 
90 TURIN, Rodrigo. Uma nobre, difícil e útil empresa: o ethos do historiador oitocentista. In: História da 

Historiografia, n.2, p.12-28, mar. 2009. 
91 Lima Júnior como supracitado foi filiado aos Instituto de História de Ouro Preto, Instituto Histórico e 

Geográfico de Minas Gerais, Academia Mineira de Letras, Instituto de História Letras e Arte.  

Compartilhando uma série de elementos da cultura política e historiográfica destes lugares, este tópico que 

já fora iniciado na introdução será melhor compreendido na segundo capítulo desse trabalho. 
92 REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE MINAS GERAIS, Belo Horizonte nº. 

XIV, 1970, p.420. 
93 REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE MINAS GERAIS. Ibdem, p. 419.  
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Ato essencialmente político, a escrita da história é apresentada por Lima Júnior 

numa clara reflexão sobre o seu vínculo visceral com Minas Gerais. Nesse sentido, a 

constituição da autoridade do historiador ao escrever a história da pátria mineira passa 

pelo estabelecimento prévio de uma relação entre o autor, o lugar em que ele nasceu e foi 

criado e o projeto que defende. Deste modo, escrever a genealogia mineira implica em 

uma tomada pública de posição que caracteriza e legitima o par autor-pátria, já que sua 

vivência como mineiro configura-se como uma espécie de dispositivo retórico utilizado 

como elemento fundante da sua argumentação.  

Esse aspecto da escrita de Lima Júnior é representado diversas vezes por uma 

sequência descritiva da natureza fenomenal que possibilitou “a aventura do ouro”.  A 

busca pela felicidade do poeta – apresentada nos primeiros versos do poema “Paisagem 

de Minas”, publicado em 1935 – é também o objetivo do historiador: cantar a beleza das 

paisagens de sua pátria. A ligação de Lima Júnior com a terra mineira é, como vimos, 

profunda. Em A Capitania das Minas Gerais (1965) a figura das “rutilantes montanhas” 

o inspira a cantar as suas belezas através da busca do conhecimento sobre os “construtores 

das Minas” que transformaram os ignotos e bravios sertões em uma Pátria que o 

envaidece em ser filho.  

Ao entrar em contato com os nomes de seus antepassados nos livros paroquiais o 

autor diz ter sido tomado por um sentimento de pertencimento que chancelava a 

continuidade de sua missão, pois como relata: “eu lhe pertencia a eles e a essa terra que 

exerce sobre mim tão forte domínio, ela e sua paisagem, à sua gente, a tudo quando diz 

respeito às românticas paragens de Minas Gerais.” 94 Da janela de sua casa em Cachoeira 

do Campo exclamava: 

Dos velhos sobrados, janelas e varandas, olhavam-me e eu olhava-as 

com o júbilo recíproco dos parentes, que se encontram após um longo 

apartamento. E, se me é permitido empregar uma velha e romântica 

expressão, direi que, através das típicas moradas, eu ouvi murmurar a 

voz do sangue.95 

 

                                                 
94 LIMA JUNIOR, Augusto de. A Capitania das Minas Gerais (Origens e Formação). Edição do Instituto 

de História, Letras e Arte, Belo Horizonte. 3ª ed., 1965, p. 15. 
95 LIMA JUNIOR, Augusto de. Ibdem, p. 11. Muito parecido é o trecho de Alceu Amoroso Lima, que 

também retoma a voz dos antepassados, a voz do sangue, da herança: “Venho de um grato colóquio com 

as coisas do nosso passado... É a voz das mortas gerações que fala por minha voz, a voz dos homens que 

primeiro desbravaram o terreno nacional, a dos que primeiro assentaram a pedra angular da pátria.” LIMA, 

Alceu Amoroso. Voz de Minas. Ensaio de Sociologia Regional Brasileira. Rio de Janeiro: Agir Editora, 

1945. 
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Como vimos nas palavras introdutórias desse capítulo, a ideia do dever que Lima 

Júnior assume em seu ofício de historiógrafo é espelhada na “geração heroica” dos 

precursores de sua geração, autores das glórias e da prosperidade de seu tempo. Assim, o 

autor declara que a sua missão tem o fim de 

 

avivar a consciência histórica de minha terra natal, pelo culto de suas 

glórias e divulgação dos seus títulos. Desejo relembrar alguns desses 

esforços, afim de que se verifique que, ao contrário do que supõem os 

desanimados, vale apena lutar pelo engrandecimento de nossa pátria. 

(negrito nosso)96 

 

Tal canto – à beleza e ao engrandecimento das Minas – é entoado por um coro de 

diversas vozes partícipes da construção identitária de Minas Gerais, a mineiridade. No 

discurso da mineiridade, as características peculiares da formação histórica de Minas são 

compreendidas como proeminentes na construção da identidade nacional. Elaborada por 

uma elite política e intelectual que se apropriou de fatos históricos regionais e, portanto, 

de particularidades de uma região de Minas – Vilas do Ouro e Diamantes – a mineiridade 

é conhecida e reconhecida pelos brasileiros e mineiros. Essa elite elaborou uma 

autoimagem com atributos originados no passado e reconstruídos para legitimar sua 

diferença em relação aos outros políticos brasileiros.  

 Segundo Maria Arminda Arruda, a singularidade da paisagem mineira é topos 

basilar da mineiridade. Tal elemento enunciativo – um panegírico à natureza – é 

facilmente encontrado nos relatos dos viajantes, nas crônicas, e nas memórias que 

atribuem às “alcantiladas montanhas” um fator determinante na constituição da 

mineiridade.97 Nesse sentido, as missões estrangeiras do século XVIII e XIX, no que diz 

respeito a Minas Gerais, organizaram parte do material empírico e chegaram a 

observações tão argutas, mas também tão expressamente enlevadas que, não por mera 

causalidade, firmaram os pilares para a construção da mineiridade. Esses relatos 

apresentam-se capturados pelo poder da paisagem mineira, e suscitam sentimentos que, 

segundo Arruda, seria semelhante a “feição alpina”.98 

                                                 
96 LIMA JÚNIOR, Augusto de. Vila Rica do Ouro Preto: Síntese histórica e descritiva. Edição do Autor. 

Composto e impresso nas oficinas da PAP. TIP. BRASIL de VELLOSO S. A., Belo Horizonte, Minas 

Gerais, 1957, p. 13. 
97 Pensando junto com Maria Arruda entendemos que “todo trabalho intelectual é histórico não apenas no 

sentido de versar sobre um momento da criação coletiva dos homens, mas, principalmente, porque coloca 

problemas e inquietações que estão presentes, mesmo em forma virtual, na ribalta da sociedade.” 

ARRUDA, Maria A. do Nascimento. Mitologia da Mineiridade: o imaginário mineiro na vida política 

cultural do Brasil. Rio de Janeiro: Ed. Brasiliense, 1999, p. 13. 
98 ARRUDA, Maria A. do Nascimento.  Ibdem, p. 50. 
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A paisagem, assim, confere a mística do “irrevelável segredo chamado Minas”, 

escondido entre as montanhas abissais, em seu recortado relevo, onde “[...] ora se acha 

em alto ponto de vista [...] ora se vê fechado entre paredes de montanhas.” 99 O teor 

romântico que se sobreleva na escrita sobre as paisagens mineiras nos remete a uma visão 

semelhante ao Peregrino no mar de brumas (1818) (Der WandererüberdemNebelmeer), 

do alemão Caspar David Friedrich. Pintor de paisagens, Friedrich soube reproduzir em 

seus quadros a atmosfera mística e lúgubre tão em voga a partir do final do século XVIII. 

O engrandecimento dessa natureza fantástica em sintonia com a individualidade do 

peregrino é tópica recorrente nos relatos dos viajantes do século XIX, como nas crônicas 

de Sant-Hilaire.100 O procedimento narrativo de Lima Júnior pode ser compreendido 

também por esse aspecto romântico ou, como ele mesmo define, como um “dever 

sentimental”. Em clave romântica, a natureza e o homem mineiro são analisados pela 

complementaridade de seus aspectos fenomenais e heroicos. A bravura do espírito 

aventureiro dos homens que povoaram essas paisagens relaciona-se diretamente à 

grandiosidade das montanhas descritas nas obras limianas. Assim, a ferocidade da 

natureza é proporcional à proeza dos homens “que fez com que pudéssemos domar a terra 

e formar posteriormente a grande nação que somos hoje [...]”101 A reiterada referência à 

paisagem mineira é emblemática. No livro Paisagem e Memória, Simon Schama afirma 

que a “paisagem é cultura antes de ser natureza; um constructo da imaginação projetado 

sobre mata, água, rocha”. 102 Neste sentido, pode-se entender que a paisagem é como um 

texto elaborado por uma tessitura cultural e histórica e que pode ser lida, descrita, 

interpretada e representada. Schama sublinha que a construção das identidades nacionais, 

“perderia[m] muito de seu fascínio feroz sem a mística de uma tradição paisagística 

particular: sua topografia mapeada, elaborada e enriquecida como terra natal”. Portanto, 

um dos elementos caros a cultura histórica e política a que Lima Júnior respondia, ao 

assumir o seu dever para com sua pátria, era a construção e divulgação de uma 

                                                 
99 ARRUDA, Maria A. do Nascimento.  Ibdem, p. 51. 
100 No livro Vila Ria de Ouro Preto, Lima Júnior reúne uma série de relatos dos viajantes que visitaram Vila 

Rica, atual Ouro Preto, no século XIX. Vários trechos dos relatos citados na obra limiana refere-se à 

paisagem montanhosa das Minas Gerais. Como, por exemplo, o esboço que Auguste Saint Hillaire faz sobre 

a paisagem curiosa em Vila Rica observada da casa do Barão de Eschwege, descrevendo o “relvado, 

belíssimo em verdor entre os rios e as bases dos morros”. LIMA JÚNIOR, Augusto de. Ibdem, 1957, p.155. 
101 LIMA JÚNIOR, Augusto de. Ibdem, 1957, p.28.  
102 Dentro outros Cf. SCHAMA, Simon.  Paisagem e Memória.  Tradução de Hildegard Feist.  São Paulo: 

Cia. Das Letras, 1995, pp. 22-24.  MENEZES, Ulpiano T. Bezerra de. A Paisagem como fato cultural. In: 

YÁZIGI, Eduardo (Org.). Turismo e Paisagem. São Paulo: Contexto, 2002, pp. 29-31. SARLO, Beatriz.  

Paisagens Imaginárias: Intelectuais, Arte e Meios de Comunicação.  Tradução de Rubia Prates e Sérgio 

Molina. São Paulo: Edusp, 1997. 
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determinada paisagem mineira que alegoricamente vinculava o cenário hostil das 

rochosas e íngremes montanhas ao caráter “aventureiro”, “audaz” e engenhoso dos 

mineiros, que apesar das condições, muitas vezes adversas, conseguiram constituir “as 

vilas do ouro”. Tal relação pode ser compreendida na descrição que Lima Júnior faz dessa 

“contradição física” sobre o cenário ouro-pretano: 

 

A vida espiritual de Ouro Preto é a fonte da vida espiritual de Minas e 

dentro do seu recinto sagrado, onde se misturam as recordações trágicas 

com as dos mais belos romances de amor, vão sorver alento as almas 

que procuram na experiência do passado, os sentimentos e a 

experiência para a grandeza de nossa pátria, nascida do esforço de 

nossos antepassados e criada na ordem jurídica e na obediência às Leis 

dos homens e às Leis de Deus. Nas suas contradições físicas, se 

retrata a própria contradição dos sentimentos humanos; mas nos 

velhos sinos, na contemplação dos abismos do ouro, ou da atrevida 

ascensão das montanhas ao céu, com a figura eterna do Itacolomi, 

Ouro Preto foi e será sempre a Jerusalém da Independência e da 

República, ensinando às gerações, com as palavras de Tiradentes, que 

“se todos quisessem, poderíamos fazer no Brasil uma grande nação.”103 

 

A paisagem da cidade de Ouro Preto que Lima Júnior descreve é marcada pela 

perspectiva de ser o palco ou cenário dos eventos mais importantes, segundo ele, para a 

constituição da nação brasileira. A “Jerusalém da Independência” e da “República” deve 

ser rememorada tanto através de suas imponentes paisagens físicas, quanto de sua 

historicidade assinalada pelo crivo da Inconfidência Mineira. Nota-se a importante 

menção às montanhas e principalmente ao pico do Itacolomi, uma vez que a figura das 

montanhas, como representada nas palavras do historiador, pode ser lida como símbolo 

da ascensão espiritual e do grau supremo de desenvolvimento a ser alcançado com muito 

esforço. A tradição cristã apresenta as montanhas, os montes e os lugares de alto relevo 

associados às manifestações do sagrado, e não por acaso Lima Júnior compara a antiga 

capital de Minas à Jerusalém, cidade localizada nas montanhas da Judéia.  Assim como 

Jerusalém é o cenário dos principais episódios da história do cristianismo, lugar onde se 

reforçam esta concepção cósmica das montanhas – o Calvário, 

ou Gólgota, como lugar de sepultamento de Adão e crucifixão e morte de Jesus Cristo 

ou ainda o Monte Sinai, onde 

Moisés recebeu de Deus as Tábuas da Lei e a hierofaniade Deus na Sarça Ardente –, 

Ouro Preto também figura na história do Brasil como o lugar da origem dos sentimentos 

                                                 
103LIMA JÚNIOR, Augusto. As primeiras vilas do ouro. Edição do Autor. Estabelecimento gráfico Santa 

Maria, S.A. Belo Horizonte, 1962, pp.72 e 73. 
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de liberdade que guiaram a Independência e a proclamação da República. Nesse sentido, 

Lima Júnior constrói uma argumentação rica em detalhes geográficos, histórico e 

culturais, que são justapostos às paisagens e que exploram os episódios trágicos e 

românticos que servem como repositório das ricas experiências do passado mineiro. O 

historiador relaciona os diversos eventos que marcaram a constituição da ordem jurídica 

de Vila Rica às dificuldades das contradições geográficas, ampliando assim o empenho e 

o trabalho que os antepassados104 enfrentaram para constituir a tão sonhada nação que 

Tiradentes propunha. Os episódios elipsados na citação acima podem ser observados com 

maior clareza em seu livro, As primeiras Vilas do Ouro, no qual, citando os versos de um 

poema de seu pai, Augusto de Lima, o historiador mineiro busca traçar a “paisagem 

espiritual da antiga Vila Rica”: 

 

Este é um livro de pedra; há nele escrito , 

Com o sangue dos mártires, um poema!  

Aqui, da Páscoa Nacional o rito,  

Encontra, em cada canto, um vivo emblema,  

Ali na encosta, os rudes faisqueiros, 

Contra o Proconsul Régio alçam as vozes;  

E proclamam num lance derradeiro 

A liberdade em face dos algozes. 

Aqui, na via íngreme arrastado,  

Foi Felipe dos Santos, pai da plebe.  

A terra que jamais singrou o arado,  

Essa é a terra que o sangue dele embebe. 

Lá embaixo, ainda o ergástulo boceja 

Onde Cláudio expirou rouxinoleando... 

 

Vêde o lindo casal que além branqueja,  

Nêle grupou-se dos reveses, o bando. 

E aqui bem junto, em bronze a majestade,  

Perpetua-se ao culto da memória,  

A tragédia maior da Liberdade, 

Com o mártir maior da nossa História.  

Por esses montes, vales e planuras,  

Passam, ainda, os ecos de Dirceu, 

Quando sobre o Itamonte, nas alturas, 

Vem rolando uma estrela pelo céu.  

Vede e guardai, senhor, em vossa mente esta paisagem,  

única no mundo 

Em vosso coração tende igualmente  

Nosso afeto vivíssimo e profundo. 

E leve vosso espírito a certeza  

Das expansões desta homenagem pública,  

                                                 
104 Nota-se novamente a vínculo hereditário declarado pelo autor, ou seja, como um representante que tem 

por obrigação dar continuidade aos trabalhos de valorização da pátria mineira e do dever de manter a 

história e a memória dessas gerações vivas como fonte de experiências para guiar os caminhos da nação. 
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Que Vila Rica foi e é, com certeza,  

Berço, nunca sepulcro da República!105 

 

Ao relacionar a formação rochosa da cidade ouro-pretana ao livro pétreo inscrito 

com o sangue dos mártires, o poeta sugere a ideia da solidez e consistência da verdade 

dos episódios apresentados ao longo de sua descrição da paisagem espiritual de Vila Rica.  

A memória estaria emblematicamente contida em cada canto daquela cidade e 

principalmente nas suas vias montanhosas, árduas e rochosas, que, diferente do litoral 

agrícola com os grandes e férteis latifúndios de cana-de-açúcar, foi fertilizado com o 

sangue de Felipe dos Santos, um dos primeiros mártires mineiros contra os algozes 

colonos portugueses, que oprimiam a plebe com a cobrança violenta do quinto morto em 

episódio sucedido no ano de 1720 e conhecido como a Revolta de Vila Rica, ou Revolta 

Felipe dos Santos.   

Como se caminhasse pelas ruas de Ouro Preto, Augusto de Lima, o pai, relembra 

também o romance entre o casal Marília e o inconfidente Tomás Antônio Gonzaga, que 

por meio desse amor conseguiu reunir o grupo inconfidente protagonista do episódio 

dramático da Inconfidência, “a tragédia maior da liberdade”. Essa paisagem singular, 

“única” para utilizar a palavra precisa do poeta mineiro, compõe o cenário para o teatro 

da nacionalidade, com seus heróis e musas, personagens fundamentais de uma narrativa 

que objetiva a valorização e monumentalização da cidade de Ouro Preto como lugar 

proeminente na história nacional. 

Nessa esteira, a paisagem é preenchida ideologicamente por significados 

identitários e simbólicos da nacionalidade, muitas vezes construídos e reproduzidos pela 

história e pela literatura, que acabam por alimentar os imaginários sociais, ao mesmo 

tempo em que se alimentam destes. Assim, a mineiridade deve ser apreendida no sentido 

ideológico de delimitação cultural e histórica do espaço de origem da nação, 

confrontando-se com os outros lugares – paulista, baiano e carioca – conformadores da 

identidade nacional.106 

                                                 
105 LIMA JÚNIOR, Augusto. As primeiras vilas do ouro. Edição do Autor. Estabelecimento gráfico Santa 

Maria, S.A. Belo Horizonte, 1962, p. 23. 

 
106 A cultura política brasileira revelou-se capaz de integrar os componentes do ufanismo, principalmente 

aqueles derivados do espaço geográfico, fazendo-os presentes nas formulações do “homem cordial”, do 

“luso-tropicalismo” e da “mineiridade”, construções simbólicas que marcaram a identidade nacional 

OLIVEIRA, Lúcia Lippi. A questão nacional na Primeira República. São Paulo: Brasiliense, 1990. p. 198. 

A questão da brasilidade aflorada nas Minas Gerais é recorrente no campo intelectual, seja no métier do 

historiador, seja nos romances, e poesias, como as afamadas frases do poeta simbolista Olavo Bilac: “Um 

filho do Rio, de São Paulo, de Pernambuco ou do Rio Grande do Sul sente-se mais brasileiro quando 
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Intrínseca a essa formação historiográfica era a própria “invenção das Minas”. 

Francisco Eduardo de Andrade, ao estudar a construção da região colonial – as minas do 

ouro e das pedras preciosas – e as práticas que fabricaram tal espaço, afirma que 

 

[...] todas as relações constitutivas desse lugar se aglutinam em torno 

do fato ou do feito de descobrimento de metais e pedras preciosas. Com 

efeito, foram os descobrimentos de minerais preciosos que instituíram 

uma suposta identidade de Minas Gerais, criando, nos campos 

simbólicos, político e geográfico, uma condição e uma razão de ser 

fundadora de nova experiência no regime colonial.107 

 

A instituição de Minas Gerais do ouro remonta a década de 1680, segundo 

Andrade, quando teve início as apropriações da memória do descobrimento 

protagonizado pelo bandeirista Fernão Dias Pais. Houve um investimento simbólico na 

descoberta do paulista, menos pelos seus supostos resultados imediatos, mais pelo que 

nela serviu de “moldura prestigiosa em termos de conquista sertanista e exploração de 

minerais preciosos nos sertões do ouro.” As práticas de descobrimento de riquezas 

minerais, sendo práticas de colonização (e construção) do espaço dos poderosos, 

conservaram-se, amoldando-se à conjuntura do tempo, no horizonte social e econômico 

das Minas Gerais no século XVIII. Portanto, tais descobertas teriam sido uma negociação 

entre a Coroa e os homens coloniais mais poderosos, ou seja, uma política de dominação 

e de exploração colonial do Estado português através de um enquadramento político das 

ações de descobrimento que visava o “controle sociopolítico das fronteiras.” Nesse 

sentido, o verdadeiro embuste se desmitificou com o desvelamento das práticas e 

representações que estavam em conformidade com uma mentalidade herdada da cultura 

política do Antigo Regime português, na qual o capital simbólico seria fundamental para 

se alcançar serviços e mercês. Ao atentar para uma imagem desmistificadora das Minas 

como espaço de mobilidade social e das descobertas minerais como uma “aventura 

romântica”, Andrade desvela um grande embuste ritualizado pela mística do poder.  

Essa invenção de Minas através dos discursos laudatórios dos descobridores, em 

que eles figuram como heróis que desbravaram e descobriram os tesouros minerais, 

                                                 
respira o ar da Mantiqueira.”, ou "Vir a Minas é vir ao coração do Brasil. Ouro Preto amantelada nas 

suas montanhas verdes é como o reduto da nossa nacionalidade".  Cf. BRAGA, Vanuza Moreira. Relíquia 

e Exemplo, Saudade e Esperança: o SPHAN e a Consagração de Ouro Preto. Dissertação, Fundação Getúlio 

Vargas, Rio de Janeiro, 2010.   
107ANDRADE, Francisco Eduardo de. A invenção das Minas Gerais: empresas, descobrimentos e entradas 

nos sertões do ouro da América Portuguesa. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2008. p.16. 
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aparecem nessas crônicas como um traço decisivo de sua trajetória e formação histórica.  

Tais relatos que inventaram as Minas Gerais no período colonial servem de subsídio 

documental para as pesquisas historiográficas do século XX, encontrando, desse modo, o 

espírito mineiro profundamente entretecido nessas concepções de formação. 

Sobre a produção dessa historiografia preocupada com a construção identitária de 

Minas Gerais, o historiador Oiliam José na análise da Histografia Mineira (1959), 

preocupado com “a avaliação do conteúdo das obras de natureza histórica [...] com 

critérios diferentes da crítica literária e artística em geral”, se refere a Lima Júnior como 

o “mais produtivo de nossos historiadores vivos, apesar de setuagenário”108. Nesse 

estudo, a análise da historiografia é proposta através da periodização: primeiros 

historiadores – Século XVI a 1808; viajantes cronistas – 1808 a 1870; historiadores 

clássicos – 1870 a 1910; historiadores contemporâneos – 1910 a 1959.109Lima Júnior é 

então considerado pelo historiógrafo como um expoente dos historiadores 

contemporâneos, e suas obras A Capitania de Minas Gerais e A Vila Rica do Ouro Preto 

são, na concepção de José, “a própria história inicial de nosso estado.”110 

O intelectual que desponta como um dos precursores da prática no país é José 

Honório Rodrigues. No entanto, mesmo que seus esforços, na segunda metade do século 

XX, tenham contribuído para o mapeamento dessa cultura historiográfica, eles foram 

insuficientes para o esgotamento do tema. De acordo com José, o advento da descoberta 

das Minas Gerais, acontecimento que revolucionou as formas sociais e econômicas da 

vida colonial, fortalecendo a consciência nacional, inspirou uma historiografia nova e 

original. A repercussão da nova vida econômica na renovação da historiografia não foi 

imediata e repentina. Tais acontecimentos locais, assim como o próprio bandeirantismo, 

só aparecem em algumas relações e descrições, formas primitivas de criação 

                                                 
108 JOSÉ, Oiliam. Historiografia Mineira. Ed. Itatiaia: Belo Horizonte, 1959, p. 45. 
109 A linearidade da análise feita por Oiliam José traz operações narrativas que nos permitem, ao lado de 

informações de sua trajetória intelectual, inferir elementos da tradição historiográfica ele e Lima Júnior se 

inseria. Oiliam José membro do IHGMG, titular da cadeira 18 que tem como patrono José Pedro Xavier da 

Veiga, também compartilha da visão religiosa como imperiosa na formação histórica das nações, como 

veremos a importância da constituição religiosa na escrita limiana, compartilha também o projeto de 

revitalização da figura de Tiradentes e da Inconfidência Mineira no cenário nacional. Cf. FONSECA, Thais 

Nívia de Lima e. A Inconfidência Mineira e Tiradentes vistos pela Imprensa: a vitalização dos mitos (1930-

1960). In: Revista Brasileira de História, São Paulo, v. 22, nº 44, pp. 439-462, 2002. 
110 E apesar de setuagenário é elogiado por José como um dos historiadores que mais produz estudos sobre 

Minas Gerais. O autor compreende que as épocas históricas não finalizam de um momento para o outro, 

não porque os fatos que as produzem cessam, mas as consequências impostas por eles tanto no tempo 

quanto no espaço ainda permanecem ativas e latentes, gerando posteriormente novos acontecimentos. Na 

perspectiva do autor, as idades históricas se interpenetram quase sempre, com seus elementos fundamentais 

e acidentais, e a continuidade histórica, para ele, resiste aos fatores mais violentos e adversos. JOSÉ, Oiliam. 

Ibdem, 1959, p. 21. 
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historiográfica. Dessa forma, mesmo que de uma maneira rudimentar, a “historiografia” 

mineira surgiria juntamente com o movimento de descoberta de suas terras.111 

Ao analisar os elementos da cultura política e historiográfica da mineiridade na 

escrita limiana, compreendemos a importância de localizar os lugares que 

institucionalizam, divulgando, autorizando e legitimando, esse discurso. Em sua obra A 

escrita da História, Michel de Certeau112 nos fala da “operação historiográfica”, que é a 

relação entre um lugar, os procedimentos de análise e a construção de um texto. No intuito 

de demarcarmos as instituições que promovem esse discurso, apontamos duas instituições 

fundamentais para compreendermos os lugares de fala dos autores que aqui citamos e, 

principalmente, os lugares dos quais Lima Júnior formula os debates e constrói seu 

enunciado113. O Arquivo Público Mineiro (APM) e o Instituto Histórico e Geográfico de 

Minas Gerais (IHGMG) são dois espaços de institucionalização da memória histórica de 

Minas Gerais que captam, organizam e divulgam as identidades criadas por esses 

políticos que se empenhavam em escrever a história mineira. O APM e o IHGMG eram, 

portanto, as principais agremiações no estado mineiro que auxiliavam os intelectuais 

desse tempo a estruturarem suas obras.114A criação do APM em 1895 assumiu objetivos 

muito similares aos empreendidos por instituições semelhantes ao longo do século XIX: 

reunir os documentos importantes para a escrita da história de Minas Gerais contribuindo 

para as pesquisas que edificariam uma história da nação, ordenando os fatos que 

marcaram a história local e buscando homogeneidades e exemplos de conduta em 

personagens até então dispersos.115 

                                                 
111 RODRIGUES, José Honório.  História da Historiografia do Brasil. Historiografia Colonial. São Paulo: 

Companhia Editora Nacional, 1979. p. 162 
112 CERTEAU, Michel de. A Escrita da História. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007. 
113 Os estudos das narrativas também auxiliam a revelar o lugar de fala que circunscreve cada discurso, sua 

moldura institucional, seu maior ou menor ajuste aos critérios que regem o prestígio e o poder na sociedade. 

As instituições desenham a trama na qual está localizado cada discurso, revelando as relações de poder. Tal 

jogo é sempre relacional, ou seja, define-se pela disposição que o discurso ocupa no conjunto dos saberes 

em circulação. As instituições encarregadas do ordenamento e controle dos discursos conferem-lhes poder, 

a marca e o selo, inscrevendo-os na ordem discursiva que lhes é designada. Para essa discussão conferir 

FOUCAULT, Michel. Ibdem, 1996. Vale salientar que a discussão sobre a rede de sociabilidade de Lima 

Júnior terá maior espaço no capítulo 2 dessa dissertação. 
114 RODRIGUES, José Honório. Ibdem 1979. p. 85. 
115 O APM, fundado em 1895, tinha um significado que, segundo Medeiros, se constituía muito além de 

apenas um depositório de documentos sobre o estado de Minas Gerais. Ele era a representação de uma 

autonomia e identidade histórica da capitania, da província e do estado de Minas, como se a aglomeração 

de documentos em um depositório único representasse a unidade de seu território, assim como sua unidade 

e síntese histórica. Na perspectiva de Álvaro de Araújo Antunes e Marco Antônio Silveira, entre 1850 e 

1940, o engendramento que ocorreu entre as narrativas historiográficas e o desenvolvimento de arquivos, 

museus e institutos de pesquisa foi um fenômeno de tal proximidade e articulação, que forçou o 

questionamento atual sobre de que maneira e em que medida a escrita da história e as estratégias de seleção 

e arquivamento de fontes modificaram-se reciprocamente. ANTUNES, Álvaro de Araújo & SILVEIRA, 
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Já no século XX, o IHGMG, à sombra do APM, assume um papel semelhante ao 

da primeira instituição. De fundamental importância para o IHGMG, o APM, além de 

compartilhar boa parte de seus membros, também cedia espaço em sua revista para a 

publicação de artigos dos sócios dos institutos116. O IHGMG nasce com uma função 

complementar a do APM, já que “a obra patriótica do governo que fundou o Arquivo e 

que deu lugar ao opulento repositório das ‘Ephemerides Mineiras’, e à divulgação de um 

grande número de factos e documentos da nossa história, não devia ficar isolada”, como 

afirma Augusto de Lima.117 Fazia-se necessário a construção de uma instituição que se 

dedicasse a sistematização da história de Minas, pautada na riqueza arquivística reunidas 

no APM, e que concedesse a ela a força para justificar a liderança politica do estado no 

cenário nacional. Dentre os fundadores do Instituto Mineiro encontram-se personagens 

como Augusto de Lima, João Pinheiro, Diogo de Vasconcelos, Nelson de Senna, Carlos 

Otoni e Júlio César Pinto Coelho. Grande foi a importância de Augusto de Lima, pai de 

Lima Júnior, na constituição dessa agremiação intelectual. De acordo com Ivana Parrela, 

Augusto de Lima defendia a ideia da fundação do Instituto Histórico desde 1897, anterior, 

portanto, à sua direção no APM (1901-1910)118. Mas foi somente em 1907, quando o 

coronel Júlio César Pinto Coelho, presidente do Clube Floriano Peixoto119, nomeou uma 

comissão de onze membros, dentre eles Augusto de Lima, que foi o responsável pelo 

discurso de abertura na sessão solene de fundação do IHGMG. Reafirmando o que já 

havia defendido, Augusto de Lima declara: 

Senhores, já era tempo de Minas fundar seu areópago histórico, quando 

quase  todos os outros Estados da União já o fizeram. Não é demais 

recordar que Minas foi o foco mais intenso da formação da nossa 

nacionalidade, sendo a precursora dos eventos mais notáveis da 

nossa evolução político-social.120 

  

 Além de compartilhar a valorização de Minas, mostrando a herança que seu pai, 

Augusto de Lima, o legou ao buscar elevar o nome do seu estado perante as outras regiões 

                                                 
Marco Antônio. "Memória e identidade regional: historiografia, arquivos e museus em Minas Gerais" 

In. Revista Eletrônica Cadernos de História. Ano II, n. 01, março de 2007, p. 2. 
116 Nos anos iniciais do IHGMG, uma vez que a revista da instituição, apesar de sua publicação ser planejada 

para o ano posterior à fundação do instituto só seria efetivada nos anos 1940.  
117 LIMA, Augusto de.  Discurso.  Ata da sessão de fundação do Instituto Histórico e Geográfico de Minas 

Gerais, publicada na Revista do Arquivo Público Mineiro, Belo Horizonte, v. 14, pp. 3-16, 1909. 
118 PARRELA, Ivana D. Entre arquivos, bibliotecas e museus: a construção do patrimônio documental para 

uma escrita da história da pátria mineira (1895- 1937). Tese (Doutorado em História) – Universidade 

Federal de Minas Gerais, Programa de Pós-Graduação em História, Belo Horizonte, 2009, p. 73. 
119 Uma das várias associações republicanas do período e possuía forte tradição em relação às marchas 

cívicas e à defesa da memória dos  “heróis” mineiros para Ouro Preto  –  terra  sagrada  que  deu  origem  

aos  primeiros  republicanos. 
120 Apud PARRELA, Ivana Ibdem,2009. 
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do Brasil a escrita limiana pode ser observada como partícipe do discurso dessas 

instituições. Outro fator importante era a presença da religiosidade como recorda Ivana 

Parrela sobre as procissões guiadas pelo busto da República, que eram promovidas, em 

Belo Horizonte, pelo Clube Floriano Peixoto, lugar, como supracitado, no qual nasceu o 

instituto mineiro. Segundo Claudia Regina Callari, no dia 21 de abril de 1902 o Clube 

organizou uma “romaria cívica”, partindo de Belo Horizonte para Ouro Preto – terra que 

deu origem aos primeiros heróis nacionais. Para Callari, que confronta os projetos do 

IHGB aos do IHGMG, os elementos religiosos são frequentes nos trabalhos dos membros 

dessas agremiações, principalmente no instituto mineiro, que não desprezava os símbolos 

religiosos na constituição do panteão cívico do Estado.121 

Os idealizadores do instituto mineiro, mesmo adotando uma postura regionalista 

e pretensamente particular, procuravam manter laços estreitos com o Instituto Histórico 

e Geográfico Brasileiro (IHGB), assim como seus congêneres de outras unidades da 

confederação.122 Um de seus claros objetivos, com certo atraso, era legitimar, pelo estudo 

do passado, o papel desempenhado pelo estado no presente. Embora intencionasse as 

definições dos parâmetros para a escrita da história mineira, o que se pode perceber é que 

o IHGMG não passou, em um primeiro momento, de uma tentativa de criação de uma 

historiografia.123 

Patrono da cadeira de número 23 no IHGMG, Lima Júnior, na terceira edição de 

A Capitania, se filia a uma historiografia mestreada por Salomão de Vasconcelos, 

presidente dessa agremiação durante os anos 1955 a 1958: 

 

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, 

                                                 
121 CALLARI, Claudia Regina.  Os Institutos Históricos: do patronato de D. Pedro II à construção do 

Tiradentes. In: Revista Brasileira de História, São Paulo, v. 21, n. 40, pp. 59-83, 2001. 
122 O IHGB surgiu em 1838, na capital do Império, inspirado nas confrarias europeias de sábios ilustrados, 

como a Academia Real de História, criada em Lisboa, em 1720, e o Institut Historique de Paris, fundado 

em 1834. A proposta de criação do IHGB partiu do cônego Januário da Cunha Barbosa e do brigadeiro 

Raimundo de Cunha Matos, embalada numa linha nativista. O caráter oficial e conservador era outra marca 

do IHGB, cuja principal realização foi editar a sua Revista, a partir de 1839 e ainda hoje em circulação. Os 

membros do IHGB fizeram uma história com função pedagógica, voltada para o despertar do patriotismo 

entre os jovens das elites brasileiras, acentuando o valor dos modelos legados pelos antepassados. O 

Instituto teve ramificações por todo o país. O Instituto Geográfico e Histórico da Bahia é de 1894; os de 

Pernambuco, Ceará, São Paulo e Minas Gerais foram formados no início do século XX. Muitos municípios 

também tiveram seus Institutos, como se pode ver em Minas Gerais. Dentre outros. Cf. CALLARI, Cláudia 

Regina. Ibdem, 2001. 
123 Apud CALLARI, Cláudia Regina. Ibdem, 2001, p. 79. 
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subvencionados pelos cofres públicos com intuitos políticos 

comerciais.124 

 

 

Assim, o empedernido historiador vincula-se a uma historiografia que busca revisar as 

pesquisas históricas, pondo fim ao sistema de compilação e reprodução das tradicionais 

versões sobre as Minas Gerais, buscando a verdade em detrimento dos erros e das 

inverdades produzidas pelas “conveniências políticas”. Ao vincular-se a essa corrente de 

pesquisa, o poeta mineiro declara a sua predileção pelo trabalho do médico e historiador 

Salomão de Vasconcelos, tido como mestre de uma geração que se preocupa com a 

divulgação e preservação da verdade histórica. Nesse sentido, ao ressaltarmos esse 

vínculo podemos mapear o campo discursivo no qual o enunciado de Lima Júnior é 

tramado. Assim, o discurso da mineiridade aliado a uma perspectiva revisionista das 

versões tradicionais pode ser uma leitura da cultura historiográfica limiana. 

Nessa mesma senda, ao compreendermos a historiografia mineira como produtora 

de uma identidade fundamentada no papel decisivo dessa região na formação nacional, 

observamos que a discussão entre o nacional e o regional se faz imperiosa.   

A partir dos anos 1930, a primazia nacional era uma bandeira a ser disputada. A 

discussão entre o regional e o nacional, como Monica Pimenta Velloso indicou, produziu 

uma das principais estratégias do período do Estado Novo (1937-1945) na construção de 

uma identidade nacional, desejo tão ávido de um país que se pretendia reconstruir após 

as tentativas de uma ‘República Velha’. A tática estatal fundamentava-se no incentivo 

das diferentes versões sobre as origens da nacionalidade, estimulando, assim, os estados 

a criarem narrativas que oficializassem a brasilidade. A incompatibilidade e a polêmica 

sobre a origem da nacionalidade era uma forma da história nacional, “longe de ter um 

significado unívoco e delimitado”, abarcar “o imaginário da nacionalidade brasileira, 

compondo distintas articulações.”125 Diante da crescente pressão para se conhecer o 

Brasil, e dessa maneira, formar e integrar a nação, os diversos discursos regionais 

chocam-se na tentativa de se fazer com que os costumes, as crenças, as relações e práticas 

sociais de cada região pudessem representar o modelo a ser generalizado para o restante 

do país. 

Desse modo, o estado mineiro, por meio da valorização da Inconfidência Mineira 

pelo governo de Getúlio Vargas, ganha proeminência na elaboração da identidade 

                                                 
124 LIMA JUNIOR, Augusto de. Ibdem, 1965, p. 9. 
125 VELOSO, Monica Pimenta. Ibdem, 2010. p. 62. 



61 
 

nacional. Procurando resignificar uma narrativa histórica que viesse a fornecer subsídio 

para o Estado Novo, o presidente apoia e viabiliza o projeto de transferência dos restos 

mortais dos inconfidentes delegando a função a Lima Júnior. Deste modo, o governo de 

Vargas retorna as raízes do que se entendia como identidade nacional, conferindo sua 

origem histórica à Inconfidência, construindo, deste modo, uma articulação simbólica 

entre o passado-presente-futuro, dando conta da mudança, sem, contudo, romper a ligação 

com as tradições pretéritas. 

A Inconfidência, portanto, foi o que balizou as relações entre o regional e o 

nacional nas políticas de construção da identidade e também no discurso limiano. No 

discurso de posse na Academia Mineira de Letras126, Lima Júnior, ao agradecer o 

reconhecimento da instituição em aceitá-lo como sócio, diz ter dedicado toda a sua “obra 

de historiógrafo” para que o passado de Minas Gerais, “tão grandioso e tão pouco 

conhecido, em sua inteira configuração, fosse sendo desvendado às novas gerações, com 

a possível verdade”, e nos mostra a relação entre os aspectos regionais e nacionais nessa 

obra cívica e sentimental: 

Agrupamento regional como é, dispondo de um imenso campo de 

estudos quase que inteiramente inexplorado, ela [História de Minas 

Gerais] certamente se afirmará nos estudos nacionais, como subsídio de 

relevo para a formação de uma cultura brasileira. Nem por isso, 

estaríamos privados de dar às nossas obras um sentido de 

universalidade, pois que integrados no quadro de uma civilização 

clássica, projeção que somos da cultura do velho continente, 
dispomos, contudo, de experiências novas a acrescentar ao 

patrimônio do saber universal. 127 (negrito nosso) 

 

Essa passagem do discurso é capital para compreendermos o movimento entre os 

aspectos regionais, singulares à “pátria” do intelectual mineiro, e os aspectos nacionais, 

que são subsidiados pelos estudos das regiões. A questão da nacionalidade configurada 

por meio da formação de uma cultura nacional é impreterivelmente perpassada pela 

                                                 
126 A importância dos discursos da Academia Brasileira de Letras, especialmente durante a recepção de um 

novo membro, foi analisada por Alessandra El Far. Esse estudo nos esclarece o ritual de institucionalização 

marcante nas agremiações intelectuais no Brasil. Entendendo-se que a Academia Mineira de Letras como 

um lugar que coaduna com as diretrizes dessas instituições acadêmicas letradas, faz-se caro entender a 

teatralização, por excelência, das ocasiões de recepção de um novo membro. Ocorria uma encenação 

efetuada em detalhes, reafirmando-se, perante a sociedade, o valor institucional de uma organização 

literária e a genealogia de seus integrantes: “os discursos eram considerados a parte mais importante da 

cerimônia, pois, através deles, reafirmava-se a linhagem entre seus membros, estabelecendo uma ligação 

entre o passado e o presente.”EL FAR, Alessandra. Ibdem, 2000, p. 25. 

 
127 LIMA JÚNIOR, Augusto de. ACADEMIA MINEIRA DE LETRAS. Discurso de posse na Academia 

Mineira de Letras. Rio de Janeiro: Jornal do Commercio, 1953. 22pp. 
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experiência colonial mineira. Assim, como um campo de estudo que necessita ser 

explorado, a História de Minas Gerais é escrita pelo autor na tentativa de “avivar a 

consciência histórica” através do conhecimento das experiências culturais e econômicas 

da sociedade mineira. Característica muito próxima ao pensamento historicista, a história 

é compreendida aqui como fundamento às normas do agir.128“A História,” assevera Lima 

Júnior, “não é um conto da Carochinha, que lemos para nos divertirmos. Ela constitui um 

repositório de experiências humanas que não podemos dispensar em nenhuma 

circunstância.”129 

Para este intelectual, o estudo sistematizado desse inexplorado passado mineiro 

forneceria aprendizado não apenas para a construção do Brasil, mas também do 

patrimônio universal do saber. Nesse sentido, o estado de Minas é representado pelo 

historiador como um desdobramento direto dos valores clássicos da civilização europeia, 

lugar capaz de produzir e difundir as mais altivas experiências na convenção do saber 

universal.  Por esse viés, podemos compreender a questão entre o regional e o nacional 

dissolvida na antinomia civilização e barbárie, já que a construção da civilização 

brasileira origina-se com a “formação da ordem jurídica em Minas Gerais”, conferindo à 

história desse estado valor e prestígio nacional e universal. 

As ideias de civilização e barbárie observadas na linguagem de Lima Júnior 

aparecem como eixos centrais da representação dos Estados nacionais americanos desde 

meados do século XIX, firmando-se como elementos constitutivos de uma alteridade 

geradora de significados que ajuda a formar, negociar, legitimar e dar sentido às muitas 

maneiras como as nações foram imaginadas e constituídas. No século XIX a noção de 

civilização adquire autoridade e, em consequência, passa a exercer um poder mobilizador, 

suscitando o embate entre grupos políticos, que se pretendem seus representantes e 

defensores, reivindicando, por isso, o monopólio de sua propagação. Ao tornar-se um 

valor incontestável a civilização transformou-se em um critério por excelência para julgar 

e condenar a não civilização, ou seja, a barbárie. 

No estudo feito por Maria Elisa Noronha de Sá sobre a construção da ideia de 

nação no Brasil e na Argentina através da oposição civilização e barbárie, temos a 

oportunidade de analisarmos as variações dos sentidos e significados destes termos. O 

                                                 
128 “O historicismo assevera que a história serve de fundamento às normas do agir, que sem história nada 

nem ninguém pode sustentar os objetivos do agir.” MARTINS, Estevão C. de Resende. Ibdem, 2008, p. 20. 
129 LIMA JÚNIOR, Augusto de. ACADEMIA MINEIRA DE LETRAS. Ibdem, 1953. 22pp. 
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vocábulo civilização é de criação e uso relativamente recentes em algumas das principais 

línguas europeias, datando seu aparecimento apenas da segunda metade do século XVIII. 

A origem da palavra encontra-se no latim, civitas, e refere-se às qualidades de uma alma 

nobre e espiritualmente elevada, podendo também estar relacionada com a arte de 

governar a cidade. Desde o século XIII, termos afins, como ‘civilidade’ e ‘civil’, 

aparecem associados a ideias como urbanidade e sociabilidade. O verbo ‘civilizar, seu 

particípio ‘civilizado’, o adjetivo ‘civil’ e o substantivo ‘civilidade’ datam de antes do 

século XVI. No entanto, pela conotação que a palavra assumiu no século XVIII, ocasião 

de seu surgimento, ela parece identificar-se mais com o adjetivo latino civilis que, pela 

sua proximidade com o congênere civilitas, indica um ser cultivado, polido, afável, cortês 

e refinado, ou seja, o oposto de rústico, de campesino. De forma mais ampla, ‘civilização’ 

está associada ao processo ativo de ‘civilizar’ e traz consigo a ideia de autodomínio, de 

policiamento.130 

Segundo Norbert Elias, desde o Renascimento, com a ideia de civilité, gênese do 

termo civilisation, as elites de várias cidades europeias buscaram desenvolver códigos de 

conduta e comportamento a serem observados. Por exemplo, os hábitos a mesa, como não 

comer sem talheres, ou comportamentos de expressão corporal, como a postura adequada 

durante uma conversação foram desenvolvidos a fim de ajustar os comportamentos a um 

conjunto de práticas que eram percebidas como sendo de ‘bom-tom’.131 Para Jean 

Starobinski, o conceito moderno de civilização surge somente em meados do século 

XVIII, no contexto de afirmação e expansão das ideias iluministas. Esse termo se 

relaciona a uma série de ideias típicas do Iluminismo, como a ideia de progresso material 

e de desenvolvimento da história.132 

De maneira mais ampla, o termo civilização pode expressar a consciência que o 

ocidente tem de sim mesmo. Sua maneira de perceber-se, de pensar-se como agente 

privilegiado de um desenvolvimento histórico que conduziria a um mundo sempre 

melhor, o governo pela razão e seu movimento de expansão. A própria ideia de 

movimento é característica à ideia de civilização, pois esta era entendia como um 

processo dotado de movimento firme e constante que se traduz em diversas formas 

destinadas sempre à superação. A percepção de civilização como processo é típica da 

                                                 
130 SÁ, Maria Elisa Noronha de. Civilização e barbárie: a construção da ideia de nação: Brasil e Argentina. 

Rio de Janeiro: Garamond, 2012. 
131 ELIAS, Norbert. O processo civilizador, vol. 1. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1994. 
132 STAROBINSKI, Jean. As máscaras da civilização: Ensaios. São Paulo:Companhia das Letras, 2001. p. 

21. 
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própria consciência histórica desenvolvida na Europa do século XVIII, que impulsionou 

o historicismo.  

No Brasil, a utilização mais geral da palavra ‘civilização’ só acontece nas 

primeiras décadas do XIX, e chega aqui, como na língua portuguesa, por meio de fontes 

francesas. Na primeira edição do Dicionário Moraes, de 1789, que modifica e acrescenta 

o Dicionário do Padre Rafael Bluteau, de 1726, não aparece o verbete ‘civilização’, mas 

apenas vocábulos relacionados, como ‘cívil’, ‘civil’, ‘civilidade’. Estes termos, assim 

como ‘polícia’, ‘urbano’ e ‘urbanidade’ apresentam uma significativa relação semântica, 

todos se referindo a ‘urbanizar’ como uma ação de civilizar, de tornar o indivíduo civil, 

polido, com um código de procedimentos já conhecidos, e, portanto, mais controlável. A 

palavra ‘civilização’ aparece pela primeira vez em um dicionário da língua portuguesa 

em 1831, na 4ª edição do Dicionário Moraes. Este fato parece estar diretamente 

relacionado ao crescimento do ideário liberal em Portugal, que ganhou força com a 

eclosão da Revolução do Porto em agosto de 1820. Nessa edição o texto explicativo do 

verbete ‘civilização’ aparece de forma bem concisa como: “o ato de civilizar, o estado do 

povo civilizado”. Na primeira parte do verbete, a explicação ‘o ato de civilizar’ indica a 

ação de tornar civil, que significa, nesse contexto, fazer respeitar a ordem social baseada 

na lei e na urbanidade, mais como regra de polidez; a segunda parte, ‘ o estado do povo 

civilizado’, não indica somente uma ação ou um movimento, mas também o que se 

supunha ser um estágio de superioridade moral, de organização social, política, cultural 

e material que um determinado povo alcança em seu movimento progressivo de 

aperfeiçoamento. O estado do povo civilizado referia-se sem dúvida, nesta época, aos 

povos cristãos da Europa.  

Em 1844 a pedido do IHGB, o Dicionário Moraes foi reeditado exibindo a mesma 

definição de civilização, mas com algumas adições interessantes e com o surgimento de 

alguns neologismos, como é o caso do verbete civilisado, que aparece como: 

[...] diz-se de um povo, quando tendo deixado os costumes bárbaros se 

governam por leis. Policiado quando pela obediência às leis tem 

adquirido o hábito das virtudes sociais. E polido quando em suas ações 

mostra a elegância, urbanidade e gosto. A civilização estabelece-se 

pelas leis que formarão os bons costumes. E estes aperfeiçoarão as leis 

e policiarão os povos. A polidez segue-se depois.133 

 

                                                 
133 SILVA, Antônio de Moraes. Civilisado. In: DICCIONARIO DA LINGUA PORTUGUEZA Composto 

pelo Padre D. Rafael Bluteau, Reformado e Acrescentado por Antonio Moraes Silva. Oficina de Simão 

Thaddeo Ferreira, Lisboa, 1789. 
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A análise da apropriação do termo civilização no discurso constituidor de uma 

identidade é extremamente valiosa para compreendermos como essa antinomia se 

apresenta no enunciado limiano. Legitimando a supremacia de Minas na história do 

Brasil, o autor retrata o período aurífero nas Minas Gerais no início do século XVIII como 

um marco inicial da civilização nacional, que apesar dos aspectos da ferocidade e da 

grandiosidade da paisagem dessa região, da selvageria que se instalava com a invasão 

ambiciosa dos homens atraídos pelo ouro, constituiu uma sociedade nos moldes 

civilizacionais europeus.134 

A empresa árdua do ouro, as feras e a sinistra região das alcantiladas montanhas 

e vales abismais é cenário propício para o que Lima Júnior dizia ser a “aventura do ouro” 

vivida pelas heroicas gerações. Citando o economista Roberto Simonsen, Lima Júnior 

fundamenta seu argumento sobre a construção da “civilização do ouro”: 

[...] esse ouro teve resultados bem diversos: e não ficou incorporado em 

empreendimentos de grandes resultados para o futuro, incentivou, no 

entanto, uma vultosa imigração para o Centro-Sul do País, que ocupou 

definitivamente os nossos sertões, permitiu a construção de nossas 

primeiras cidades do interior, criou um grande mercado de gado e 

tropos estimulando os paulistas à ocupação e conquista definitiva das 

regiões do Sul, tornou o Rio de Janeiro a capital brasileira, e aí criou 

fortes elementos de progresso; permitiu, finalmente, as concentrações e 

a formação da capital em escravos e tropas que mais facilitariam a 

implantação da lavoura de café no Vale do Paraíba e nas regiões 

fluminenses.135 

 

Dizendo “completar o pensamento do ilustre publicista” e economista, o 

historiador mineiro afirma que “o ouro de Minas Gerais introduziu a civilização e a 

cultura num Brasil semibárbaro, pela disseminação e isolamento das populações, no 

feudalismo dos engenhos de açúcar”. “Graças ao ouro”, afirma categoricamente o 

historiador mineiro, “a civilização veio ao deserto com suas forças, suas máquinas, suas 

engenhosidades”. Podemos afirmar a partir desses trechos o caráter imprescindível da 

civilização do ouro que prontamente se irradiou pelo Brasil, proporcionando tal riqueza 

que foi rapidamente difundida e “participada em todos os recantos do nosso imenso 

território” tornando possível a “ocupação e povoamento do sul do Brasil, que, sem o ouro 

                                                 
134 O advento aurífero em Minas se deu “nesse abrupto anfiteatro de morros íngremes e estéreis” [...] “uma 

região que era de uma selvageria tal que nenhuma descrição por minuciosa que fosse, daria uma fraca ideia 

desses vales sinistros. Nos fundos das grotas abertas pelos córregos que desciam da serra, existiam florestas 

colossais com árvores de grande altura cujos troncos, na maioria, seriam necessário vários homens, em 

volta, para abraça-los.[...] Feras, serpentes e insetos venenosíssimo, infestavam essas regiões sinistras que 

nem índios toleravam, mas que com o encontro do ouro, iam sendo dominadas para que os descobridores 

nela fincassem os esteios de seus ranchos.” LIMA JÚNIOR, Augusto de. Ibdem, 1957, p.61. 
135 LIMA JÚNIOR, Augusto de. Ibdem, 1957, p. 59. 
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das Minas e os fortes contingentes de homens que elas forneceram, seriam hoje nações 

espanholas."136 

Ao citar o sertanista Afonso Arinos (1868-1916), designado como o grande, o 

historiador utiliza-se das lapidares metáforas deste escritor para deixar ainda mais claro e 

evidente o escoamento da riqueza mineral provinda de Minas:  

As serras apojadas de ouro vazaram suas preciosas areias para os 

córregos e riachos: os leitos e os barrancos destes espalharam por 

centenas de léguas, a quem vinha explorá-lo, os seus grãos luzente e os 

milhões sonhados surgiram deveras, num bailado que durou um século 

e ao terminar deixou no Brasil um obra gigantesca e imperecível: as 

suas fronteiras dilatadas e seguras, o seu enorme território ocupado de 

direito, a sua administração organizada.137 

  

As consequências do descobrimento do ouro não são apenas apresentada por Lima 

Júnior no panorama nacional. O autor apresenta também as consequências mundiais do 

ouro mineiro: 

Portugal arrazado pela dominação Filipina, despojado de suas colônias 

do Oriente pelos ingleses e pelos holandeses, era uma sombra heroica 

de um passado glorioso, quando no reinado de Pedro II, o ouro começou 

a jorrar nos cofres reais. O reinado de Dom João V, foi de fausto, de 

grande e também de um surto de civilização e alta cultura. Participamos 

dessas glórias e somos beneficiários dessas grandezas do monarca 

ilustre, assim como todo o Brasil.138 

 

Para o historiador “o ouro de minas é o autor desses deslumbrantes conventos e 

templos [...] desde a Capitania do Grão do Para até o Rio de Janeiro.” Como expressão 

da riqueza mineira, é o “Convento de Mafra, monumento de riqueza e arte, construído 

pelo Rei Dom João V com o ouro das Minas Gerais.”139 

Na leitura da obra de 1907 do geólogo L. Launay, Lima Júnior aponta as seguintes 

considerações sobre a influência social do ouro, reportando-o a um poder civilizador. Nas 

palavras do geólogo, o historiador assume que o ouro “não só está destinado a cintilar na 

                                                 
136  LIMA JÚNIOR, Augusto. Ibdem, 1962, p. 53. “O ouro sempre esteve presente e foi incorporado às 

necessidades humanas – Através da evolução do mundo, o ouro, a prata e as pedrarias foram, cada vez 

mais, tornando-se imprescindíveis ao homem, que delas usou em variados fins, desde o adorno e culto ao 

escambo.” LIMA JÚNIOR, Augusto de. Ibdem, 1957 p. 19 
137 LIMA JÚNIOR, Augusto. Ibdem, 1962. p. 45. 
138  LIMA JÚNIOR, Augusto. Ibdem, 1962. p. 45.  
139 “Consulte-se a vida europeia, antes e depois dessas massas de ouro das Minas Gerais; alinhem-se as 

somas de diamantes que aparecem cintilando no mundo ocidental e teremos um quadro do valor que o 

descobrimento e a tragédia heroica dos aventureiros do ouro e seus descendentes, representou para a 

civilização humana.” LIMA JÚNIOR, Augusto de. Ibdem, 1957, p. 41. 
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vida humana e a transfigurá-la com seu prestígio, como parece que a sua descoberta na 

terra, transforma a própria natureza.”140 

Não podemos esquecer que a atmosfera edênica que residia no imaginário europeu 

sobre o novo mundo, perdida após os primeiros séculos do descobrimento, foi retomada 

com as pesquisas aurificas nas Minas Gerais permitindo aos portugueses transformar uma 

criação mítica em realidade.141 Através do ouro, puderam os lusitanos recuperar um 

dentre os fios que os conduziriam ao paraíso.  

Tinha assim a descoberta do ouro resolvido em um século o que todas 

as demais atividades, desde o descobrimento do Brasil até 1700, não 

tinha conseguido, isto é, atrair e fixar grandes massas de homens 

brancos, construir um capital que tornasse o Brasil capaz de 

desbravar e reconhecer grande parte de seu território, inclusive o 

estabelecimento de uma grande via interior, que foi esse relevante 

caminho da Bahia para as Minas Gerais.142 

 

Ainda citando o geólogo, Lima Júnior acede à ideia de que onde se encontra ouro 

tudo se transforma, principalmente nos países selvagens, bárbaros, incultos, rebeldes à 

vida, como é o caso dos “sertões bravios” mineiros. Assim, a singularidade das Minas na 

formação nacional advém da descoberta do ouro que consigo trouxe a solução para o 

Brasil colonial143.  

A representação feita por Lima Júnior das Minas Gerais está embrenhada nesse 

passado mitológico das pedras preciosas, da beleza das suas paragens, da sociedade que 

constituiu a ligação territorial. No entanto, as paisagens oníricas de Minas também 

expunham uma ferocidade e uma brutalidade que as cercavam de "frequentes perigos”, 

tornando a ideia da morte uma constante.144 O ouro que cintilavam nas fantásticas 

montanhas, que retomava o mito do Sabarabuçu e que solucionava o problema da colônia 

                                                 
140 LIMA JÚNIOR, Augusto de. Ibdem, 1957, p. 41. 

 
141 “Os portugueses, com a descoberta do brasil em 1500, esperavam lhes coubesse igualmente, uma parte 

de monta, no quinhão da opulência sul-americana. Não deu, entretanto, o litoral brasileiro, mostras dos 

tesouros escondidos por de traz da muralha de serranias, nos recônditos sertões ignotos e bravios. Por muito 

tempo, haviam de se contentar, os portugueses, com o pau Brasil e o açúcar, fracos atrativos que não chegara 

a determinar um fluxo de gente e um cabedal de riqueza, capazes de criarem uma civilização com forças 

de se desenvolver.” LIMA JUNIOR, Augusto. Ibdem, 1962. p. 13. 
142 LIMA JUNIOR, Augusto de. A Capitania das Minas Gerais (Origens e Formação). Edição do Instituto 

de História, Letras e Arte, Belo Horizonte. 3ª ed., 1965, p. 41.  
143  “Os portugueses, com a descoberta do brasil em 1500, esperavam lhes coubesse igualmente, uma parte 

de monta, no quinhão da opulência sul-americana. Não deu, entretanto, o litoral brasileiro, mostras dos 

tesouros escondidos por detraz da muralha de serranias, nos recônditos sertões ignotos e bravios. Por muito 

tempo, haviam de se contentar, os portugueses, com o pau Brasil e o açúcar, fracos atrativos que não chegara 

a determinar um fluxo de gente e um cabedal de riqueza, capazes de criarem uma civilização com forças 

de se desenvolver.” LIMA JUNIOR, Augusto. Ibdem, 1962. p. 13. 
144 LIMA JUNIOR, Augusto. Ibdem, 1962. p. 92. 



68 
 

e da metrópole lusitana, também entorpecia os homens que se aventuravam no 

“espetáculo alucinante da fereza e da riqueza”. A abundância das pedras preciosas, a 

ferocidade da terra, a beleza das montanhas, a ambição e a fé cristã são peças de um 

mosaico apresentado pela narrativa de Lima Júnior como constituintes da formação 

civilizacional de Minas, que 

durante o século XVIII, promoveria uma atração populacional 

extraordinária para o solo nacional, exibindo no final deste século dois 

milhões oitocentos e cinquenta e dois mil habitantes no Brasil, dos quais 

cabiam 650 mil a Minas Gerais, 530 mil à Bahia, 480 mil a 

Pernambuco, 380 mil ao Rio de Janeiro, distribuindo-se o saldo pelas 

demais.145 

 

Tal contingente é representado por Lima Júnior como a “geração heroica” que 

construiu a nação com seus esforços em domar os impulsos da barbárie e da ferocidade 

da natureza. Nessa ambiência do ouro, a peculiaridade da qualidade heroica – 

característica que é, provavelmente, de todos os atributos românticos, o mais 

individualizado – enleia-se à singularidade da paisagem surgindo assim um discurso 

eivado pela correspondência entre o ambiente e a emoção.  

Além da imparidade da paisagem, o discurso de que Minas e os mineiros sempre 

participaram dos principais eventos significativos para a política brasileira tem peso na 

construção identitária do estado. João Camilo de Oliveira Tôrres, ao justificar a 

importância da história mineira, deixa isso bem evidente.  Da mineração, passando pela 

Inconfidência Mineira, pela Independência do Brasil, pela Revolução Liberal de 1842, 

até pelos grandes nomes como Bernardo de Vasconcellos, Teófilo Ottoni, visconde de 

Ouro Preto, Afonso Pena e Antônio Carlos, o estado de Minas era compreendido como o 

grande destaque da nação: 

Podemos assimilar sempre nas agitações em torno da independência até 

nossos dias uma presença de Minas, ora como fator de estímulo e 

arrancadas mais ou menos audazes, ora como freio a conduzir o País ao 

caminho da ordem e do bom senso, sempre atuantes, mas, seja como 

for, dificilmente se poderá escrever a História do Brasil, nos 

momentos culminantes, sem subir as montanhas. 146(negrito nosso) 

 

Nas obras limianas podemos verificar que no conjunto dos traços que distinguem 

os mineiros sobreleva-se a face urbana política, que pode ser reconhecida na aclamada 

                                                 
145 LIMA JUNIOR, Augusto. Ibdem, 1962. p. 96. 
146 Procuram realçar o matiz de Minas na miríade das cores regionais: “E, assim como Capitania vive isolada 

do resto da colônia, o mineiro diferencia num caso a parte, dentre as outras populações brasileiras.” 

TÔRRES, João Camilo de Oliveira. História de Minas Gerais. v. 1, 3. ed. Belo Horizonte: Lemi; Brasília: 

INL, 1980. 
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figura do Governador Antônio Albuquerque Coelho de Carvalho. Esse personagem 

histórico é representado por Lima Júnior como um herói épico que estabeleceu a 

civilidade no ano de 1711 com a edificação das Vilas do Ouro – representação apropriada 

para o reconhecimento, afirmação e efetivação da estrutura de controle e regramento da 

exploração aurífera das Minas Gerais, sobretudo no seu aspecto fiscal e jurídico. A ação 

heroica de pacificar um povo rebelde é prudente, configurando o episódio do 

descobrimento do ouro e da institucionalização das Vilas como matéria histórica digna 

de figurar na memória das gerações futuras, sobretudo pelo aspecto glorioso da formação 

da nacionalidade.147 

 

 

1.2 Como se forma a Civilização mineira: A Era do Ouro nas Minas Gerais e a 

urbanização com a criação das Vilas do Ouro. 

 

 

 

Para conhecer a civilização criada pelo fausto do ouro, Lima Júnior se propõe a 

estudar a formação e a urbanização das Vilas do Ouro, buscando escrever um “estudo da 

sociogenia do povo mineiro”. Almejando “o melhor esclarecimento do processo histórico 

de formação e desenvolvimento” de sua “pátria”, “colocando a verdade acima de todas 

as conveniências”, o historiador investiga a “constituição da ordem jurídica em Minas 

Gerais” a partir do estudo da origem das Vilas do Ribeirão do Carmo, Vila Rica do Ouro 

Preto e Vila real do Sabará.148   

A noção de civilização que permeia a escrita limiana está ligada fortemente à 

constituição dessas vilas que, contrapondo-se ao passado agrícola e latifundiário da 

empresa açucareira no período inicial da colonização, foi a primeira região a desenvolver 

um centro urbano. Esta urbanização, segundo Lima Júnior, iniciou-se em 1711, pouco 

mais de vinte anos após o descobrimento do ouro, quando a Coroa portuguesa promove 

a organização política e judiciária, “subordinando-as ao império das mesmas leis da Mãe-

                                                 
147 “Em lugar das pedras verdes e da prata, o Sabarabuçu daria ouro e diamantes, o Brasil ficaria ligado de 

norte a sul pelo interior, o povoamento avançaria de duzentos anos e a civilização ficou estabelecida no 

coração da terra brasileira. A posteridade glorificou em Fernão Dias, que tornou isso possível, com sua 

resistência moral, sua vontade de ferro e seu desinteresse material, ele, que naquelas eras bárbaras, 

compreendeu os estímulos da glória, apanágio dos predestinados.” LIMA JUNIOR, Augusto. Ibdem, 1962, 

p. 24.  
148 LIMA JÚNIOR, Augusto. As primeiras vilas do ouro. Edição do Autor. Estabelecimento gráfico Santa 

Maria, S.A. Belo Horizonte, 1962, p.32. 
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Pátria garantindo direitos e dentro delas assegurando a ordem.” A herança lusitana que 

insere a nação brasileira na civilização ocidental se dá por meio também da continuação 

das instituições que “regiam a vida municipal da Metrópole e nas terras do Ultramar”. 

Das instituições analisadas por Lima Júnior, as Câmaras Municipais são as que mais têm 

o apreço do historiador quanto ao desenvolvimento das Minas Gerais. De acordo com o 

polígrafo, os “homens bons, isto é, pessoas gradas de cada localidade” que ocupavam as 

Câmaras Municipais, diferente dos “tipos boçais, ferozes e gananciosos com que a 

ignorância os pinta”, eram conforme “determinavam as Ordenações, isto é, os mais dignos 

e notáveis de cada Vila”149. Responsáveis pelo desenvolvimento urbano, político e 

cultural nas Minas Gerais, as “beneméritas Câmaras” são enaltecidas por Lima Júnior e 

comparadas às instituições atuais: 

Beneméritas Câmaras! Quem conhece as velhas localidades de Minas 

verificará pelas pontes de pedra, pelos colossais muros de arrimo, 

pelos abastecimentos de água, trazidas de longe para os povoados; 

estradas, calçadas e edifícios públicos, a operosidade inteligente 

dessas Vereanças competentes e zelosas, cuja capacidade 

administrativa poderia ser posta em cotejo, com muitas das atuais, 

com vantagem para aquelas, dadas as deficiências dos recursos da 

época, mas com manifesta superioridade, sobre honra e amor à 

terra que representavam. Léguas e léguas de estradas, através de 

serras e rios, com pontes de cantaria, fazendo abençoadas gerações 

presentes, as velhas câmaras Municipais da era colonial.  

 

A comparação pauta-se no intenso trabalho das Câmaras, que, apesar da 

incipiência dos recursos e da ferocidade da natureza da região, empenharam-se na 

construção dos elementos urbanos como as pontes, os muros de arrimo, as estradas, que 

proporcionariam o desenvolvimento das mais altas virtudes naquela população. Tais 

aspectos da organização das vilas são louvados reiteradas vezes por Lima Júnior, que 

encontra em Vila Rica o lugar que reúne em seu conjunto artístico e arquitetônico os mais 

autênticos e originais valores da cultura brasileira: 

Vale a pena assinalar a harmonia entre os cenários físicos e os 

espirituais da ilustre cidade. Naquele irregular traçado de ruas, ladeiras 

e vielas, que galgam as montanhas e que descem para os abismos, 

alinham-se as casas que nos revelam, desde as construções orientais, 

às mais europeias dos séculos próximos. Por toda a parte, as torres 

de igrejas e capelas, estão como braços alevantados em oração 

perene. Sobre essa paisagem de contradições, tão semelhante à 

História humana, ergue-se o pico do Itacolumi, apontando para um 

horizonte distante, afirmando a eternidade da obra de Deus que, 

                                                 
149 LIMA JÚNIOR, Augusto. Ibdem, 1962. p.133. 
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para ali, dirigiu homens audazes para viver um dos capítulos da 

História Universal da Liberdade.150 (negrito nosso) 

 

Lugar onde ocorreu a Inconfidência Mineira, episódio que insere a nação na 

História Universal da Liberdade, as torres da igreja se confundem às montanhas e ao 

suplício eterno do Pico do Itacolomi – o representante máximo da paisagem ouro-pretana 

–, que representam a eterna ligação entre o criador e a região que origina o sentimento de 

nacionalidade.  Chamavam-no, os índios, como o nome de Ita, pedra e Curumi, a filha, 

porque a pequena parece encostar-se à grande, como que pedindo proteção. A construção 

simbólica de Ouro Preto é então representada pelas duas pedras que são a insígnia da 

formação de Minas Gerais: 

Guia das bandeiras, testemunha da formação dos povos de Minas, foi 

também o símbolo da Liberdade, pois que diante do seu vulto, pelas 

encostas sinistras de seus grotões foi que o Brasil teve os seus primeiros 

anseios de Liberdade, e onde, defrontando-o, o Despotismo, mandou 

colocar a cabeça decepada do próto-martir da Independência e da 

República, o ilustre alferes, que a História consagrou como o mais alto 

apóstolo do Brasil.”151 

 

Portanto, a cidade é tanto um conjunto urbano concreto e contingente, com suas 

ruas, casas, monumentos, população, quanto uma “cidade metafórica ou ‘lendária’, 

associada a valores nacionais transcendentes”.152 Essas características seriam basilares na 

escrita limiana para se compreender a formação da civilização brasileira. 

Neste sentido, para empreender a constituição sociogênica e a formação urbana 

do estado mineiro o historiador escalona sua análise através de três elementos: a formação 

social, a religiosa e a militar, tramando em sua narrativa os acontecimentos que marcaram 

os tempos primordiais de sua terra, na defesa da fronteira nacional, tendo na inconfidência 

mineira a coroação de uma civilização autêntica e singular. 

Nos estudos referentes à formação social,  o autor depreende a identidade 

do mineiro a partir da análise de diferentes heranças, como a judaica, a africana, e, 

sobretudo, a portuguesa. Em sintonia com a cultura historiográfica sobre a constituição 

da nacionalidade, na qual a questão nacional era entendida a partir das raças e dos grupos, 

o autor deixa bem claro o seu posicionamento referente ao concerto das raças em território 

mineiro: 

                                                 
150 LIMA JÚNIOR, Augusto de. Ibdem, 1962. p.51. 
151 LIMA JÚNIOR, Augusto de. Ibdem, 1957, p. 123. 
152 GONÇALVES, José Reginaldo Santos. A retórica da perda: os discursos do patrimônio cultural no 

Brasil. Rio de Janeiro: Editora UFRJ; IPHAN, 1996, pp. 123-124 (passim).  
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Essa prevalência do macho português, em número superior e em 

grande atividade, fez com que, ao contrário do que se verificou em 

outras partes do Brasil, nas Minas Gerais se constatasse o fenômeno 

de uma integral transplantação do espírito e da civilização 

portuguesa. Nenhum ou quase nenhum resquício de influência 

africana ou indígena se manteve na linguagem, nos costumes ou nas 

lendas mineiras, pelo menos na região clássica e característica da 

civilização do século XVIII.153 (negrito nosso) 

 

Por esse viés, a argumentação do autor ao narrar a organização social nas minas é 

traçada a fim de ressaltar a herança europeia, lusitana, na cultura e nos costumes mineiros, 

procurando reduzir a influência africana e indígena na representação de Minas Gerais. 

Este fragmento é extremamente importante para compreendermos os aspectos que o autor 

determina serem os mais importantes na formação social, pois em detrimento da 

influência africana e indígena, o autor destacou a dominação na “linguagem, nos 

costumes e lendas” pelo “espírito e civilização portuguesa”. Tais critérios propostos pelo 

historiador à primeira leitura aderem às formas de hierarquia racial típicas do “racismo 

científico”, predominante no campo intelectual do final do XIX e início do XX. A 

mestiçagem – palavra que, quando utilizada, referia-se a condição social de Portugal, 

citando Oliveira Martins para “ilustrar” que ali também “o africano andava a fusionar-se” 

154 – é, nesse sentido, compreendida por Lima Júnior através de critérios científicos 

adeptos à teoria de que os traços da raça africana só perduravam no “tipo antropológico 

de transição”: 

 

O filho do europeu com africana nascia um ‘europeu’ na língua, nos 

costumes, na religião, na mentalidade, apagando-se na primeira geração 

os traços intelectuais da raça de Caim, que só perdurava no tipo 

antropológico de transição.155 

 

Assim, a sociedade mineira era divida racialmente entre os pretos, que “só diziam 

do africano ou seu descendente puro”, os pardos, que “eram os filhos de africanos com 

portugueses”, e por fim os brancos, uma categoria maleável, já que “entravam 

liberalmente todos os demais, desde que, por um fenômeno de atavismo, de resto muito 

                                                 
153 LIMA JUNIOR, Augusto de. Ibdem, 1965. p. 76.  
154 “Entretanto, na própria metrópole, onde os cruzamentos diversos já tinham feito a raça portuguesa de 

forte mestiçagem, andava também o africano a fusionar-se: ‘As pretas, que são fecundas, inçavam as casas 

de negrinhos e mulatinhos, vivos como demônios, chocarreiros e ladinos; quem não gostaria deles? E 

depois, não eram bem gente; não havia receio com esses animaizinhos. Por isso tinham todas as intimidades 

e os mimos das meninas que apareciam grávidas. O preto, o mulato submisso, escravo mudo, era o 

confidente dos amores, por vezes o amante – por desleixo, fraqueza ou requinte sensual dos temperamentos 

ardentes’ (Oliveira Martins, História de Portugal)”. LIMA JUNIOR, Augusto de. Ibdem, 1965, p. 77. 
155 LIMA JUNIOR, Augusto de. Ibdem, 1965, p. 100 
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raro, a cor não se carregasse em demasia”. O problema da mestiçagem é colocado por 

Lima Júnior de uma forma meticulosa, pois ele não rechaça a mistura das raças. No 

entanto, ele pondera sobre a melhor raça, que seria a parda, por apresentar as 

características dos europeus em detrimento da herança africana, argumento esse em 

consonância com as discussões sobre o processo civilizatório no Brasil. Como aponta o 

autor, antes do término do primeiro quartel do século XVIII, a raça parda brasileira havia 

se formado nas terras mineiras, e em tom nacionalista ele exalta:  

Esses pardos europeus, inteligentes e fortes, física e economicamente, 

passaram em pouco tempo a influir na sociedade da época, dominando 

as Câmaras e cargos públicos, provocando reações dos portugueses 

recém-chegados, que se rebelavam contra isso, para dentro em pouco 

apoiarem os mulatos seus filhos [...]156 

 

Esta posição historiográfica sobre o processo de mestiçagem ocorrido em terras 

mineiras está afinada às características da elite intelectual, principalmente à elite mineira, 

que acreditavam que a raça negra e a indígena eram verdadeiros obstáculos para o 

progresso do Brasil. Com o objetivo de melhorar a imagem da nação, os intelectuais 

refletiram sobre estratégias que “clareassem” a pátria e sua História. Como táticas 

estavam a imigração europeia, a regulamentação de casamentos e a seleção de elementos 

históricos que legitimasse a superioridade da raça branca. Nesse sentido, o que podemos 

observar é que o discurso do autor sobre a constituição do mineiro está atrelado às 

questões debatidas desde o século XIX. A elevação e a singularidade das Minas estão 

relacionadas à intensa “transplantação da cultura” europeia, vinda com os portugueses, 

cultura aristocrática, ilustrada e, principalmente, branca. O evolucionismo spenceriano de 

Silvio Romero e Oliveira Vianna apostam também na mistura racial como forma de 

melhorar geneticamente, vale dizer, de branquear, a população. São conhecidas as 

projeções demográficas de Vianna, segundo as quais as misturas raciais sucessivas 

levariam ao crescimento permanente do percentual de sangue ariano na população e a 

consequente dominância das características fenotípicas europeias.157 

A visão sociológica limiana permite-nos uma tentativa de problematização dessa 

primeira leitura, na qual o racismo científico seria a base teórica de compreensão deste 

autor para a construção identitária mineira. Em sua narrativa, o branco ou o negro não são 

apenas uma categoria biológica ou fenotípica, como o tema foi abordado por Oliveira 

                                                 
156 LIMA JUNIOR, Augusto de. Ibdem, 1965, p. 99. 
157 SCHWARCZ, Lilia Moritz. O Espetáculo das Raças – cientistas, instituições e questão racial no Brasil 

1870-1930. São Paulo: Companhia das Letras, 1993. 
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Vianna, mas cultural. Essa afirmação parece banal, mas não é. Compreendê-la às últimas 

consequências significa perceber a temática racial no enunciado do historiador mineiro 

em referência ao processo civilizatório que ocorrera no estado mineiro. Ser branco era 

antes um identificador da existência de uma série de qualidades morais e culturais do que 

a simples cor da pele. Nesse sentido, ao ressaltar a predominância da cultura branca, 

portuguesa, europeia, Lima Júnior rechaça a influência indígena e africana por serem 

primitivas, incivilizadas, bárbaras. Culturas essas incapazes de exercer as atividades que 

se esperava de um membro da sociedade que se “civilizava” segundo o padrão europeu e 

ocidental. 

Esse elemento de distinção e de poder envolvido nas noções de civilização e 

modernidade ocidental foi estudado por Norbert Elias158, cuja contribuição nos contempla 

nessa discussão. Elias percebe que ser europeu, ou seja, ser civilizado no sentido europeu 

tem, antes de qualquer outra, a função de produzir distinção social e, ao “produzir a 

distinção, legitimar a superioridade do ‘portador’ dessa cultura seja quem seja, esteja onde 

estiver”. Portanto, por meio dessa escolha de Lima Júnior, podemos inferir sobre o que 

esse polígrafo compreendia por cultura, ou seja, europeia, erudita e marcada por valores 

de uma elite herdeira de tradições aristocráticas. No Brasil em vias de se tornar 

europeizado do século XIX, a pose real ou fictícia desses novos valores que “tomam a 

nação de assalto” vai ser o fundamento da identidade de grupos e classes sociais e a base 

do processo de separação e abjeção dos grupos percebidos como não participantes dessa 

herança.  

Acompanhando a formação das Minas,  Lima Júnior ressalta a ancestralidade 

da religião cristã dos portugueses que se deslocaram em massa para essa região. Oriundos 

na maior parte do norte de Portugal, jurisdição religiosa do Arcebispado de Braga, esse 

contingente cristão trouxe “para a nova terra de Promissão, além das pequenas imagens 

dos santos de sua devoção, um fervor religioso profundo, uma tocante e singela piedade.” 

O autor atribui a essa herança o espírito místico característico do povo mineiro, pois, 

“deles [portugueses] herdamos o melhor da nossa formação e o que possuímos de poético 

em nossas tradições, além dos grandiosos monumentos de arte, que constituem 

preciosíssimo patrimônio da nossa civilização”.159Após uma extensa exposição das 

invocações da Virgem Maria e outros santos como Santo Antônio, Santa Bárbara, São 

Bento, São Apolinário, numa tópica retórica determinada pelas tonalidades da 

                                                 
158LIMA JÚNIOR, Augusto de. Ibdem, 1957, p. 41. 
159 LIMA JUNIOR, Augusto de. Ibdem, 1965. p. 143. 
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humildade160 o autor diz não querer “exceder suas referências” às invocações principais, 

apontando que as devoções que permaneceram até os seus dias “raramente foram as 

matrizes ou igrejas principais.”161 Um estudo apurado sobre as aparições da Nossa 

Senhora em Minas Gerais foi empreendido por Lima Júnior em 1956. Em A História da 

Nossa Senhora em Minas Gerais, o historiador busca compreender o fenômeno religioso 

das diferentes invocações de Maria em Minas Gerais, como parte significativa da vida 

cultural mineira.  Segundo o escritor a análise cronológica das aparições pode ser “um 

roteiro seguro para os estudos de origens de povoamentos” em Minas: 

Ora, em nosso caso, sendo a terra que foi desbravada e colonizada pelos 

portugueses nossos antepassados, dos quais herdamos a língua, a 

religião e os sentimentos, recebemos no culto a Nossa Senhora as suas 

mais antigas e tradicionais denominações, sendo até mesmo um roteiro 

seguro para estudos de origens de povoamentos, as invocações e oragos 

de capelas primitivas e matrizes antigas. Tão numerosas são realmente 

as dedicações de templos e altares a Virgem Maria nesta bela terra de 

Minas, que podemos denominá-la terra de Nossa Senhora. Que de 

variedades e quantos carinhosos e históricos nomes lhe damos nestas 

nossas montanhas e nestes extensos sertões onde vive e trabalha a nossa 

gente! 162 

 

O motivo religioso é então visto como a explicação para o rápido desenvolvimento 

da localidade das Minas, já que, segundo ele, confundia-se com a vida cívica, aglutinando 

os povoados, se perfazendo na base da existência social. Sobre o enlace do religioso ao 

cívico, o historiador expõe que as listas dos jurisdicionados ou fregueses organizadas 

pelos vigários serviam não apenas para “a vigilância do Pastor”, mas também “por elas 

se escolhiam os ‘homens bons’, isto é, abastados e de conduta regular, para a eleição das 

Câmaras, a que se procedia, ainda, no consistório das Igrejas.” Além disso, todo o registro 

da população era emitido nas igrejas paroquiais, onde era “feito os lançamentos relativos 

a nascimento, casamento e óbito, vigorando nos atos da vida civil as disposições do 

Direito Canônico.” 

                                                 
160 CURTIUS, Ernst Robert. Literatura Europeia e Idade Média Latina. Tradução Teodoro Cabral e Paulo 

Rónai. São Paulo: Edusp, 1996, p. 126. 
161LIMA JUNIOR, Augusto de. Ibdem, 1965, p.89. O conhecimento sobre as invocações em Minas Gerais 

será objeto de pesquisa da obra História de Nossa Senhora em Minas Gerais, publicada em 1956. Como 

exposto, o que já se apresenta em 1940 em A Capitania, é desenvolvido nesse livro que analisa uma coleção 

de estampas religiosas dos séculos XVII, XVIII, XIX; coleção essa que pertencia sua amada esposa d. 

Dosinha, tendo sido vendida à Biblioteca Nacional em 1946. LIMA, Luís Augusto de. Augusto de Lima 

Júnior e sua coleção de gravuras de Nossa Senhora. In: LIMA JÚNIOR, Augusto de. História de Nossa 

Senhora em Minas Gerais. Origens das principais invocações. Belo Horizonte: Autêntica Editora; Editora 

PUC Minas, 2008. pp.19-20. 
162 LIMA JÚNIOR, Augusto de. Ibdem,1957, p. 46. 
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A aventura do ouro atraia inúmeros padres e frades, que enchiam os povoados, os 

caminhos e as minerações,  

[...] difundindo devoções, pregando a doutrina cristã nos mais remotos 

povoados, ensinando a fé aos negros africanos nas fazendas de minerar, 

trazendo para Minas o gosto pela arte e pelas pompas do culto, 

introduzindo, com seu comércio, imagens e telas preciosas de grandes 

artistas portugueses e italianos, civilizando, enfim, populações 

barbarizadas pelo deserto e pela cupidez do ouro.163 

 

A importância do braço cristão na civilização mineira é a todo o momento 

acionada nas obras de Lima Júnior para demonstrar a participação cristã na constituição 

mineira e nacional. Ao buscar analisar os aspectos históricos da formação de Minas, o 

historiador apresenta a religião como fundamental para entender a constituição de 

qualquer povo: o “fenômeno religioso é de suma importância para os estudos sociológicos 

de um povo e explica (como é nosso caso) muitos fatos do povoamento e a transformação 

dos costumes aventureiros na civilização que vamos construindo dentro de nossas 

próprias tradições.”164 

O período da “grande invasão” nas Minas atraiu vários sacerdotes que foram 

responsáveis, de acordo com o historiador, pela disseminação da doutrina cristã e 

principalmente pelo ensino e instrução dos mais “primitivos”. É desse modo que n’ As 

Primeiras Vilas do Ouro o autor declara o surgimento do “mulato rijo e civilizado, 

temente a Deus”, capaz de desbravar as minas, e ligar os povos do sul e do norte, com 

garra e o espírito aventureiro português, com fé e agarrados às coisas de Deus. Contudo, 

a formação religiosa não fora apenas motivada pelo “fervor religioso característico dos 

portugueses, como também pela preocupação utilitária.”165 

Tal razão utilitária estaria atrelada a uma mistura de misticismo e materialismo 

grosseiro que dominava essas multidões transmigradas, tendo elas um senso moral rústico 

no que concernia aos bons costumes e ao respeito à propriedade e à vida alheia, “tara que 

permaneceu nas camadas mais baixas e incultas do povo até nossos dias”, habituadas na 

tradição de guerra e da rapina, portadoras do espírito medieval dos emigrados dos séculos 

                                                 
163“Era costume antigo em Vila rica, por ocasião das festas de igreja, terem os magistrados, lugar separado 

do Governador e Capitão-General, arrumando-se, uns e outros, nas altas cadeiras de espaldar que se 

alinhavam, umas do lado da Epístola e outras do lado do Evangelho.” 163LIMA JÚNIOR, Augusto. Ibdem, 

1962, p. 131. 
164 LIMA JÚNIOR, Augusto de. Ibdem, 2008, p. 10. 
165 LIMA JÚNIOR, Augusto. Ibdem, 1962, p. 91. 
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XVI, XVII e primeiro quarto do XVIII.166A multiplicidade das crenças referidas pelo 

autor, saturadas pelo espírito medievo, trouxe consigo uma espécie de “falso conceito de 

Divindade”, o que se aproximava das práticas pagãs. A ideia do antropomorfismo será 

fundamental para compreendermos a concepção de arte para Lima Júnior, já que, para 

ele, como iremos desenvolver no terceiro capítulo, o modernismo nada mais é do que a 

rememoração primitiva de aspectos antropomórficos das culturas pagãs, principalmente 

do esoterismo e da cabala.   

 Em meio ao sertão feroz, cercados por frequentes perigos, a morte era uma ideia 

constante para os aventureiros que se embrenhavam atrás das riquezas que o jazigo 

mineral poderia oferecer.  Todos os crimes eram permitidos, todos os abusos tolerados, e 

muitas vezes acobertados em troca de doações para as igrejas e irmandades, as quais 

prometiam o abrandamento da cólera divina.   Desta forma, “a concepção religiosa nem 

sempre correspondia a ideia moral”. Associando o misticismo e o materialismo grosseiro 

do espírito medieval a uma concepção religiosa não atrelada aos aspectos morais da 

formação dos homens, o autor analisa a construção das igrejas como uma medida de 

segurança contra os perigos que “assolavam as gentes” daquela época. Nesse sentido, o 

perigo da morte e a relação materialista com as coisas espirituais propulsionaram a 

construção das igrejas, já que o padre e o templo eram imprescindíveis para uma morte 

tranquila, 

[...] confortada pelos sacramentos, assistida pela encomendação do 

corpo e sepultura garantida no recinto da igreja, para ser consumido em 

terra sagrada e não se ‘morresse como cachorro’ e se fosse atirado num 

‘buraco qualquer’ como ‘herege, mouro ou judeu’.167 

 

O autor não poupa críticas aos eclesiásticos – principalmente aos da primeira 

metade dos setecentos – que também eram tomados por esse materialismo e que, muitas 

e repetidas vezes, utilizaram-se das batinas para enriquecer, causando graves desavenças 

políticas. Ao condenar as ações indecorosas do clero, Lima Júnior, contudo, não deixa de 

ressaltar a participação fundamental dos “franciscanos [como] um grande elemento na 

formação religiosa e artística do povo mineiro”, sendo os religiosos dessa ordem grandes 

responsáveis pelo “grande desenvolvimento religioso e simultaneamente, o 

                                                 
166 “homens do campo ou operários da cidade, por conseguinte seus descendentes mestiços mantinham 

ideias religiosas impregnadas de hábitos e concepções dos séculos anteriores e das raças de que se 

originaram ou andaram em contato.” LIMA JÚNIOR, Augusto. Ibdem, 1962, p. 91. 
167 LIMA JUNIOR, Augusto de. Ibdem, 1965, p.92. 
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estabelecimento da convivência social, que proporcionaram a organização civil e a 

formação regular do povo mineiro.168” 

Pela ótica limiana, a construção das igrejas e seus ornamentos, juntamente com a 

liturgia e a arquitetura de seus prédios, além de acalentar as asperezas espirituais dos 

homens que ali chegavam, perfizeram-se como os maiores legados artísticos culturais do 

século XVIII, o que “enobrece a memória da geração criadora”, justificando, assim, a 

importância da pesquisa e do conhecimento histórico, religioso e artístico enunciados pelo 

autor. 169 

Destarte, Lima Júnior analisa o fenômeno religioso nas Minas setecentistas como 

[...] importante fator dessa rápida organização social e política, que 

formou no interior do Continente, uma civilização bastante adiantada 

para a época, e que foi capaz de criar um padrão de comunidade 

humana mais elevado do que em qualquer outra parte do Brasil. 
Como interveio esse fator religioso, constitui, certamente, uma 

investigação necessária para a compreensão do surto de arte que 

acompanha, desde os primeiros tempos, a organização social e política 

de Minas, e que representa ponto fundamental para a interpretação da 

conduta e dos ideais de nossos antepassados.170 
 

Lima Júnior então se indaga sobre quem seria capaz de desenvolver a arte cristã 

durante o período de tanta selvageria que fora os primórdios das Minas Gerais.171Esse 

mundo religioso foi criado, assim, pela presença profícua dos jesuítas nos primórdios das 

Minas: 

o Colégio dos Jesuítas, fundado no planalto da Serra do Cubatão, tinha 

propiciado a formação de um povoado de relevo, onde os cristãos novos 

ali instalados em grande número, e que se haviam adaptado 

maravilhosamente à terra, haviam-na desbravado em todos os sentidos, 

dilatando as fronteiras do desconhecido e abrindo caminhos em todos 

os sentidos. Realmente, o surto das Bandeiras, teria sido 

inicialmente obra dos jesuítas, com as expedições denominadas de 

‘resgate’, ou ‘tropa de resgate’, cujo fim era libertar prisioneiros de 

outra tribo que, atados à corda ou encerrados em currais ou prisões 

análogas, destinavam-se à morte, nos banquetes dos seus inimigos 

antropófagos.172 

                                                 
168 Idem, 1965, p. 92. 
169 “Foi obra generalizada e está de pé, documentando os esplendores de uma civilização artística pujante, 

que encheu esse admirável século dezoito, que demonstrou a superioridade da raça que o produziu e que há 

de ressurgir de seus escombros, quando despertarmos do atordoamento desta hora de transição.” Idem,1965, 

p.93. 
170 LIMA JÚNIOR, Augusto de. História e Arte Franciscana em Minas Gerais. Revista de História e Arte, 

n. 1 e 2, 1963, p. 104. 
171 “Quem teria criado esse mundo religioso de consequências sociológicas tão dilatadas e quem, em menos 

de uma vintena de anos teria transformando bando de aventureiros selvagens, num corpo civilizado e capaz 

de uma ordem jurídica?” LIMA JÚNIOR, Augusto de. Ibdem, 1963, p. 75 
172  LIMA JUNIOR, Augusto de. Ibdem, 1965, p. 18-19. 
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Daí a importância em conhecer a própria história dos franciscanos nas terras mineiras 

para compreender a história de Minas Gerais e consequentemente a do Brasil. Apesar de 

professar dificuldade em encontrar referência aos franciscanos nas documentações, Lima 

Júnior salienta o papel educativo dos frades na propagação da arte religiosa em Minas.173 

Nesse sentido, segundo o autor, esses frades foram os responsáveis por civilizar “o bando 

de aventureiros selvagens” através de uma considerável arte religiosa, pois para o 

historiador existe “uma unidade profunda entre estes termos: a vida, moralidade, 

sociedade, arte e religião. A grande arte, arte séria, é aquela onde se manifesta essa 

unidade.”174A arte séria é a arte cristã, que por meio da representação do Belo reuni os 

ensinamentos e proporciona a reflexão para uma conduta moralmente civilizada nos 

preceitos cristãos, tanto para os doutos quanto para os simples.175 

O exame da rápida conversão das Minas Gerais à moral cristã, como também do 

legado artístico e arquitetônico que se alastrou pelo território mineiro, é apresentado de 

forma romântica e profundamente nostálgica nas palavras conclusivas do autor. Ele 

assume o declínio aos sentimentos saudosistas ao preferir relatar sua experiência religiosa 

em Minas Gerais do que compor um estudo crítico abalizado pela pesquisa documental: 

Não fosse essa premência ao papel de expositor e de crítico, o de 

panegirista de tudo quanto existe de heroico, de puro e de grandioso, na 

formação religiosa da minha terra, tão ingrata, às vezes, mas que eu 

amo, apesar de tudo, com os mais ternos desvelos de meu coração. Iria, 

de memória, peregrinar por ela, recolhidamente, pendurados aos 

cunhais dos sobradinhos de esquina, nas ruas tortuosas de Ouro Preto e 

Mariana. Recitando as velhas jaculatórias que aprendi na infância.176 

 

                                                 
173 Capistrano de Abreu, em obra publicada em 1907, Capítulos de história colonial, 1500-1800, afirmou 

que era urgente uma história dos jesuítas, para que se pudesse escrever a do Brasil. ABREU, Capistrano de. 

Capítulos de História Colonial. 1ª edição: 1907. Brasília: Conselho Editorial do Senado Federal, 1998, p. 

175. 
174 LIMA JÚNIOR, Augusto de. Ibdem, 1963, p. 75 
175 A compreensão de Belo de Lima Júnior ainda será mais delineada no capítulo 3, principalmente na 

polêmica sobre a construção da capela da Pampulha, na qual o polígrafo mineiro será um crítico 

empedernido de sua concepção, uma vez que os arquitetos e o artista responsáveis, principalmente Oscar 

Niemayer por não admitirem a fé cristã não podendo assim contemplar a arte religiosa verdadeira. Para 

melhores esclarecimentos da polêmica ver capítulo 3. Pode começar pelo dicionário de filosofia de 

Marcondes e japiassú. Enfim, há compreensões de belo distintas no interior da arte e da estética (filosofia). 

Acho que pode investigar esta discussão em linhas gerais apenas. Umas afirmam o belo como sendo 

determinado pelo próprio objeto, pela própria obra (e isto porque o belo é compreendido a partir de uma 

predicação objetiva e universal, outras pela subjetividade (Kant), outras, ainda, pela relação de tensão entre 

o objeto, a obre melhor dizendo, e o espectador.\ 
176  LIMA JUNIOR, Augusto de. Ibdem, 1965, p. 99. 
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Aqui o aspecto historicista de redesenhar o passado e trazê-lo vivamente às 

páginas de seu livro se mostra uma estratégia discursiva perspicaz, visto que ao passear 

narrativamente pelos cenários religiosos mineiros o autor aproxima-se do leitor pela 

sutileza dos detalhes de sua memória e da sua forte ligação com o local: 

Apoiando-me à balaustrada de jacarandá, resto do desenho romântico 

das velhas igrejas, passaria meu olhar pelas imagens em roca que, na 

penumbra dos nichos, assistem ao desfilar das gerações que se ajoelham 

naquelas naves e que um dia não voltam mais, substituídas por outras 

que hão de desaparecer também. Aquele Senhor dos Passos, cabelos 

negros e vestes roxas, que eu vi quando menino, carregando uma cruz 

pesada, ainda lá estaria, olhando para o chão; não indiferente às minhas 

saudades, porque elas são castigo de minhas vaidades e meus pecados, 

mas ajudando-me a ganhar o perdão. Nossa Senhora das Dores, me 

reconheceria e lembraria o menino, que, de batina e sobrepeliz, 

balançava o turíbulo onde se queimava o incenso ao Santíssimo 

Sacramento, pobre criança tão pura e tão boa naqueles remotos 

tempos177 

 

A voz do panegirista, o que louva as glórias e as belezas da formação da 

civilização, toma o lugar do historiador comprometido com a cientificidade do ofício de 

historiar, e como que capturado por uma memória imagética, ele passeia pelas vielas de 

Vila Rica como, mutatis mutandis, o flâneur vagando em meio ao povo, experimentando 

os cheiros, as cores, os brilhos, revolvendo assim as suas memórias, relembrando as suas 

experiências na tentativa de transportar o seu leitor pelo mesmo trajeto sentimental e 

religioso dos primórdios de sua pátria. No contra fluxo temporal, o autor “iria de memória, 

peregrinar pelas ruas tortuosas de Ouro Preto e Mariana”, recordando, assim, dos tempos 

de sua infância, as práticas religiosas em Minas. A tópica da experiência assim pode ser 

interpretada como um elemento de resistência ao tempo, dando valor a tudo que resta de 

um passado e seus símbolos escolhidos a fim de fundamentar um discurso identitário.  Os 

acontecimentos da sua infância e mocidade são dispositivos textuais que aproximam o 

autor ao seu interlocutor, sendo que esse recurso retórico legitima-se por experenciar e 

herdar o sangue mineral, autorizando o autor como qualificado no campo intelectual.   

 O objetivo aqui não é apresentar um repositório de citações que repetem o 

posicionamento limiano. Contudo, na apresentação de obras ainda pouco abordadas pela 

historiografia contemporânea, é de extrema importância para compreendemos como a 

formação religiosa fundamenta e dá continuidade ao apresentado na formação social, na 

                                                 
177 Idem, 1965, p.99. 



81 
 

qual o autor releva os principais aspectos de conformação da civilização em terras tão 

ferozes e bárbaras: a cultura e o espírito europeu, a moral e os costumes cristãos.178 

Nessa mesma senda, a formação militar  seria mais uma das colunas que 

erigem a civilização que elevou a singularidade das Minas no território nacional. As 

notícias do ouro e a revitalização do mito do Eldorado não tardaram em chegar, ainda que 

muito discretas, a Lisboa, “mas em pouco tempo o alarme foi geral e a maior migração 

humana dos tempos modernos”179 invadiu os planaltos em busca da riqueza nos veios 

minerais, formando-se “logo um centro populoso e rico que unificaria a Nação brasileira”. 

Parafraseando o historiador e poeta mineiro, notamos que, ao buscar os diferentes 

aspectos da formação mineira, encontramos a imparidade das Minas no concerto nacional 

relacionada diretamente a sua capacidade de conciliar os diferentes costumes que 

povoaram os sertões, trocando esse imenso capital aurífero, “por um mais precioso capital 

humano, que fez com que pudéssemos domar a terra e formar posteriormente a grande 

nação que somos hoje.”180 Por isso seria fundamental estudar e entender as origens da 

formação mineira, e a constituição de suas instituições, pois da “ignorância delas, surgem 

as interpretações infantis dos episódios históricos, o conceito errado dos fatos e dos 

homens que neles figuram, deformando-se de tal modo a História, que se torna confusa e 

mesmo sem lógica e incompreensível.” Criticando a historiografia por compreender uma 

formação nacional dentro de um “enunciado vago, sem que se atentasse à importância 

dos fatores religioso e militar que a condicionaram”, o autor busca examinar, após se 

debruçar sobre o aspecto religioso, o aspecto militar que transformou as “hordas de 

aventureiros bárbaros” em uma comunidade que, “logo depois de estabelecida, ostentou 

padrões de alta civilização no século dezoito.”181 

                                                 
178 O aspecto humanista cristão observado nas obras de Alceu Amoroso Lima pode ser aqui observado no 

enunciado de Lima Júnior. Ao entrelaçar a crença da racionalidade e da liberdade individual às doutrinas e 

práticas cristãs, unindo filosoficamente ideias do humanismo, como a cientificidade, aos princípios cristãos. 
179 Assim, na visão de Lima Júnior, Minas não foi apenas a “fruta paulista”, o resultado da saga bandeirante, 

pois esteve enlaçada à civilização europeia, como aconteceu com a Bahia e o Rio de Janeiro, o que foi 

determinante de sua notável urbanização. A expressão característica de Minas Gerais aparece no poema 

“Noturno de Belo Horizonte”, de autoria de Mário de Andrade, e remete à visão dos modernistas paulistas 

da viagem ao Estado em 1924. Cf. VENTURA, Alexandre de Oliveira. A viagem de descoberta do Brasil: 

um exercício do moderno em Minas Gerais. São Paulo: PUC/ São Paulo, s/d. (Dissertação, mestrado em 

História), pp. 75-101.  
179 LIMA JÚNIOR, Augusto de. Serões e Vigílias: páginas avulsas.  Livros de Portugal S. A. Rio de Janeiro, 

1952, pp. 69-70. 
180 LIMA JUNIOR, Augusto de. Ibdem, 1965. p.28 
181 LIMA JUNIOR, Augusto de. Crônica Militar. 1º edição 1960. Edição comemorativa dos duzentos e 

cinquenta anos da criação das instituições militares em Minas Gerais. Belo horizonte, 1969, p. 13 (passim). 
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Para isso, o historiador busca compreender na “psicologia do povo mineiro os 

sentimentos de disciplina e de ordem” como constituintes dominantes da “gloriosa 

Província do ouro”. O autor demonstra por meio de seu estudo sobre a sociedade mineira 

o “largo espírito nacional” que se notava na mentalidade desse povo em constituição, que 

apesar de todos os “reveses enchem as páginas da História do Brasil [...]desde os alvores 

do século do ouro sob o comando de Antônio Albuquerque Coelho de Carvalho, quando 

os primeiros mineradores se fizeram soldados.”182 

 Reforçando a tese de que os portugueses que pra cá vieram eram os da melhor 

estirpe, contrariando a visão de que só aportaram em solo brasileiros os degenerados, os 

ladrões e os fugitivos inquisitoriais, o autor relata que a grande leva de emigrados era “a 

fina flor do espírito aventureiro de todo o Brasil e do reino de Portugal”183. Na fina flor 

lusitana predominavam antigos oficiais e soldados de El-Rei,  

[...] gente avezada nas guerras de Espanha, e que, por isso mesmo, teria 

na nova Capitania todos os postos e mercês, ocupando as posições de 

mando, imprimindo à fisionomia do povo mineiro aquela típica 

formação militar a que eu me referi ao estudar-lhe a sociogenia.184 

 

De acordo com o autor, em todo o Brasil, durante o período colonial, ninguém se 

julgava feliz sem ter um posto nessas milícias de Auxiliares. A milícia, portanto, a tropa 

regular, superintendida pelos sargentos-mores, antigos oficiais do Exército Português, ou 

dos regimentos Regulares da Tropa Paga, difundia, para além da instrução de campo, com 

seus uniformes e armamentos, a noção da ordem e da hierarquia naquela nascente 

sociedade aurífera. Neste sentido, as tropas regulares foram, na ótica limiana, uma forte 

base de organização paramilitar em todo o Brasil, formadora dos verdadeiros elementos 

de defesa da Colônia. Lima Júnior faz valer seu argumento conforme foi reconhecido 

                                                 
182 “Desde as Bandeiras descobridoras até a formação do exército brasileiro, pelo decreto do Príncipe 

Regente em 1808, as instituições militares estruturam e esclarecem o sentido dos acontecimentos na 

formação de Minas Gerais e revelam aspectos nobilíssimos das origens e desenvolvimento de nosso povo. 

É por isso que nos julgamos obrigados, a empreender o bosquejo das instituições militares, a divulgar a 

natureza delas, sua transformação no tempo e sua adaptação às nossas contingências locais.” LIMA 

JUNIOR, Augusto de. Ibdem, 1969, p.13. 
183 Citando a representação dirigida ao Ministro do Reino, redigida pelo Capitão-General e Governador de 

Minas, Dom Rodrigo José de Menezes, ele fundamenta sua visão: “essas palavras escritas em 3 de Junho 

de 1781, por Dom Rodrigo, demonstram a indiscutível cultura e elevação moral dos homens que Portugal 

mandava para administrarem as Capitanias brasileiras que, longe de serem os tipos boçais, ferozes e 

ganancioso com que a ignorância os pinta, eram figuras de escol, com raras exceções, quase todos homens 

ilustres por suas inteligências seus serviços na paz e na guerra, conforme verificamos. Tinham, pois, as 

Câmaras Municipais, um grande prestígio sobre o povo, obtendo-o pelo ascendente natural que o valor dos 

seus membros impunha aos povos da Capitania e, além disso, pelas Leis e pela vigilância régia.” LIMA 

JUNIOR, Augusto de. Ibdem, 1965, p. 98. 
184 LIMA JUNIOR, Augusto de. Ibdem, 1965, p. 100. 
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pelas próprias autoridades da Metrópole na carta de instruções a D. Antônio de Noronha. 

Para o historiador, este documento já consignava uma verdade histórica, que muito pouco 

é observada pela pesquisa historiográfica, isto é, que o grande Brasil é a “resultante de 

um grande esforço próprio”. Nesse documento a que o autor se refere encontra-se o 

seguinte: 

O pequeno continente de Portugal, tendo braços muito extensos, muito 

distantes e muitos separados uns dos outros, quais são os seus domínios 

ultramarinos, nas quatro partes do mundo, não pode ter meios nem 

forças com que se defenda a si próprio, e ainda, ao mesmo tempo, a 

preservação e segurança de cada um deles. Nenhuma potência do 

Universo, por mais formidável que seja, pode, nem intentou até agora, 

defender as suas colônias com as únicas forças de seu próprio 

continente. O único meio que até hoje se tem descoberto e praticado 

para ocorrer a sobredita impossibilidade, foi a de fazer servir as 

mesmas colônias, para a própria e natural defesa delas. E, na 

inteligência deste inalterável princípio, as mesmas forças que são de 

defender o Brasil, são as do mesmo Brasil.185 

 

Além de conformar a argumentação de que a formação militar em Minas Gerais, 

no opulento século do ouro, foi basilar na formação militar brasileira, ele apresenta outro 

aspecto importante em seu enunciado, o de que o Brasil foi defendido pelas próprias 

forças dos brasileiros no período colonial, tendo assim, a gênese desse espírito patriótico 

aliado à formação militar. E continua a citar a documentação de 1778: 

Com elas [as milícias], foram os holandeses lançados fora da Capitania 

de Pernambuco; com elas se defendeu a Bahia dos mesmos holandeses, 

com elas, foram os franceses obrigados a sair precipitadamente do Rio 

de janeiro, e com elas, enfim, destruíram as missões do Paraguai.186 

 

Reiterando sua crítica à falta de pesquisas sobre o papel dessas milícias, Lima 

Júnior aponta que, além da função de hierarquizar a turbulenta e complexa sociedade em 

formação daqueles tempos, tais tropas “constituíram apreciáveis forças de guerra, às quais 

se devem, em relação aos Auxiliares mineiros, a conquista e pose definitiva das terras do 

Sul, desde os começos do governo de Gomes Freire de Andrade, até a incorporação 

definitiva, já sob o reinado de D. João VI.” A conquista e a posse das terras do Sul a que 

o autor se refere foi a Guerra do Prata, em que os Corpos Auxiliares de Minas forneceram 

grandes levas de “soldados adestrados e valentes, dos quais muitos foram troncos de 

gloriosas famílias rio-grandenses.”187 Indicando os Arquivos Públicos Nacional e de 

Minas como repositórios de abundantes documentos sobre as frequentes mobilizações de 

                                                 
185 LIMA JUNIOR, Augusto de. Ibdem, 1965, p. 103. 
186 LIMA JUNIOR, Augusto de. Ibdem, 1969, p. 24. 
187 LIMA JUNIOR, Augusto de. Ibdem, 1969, p. 27. 
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Auxiliares com destino ao Rio Grande, Lima Júnior busca incentivar a pesquisa sobre a 

história militar, associando diretamente a importância do seu conhecimento à 

conscientização histórica dos brasileiros. E ainda pondera: 

O Brasil foi formado dentro desse admirável, sistema de hierarquia e de 

cooperação, e os resultados sociológicos que deles decorreram, bem 

merecem mais minucioso estudo, por parte dos responsáveis por nossas 

instituições militares.188 

 

Após narrar a importância dos Regimentos Auxiliares na Guerra do Paraguai, o 

autor enfatiza o papel dessas milícias na Proclamação da Independência do Brasil, 

apontando o numeroso contingente que saiu das Minas para defender, tanto na Bahia 

quanto no Rio de Janeiro, o processo de independência. Decorrente dessa grande ajuda, 

Minas Gerais é proclamada por D. Pedro, em 12 de março de 1822, “Heroica e briosa 

Província”.189 Assim, os soldados mineiros, não apenas foram importantes para assegurar 

e delimitar as fronteiras no século XVIII, como também foram proeminentes nas lutas 

pela Independência no XIX, formando “a base das mobilizações e com elas puderam os 

chefes militares e políticos construir e defender o nosso grande Brasil.” As figuras do 

coronel, do sargento-mor, do oficial miliciano são louvadas pelo escritor, que também 

critica e exorta o escárnio com que suas memórias são ultrajadas, demonstrando 

reverência aos seus feitos. 

 Eles tiveram em nossa História uma grande tarefa de que agora nos 

vamos apercebendo, no exame lento e difícil que a pesquisa e a crítica 

contemporânea mais esclarecida vão exercendo sobre o nosso passado. 

Desse exame é que havemos de retirar elementos para restaurar o Brasil 

em sim mesmo, livrando-o de adaptações mal dirigidas que, contrárias 

as leis fatais que presidem à nossa evolução, constituirão sempre 

estrondosos fracassos.190 

 

Criticando o esquecimento dos tantos e grandes serviços que esse Regimento 

proporcionou à nação, Lima Júnior traça a sua genealogia e aponta os principais 

                                                 
188 Sobre os treze regimentos, o autor descreve: “A carta-régia de 22 de março de 1766 mandava 

imediatamente o alistamento de todos os moradores da Capitania, sem distinção de cores e classe. 

Consequentemente, organizaram-se prestamente treze Regimentos de Cavalarias, assim distribuídos: 

Comarca de ouro preto: quatro regimentos de cavalaria, dois deles com a denominação de Regimento da 

Nobreza. O regimento de vila Rica e seu Termo não tinha Coronel. Dois Regimentos de Infantaria Comarca 

do Rio das Velhas: quatro Regimentos, dois deles denominados da Nobreza. O regimento da vila de Sabará 

e seu Termo não tinha Coronel. Dois Regimentos de Infantaria Auxiliar. Comarca do Serro do Frio: dois 

regimentos sendo um da nobreza. Um regimento de Infantaria. Comarca do rio das Mortes: três Regimentos, 

sendo um da nobreza. O regimento da vila de São José e seu Termo não tinha Coronel. Um Regimento de 

Infantaria. Tais Regimentos eram pagos pelos rendimentos das Câmaras, não custando nem um real a Coroa 

Portuguesa.” LIMA JUNIOR, Augusto de. Ibdem, 1965, p.104. 
189 LIMA JÚNIOR, Augusto de. Ibdem, 1957, p. 131. 
190 LIMA JUNIOR, Augusto de. Ibdem, 1969, p. 30. 
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acontecimentos que envolvem “esse embrião das forças militares de Minas”. Condenando 

o esquecimento por parte das pesquisas historiográficas sobre a história militar, o 

historiador aponta que, por esse esquecimento, haveria também de olvidar duas figuras 

proeminentes na história do Brasil: o Tenente-Coronel Francisco de Paula Freire de 

Andrada, comandante e glorioso Inconfidente; e o “mártir sagrado do civismo”, Joaquim 

José da Silva Xavier, o Tiradentes. 

Diante a tríplice análise da formação mineira, Lima Júnior apresenta o século 

XVIII, em Minas Gerais, o momento em que o Brasil começava a trilhar caminho próprio, 

através dos valores e ideais religiosos que civilizaram e acalmaram os impulsos próprios 

de uma sociedade marcada pela insígnia aura sacra fames. Lugar esse em que se instaurou 

a ordem hierárquica da disciplina militar, organizando a sociedade civil em termos 

institucionais, resolvendo os problemas urbanos de arruaças e defendendo o território nas 

guerras cisplatinas e da Independência.  

A narrativa de Lima Júnior, sendo, portanto, uma construção enunciativa 

preocupada em compreender a configuração que deu origem as Minas Gerais como 

paradigmática à história do Brasil, pode ser analisada por meio de dois episódios que 

coroam a singularidade mineira no concerto da formação brasileira.  Como vimos o 

descobrimento do ouro é o primeiro evento que inaugura uma “nova era” para o território 

nacional, o acontecimento que reuniria um contingente diversificado que ligou o sul e o 

norte do Brasil através da estrada da Bahia. Esse primeiro fenômeno enleia o imaginário 

mítico na representação da região mineira, entrelaçando a singularidade da paisagem ora 

sertaneja, ora montanhesa, ao intrépido caráter austero do herói que resiste à ferocidade 

e contempla a beleza da paisagem, que, através da formação religiosa, retifica a cobiça e 

a ambição, pecados capitais da condição humana, construindo juridicamente uma 

civilização em meio aos abismos, vales e serras. Assim, o historiador justifica a 

imparidade das Minas Gerais na história da nação, elevando o descobrimento do ouro a 

um evento que congrega os sentimentos nacionais: 

Pois nesse abrupto anfiteatro de morros íngremes e estéreis, 

defrontaram-se paulistas e emboabas que se uniram afinal, 

estabelecendo um só Brasil, através do longo e sinistro caminho da 

Bahia. Não somos guianas nem republiquetas, como os antigos 

domínios espanhóis, porque o ouro de Minas Gerais reunido em Vila 

Rica agregou os sentimentos do Norte com os do Sul, nesse tão 

construtivo século dezoito brasileiro.191 

 

                                                 
191LIMA JÚNIOR, Augusto de. Ibdem, 1952, p. 69, 70. 
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Desse modo, ao analisar a formação da civilização mineira iniciada com a “era do 

ouro” por meio dos aspectos social, religioso e militar, Lima Júnior tece a história de 

Minas Gerais em clave sentimental, mas que não perde de vista o caráter científico do 

conhecimento histórico.  Ao buscar em sua escrita historiográfica reaver um lugar de 

prestígio para Minas Gerais na história nacional, o historiador observa na Inconfidência 

de 1789 o evento que coroa a civilização mineira e a insere na “História Universal da 

Liberdade”. Além de atuar como delegado responsável pelo repatriamento dos despojos 

dos inconfidentes, como já apontamos em sua trajetória, Lima Júnior busca, por meio da 

pesquisa arquivística, escrever a história da Inconfidência reavaliando sua importância na 

constituição da nacionalidade.  

1.3. Escritas da História e patrimônio cultural: A Inconfidência como guia da nação. 

 

 

 

Mencionamos na trajetória de Lima Júnior sua participação ativa na transferência 

dos restos mortais dos inconfidentes mineiros, degradados no continente africano, e como 

seu papel de delegado do projeto de translado influiu diretamente na construção simbólica 

do panteão dos heróis da nacionalidade. Nesse sentido, procuramos, neste tópico, 

compreender os desdobramentos desse projeto e sua respectiva figuração no “programa 

de esforços pela recuperação do nome de Minas no conceito nacional” que Lima Júnior 

assume em sua escrita.   

O episódio do translado das ossadas dos inconfidentes é representativo no que 

tange as políticas do governo de Getúlio Vargas na constituição da identidade nacional. 

O discurso proferido pelo próprio presidente no dia do recebimento da comissão em Ouro 

Preto é importante para compreendermos o lugar que a Inconfidência teria na relação 

entre o nacional e o regional: 

 

Para dignificar os esforços dos pioneiros da Nacionalidade cumpre 

persistirmos nas diretrizes que eles nos apontaram: evitar os 

grandes choques, impedir a fragmentação do país, colocar 

invariavelmente a Pátria grande acima das preocupações 

regionalistas, acompanhando-lhe o poderio crescente sem 

comprometer os dias futuros com aventuras ideológicas ou exageros 

doutrinários.192 

                                                 
192 LIMA JÚNIOR, Augusto de. História da Inconfidência de Minas Gerais. Belo Horizonte: Editora 

Itatiaia Limitada. 3ª edição. 1968, p.11. 
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Como Lima Júnior aponta anos depois na sua recepção na agremiação letrada 

mineira, Vargas, em seu discurso, ressalta o sentido de pioneirismo da Inconfidência, 

resignificando seus valores no propósito de dar integralidade ao seu projeto de construção 

de um novo estado, evitando, porém “os grandes choques”. Interessante notarmos aqui a 

ideia de continuidade em assumir os mesmos ideais inconfidentes, utilizando da memória 

desse episódio como repositório de experiências que ultrapassam as diferenças regionais, 

pois é nele que se originam os sentimentos de patriotismo e civilidade que guiariam o país 

por caminhos seguros. Para Alcir Lenharo, a utilização das imagens dos inconfidentes 

servia como dispositivo de propaganda política que atendia a finalidades políticas muitas 

claras, que os próprios teóricos do poder não escondiam. Seu desígnio era difundir essa 

carga emotiva e sensorial, de modo a atingir naturalmente o público receptor, deflagrando 

respostas emotivas que significassem, politicamente, estados de aceitação, 

contentamento, satisfação – reações passivas e não críticas.193 

A transferência dos restos mortais dos inconfidentes oferecia, portanto, as imagens 

necessárias para a composição simbólica da nação, uma vez que “na celebração da morte 

dos heróis nacionais estaria inscrita a força identitária do povo brasileiro.” A notícia da 

chegada da comissão responsável pelo traslado no Rio de Janeiro é publicada no jornal 

carioca Correio da Manha e muito nos esclarece sobre a importância desse evento na 

formulação de uma identidade que expressaria os valores dos inconfidentes: 

A cerimonia do transporte das cinzas de bordo do ‘Bagé terá lugar às 3 

horas da tarde, no armazém Touring Club (Praça Mauá), onde se 

deverão reunir as autoridades e o povo. Comparecerão, pessoalmente, 

o presidente da República, os ministros, os membros da Corte Suprema, 

senadores, deputados, representantes de instituições culturais e cívicas. 

No cais, usarão da palavra o Senhor Negrão de Lima, representante de 

Minas Gerais, e o Sr. Pedro Calmon, historiador e professor. As forças 

de terra e mar, por determinação dos ministros da Guerra e da Marinha 

formarão, prestando as homenagens das classes armadas. O cortejo será 

formado em direção à Catedral Metropolitana. Nesse templo falará o 

escrito Augusto Frederico Schimit. As urnas ficarão depositadas na 

Catedral e franqueadas a visitação pública. O povo deve acorrer ao 

desembarque das cinzas, traduzindo assim sua solidariedade com os 

heróis da história, e seu alto espírito nacional.194 

 

  É de se registrar a participação ativa das Forças Armadas e das autoridades 

políticas para a consolidação do evento, e a estratégia do governo varguista em atrelar a 

                                                 
193LENHARO, Alcir. A sacralização da política. 2ª edição. Campinas: Papirus, 1986, p. 16. 
194CORREIO DA MANHÃ. Rio de Janeiro, 27 de dez. 1936, p.5. 
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memória da Inconfidência a sua política nacionalista. Contudo, apesar de tal episódio 

sugerir uma certa unidade e harmonia no sentimento nacional, observa-se que ele não 

passou ileso às polêmicas envolvendo inúmeros confrontos e debates entre os intelectuais 

do período, demonstrando que os limites dessa construção simbólica da pátria já podiam 

ser observados nos antecedentes da iniciativa oficial, em 1932, quando as três primeiras 

ossadas , atribuídas aos inconfidentes, foram exumadas em território africano e remetidas 

ao Ministério das Relações Exteriores. O documento que acompanha o processo de 

exumação informa que, no mês de novembro do referido ano, o cônsul do Brasil em 

Dakar, João Batista Barreto Leite, havia solicitado auxílio às autoridades da Guiné 

Portuguesa para a localização das ossadas de alguns inconfidentes. Segundo consta, teria 

chegado ao conhecimento desse cônsul que uma indígena, moradora da Vila da Cacheu, 

ouvira de seus antepassados que, ao lado da Igreja Nossa Senhora da Natividade, estariam 

sepultadas umas ossadas “supostas como pertencentes a uns deportados de origem 

brasileira, para a Colônia enviados no tempo da rainha D. Maria I de Portugal.”195 Após 

proceder a exumação de tais ossadas, e com a mudança da direção da chancelaria em 

Dakar, o novo cônsul recebe a caixa de madeira contendo três ossadas atribuídas aos 

inconfidentes e recorre ao historiador português Rocha Martins a fim de investigar a 

procedência das declarações contidas no auto de exumação. Segundo o compêndio de 

Martins sobre a história das colônias portuguesas, Domingos Vidal Barbosa e José 

Resende da Costa teriam desembarcado no arquipélago de Cabo Verde, seguindo os 

demais inconfidentes para Angola. De acordo com o historiador português seria 

“admissível” supor a transferência desses dois inconfidentes para Guiné, visto o receio 

do governador de Cabo Verde em uma possível difusão das ideias libertárias desses 

conjurados. É nessa correspondência entre o novo cônsul e o historiador lusitano que pela 

primeira vez figura referência nominal aos conjurados a quem pertenceriam tais ossadas. 

No intuito de “de ser fixada importância dos referidos documentos em sua 

correlação com os despojos a que os mesmos se referem” são enviadas tais informações 

aos IHGB e ao Instituo Histórico de Ouro Preto. Em resposta, o primeiro adianta que não 

é possível adiantar nada quanto ao conteúdo do ofício consular e do auto que o 

acompanha. Todavia, observa que em consulta à obra de Lúcio José dos Santos, 

Inconfidência Mineira, averígua-se que, ao enumerar os enterrados na África, ele não 

                                                 
195 LEMOS, Carmem Silvia. Reflexões acerca do processo de repatriamento das ossadas dos inconfidentes 

degredados para a África. In: Oficina do Inconfidência: revista de trabalho, Ouro Preto, v. 2, n. 1, dez. 2001. 
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aponta Cacheu como lugar de falecimento dos exilados. Já o segundo instituto não emite 

sequer um parecer na época, vindo a se pronunciar apenas cerca de 40 anos depois, a 

favor da inclusão desses despojos aos depositados no Panteão do Museu.  

O que se observa no exame da documentação é uma disputa de poder pela 

primazia das iniciativas do projeto, uma vez que o IHGB invoca o artigo publicado em 

sua revista em 1840 e os pedidos de Francisco Adolpho Varnhagen que há quase cem 

anos já reclamava o retorno à “terra pátria” dos ossos dos degradados. A atitude ora 

irônica, ora distante do instituto brasileiro pode ser compreendida pelas independentes 

medidas tomadas pelo Ministério das Relações Exteriores e pela ausência do 

envolvimento de pessoas do quadro de membros desta agremiação. Tal polêmica sobre a 

autenticidade das ossadas chega a ser debatidas nos jornais do Rio de Janeiro e, em 

resposta a postura do IHGB, que diz “que nesse assunto somente o Dr. Lúcio dos Santos 

poderia dar palavra decisiva”, Augusto de Lima Júnior contra argumenta, chamando a 

atenção “para muitos outros mineiros a satisfação e a dignidade do conhecimento não só 

da Inconfidência Mineira como de toda a história de Minas Gerais.”196 

Tal debate sobre o translado das ossadas não estaria findado, desdobrando-se 

ainda no cuidado aos objetos utilizados para compor o ato simbólico, como vê-se na 

denúncia feita pelo então diretor do Instituto Histórico de Ouro Preto, Vicente Racioppi: 

Estive no Rio de Janeiro (25 de junho de 1938) e fui visitar as urnas 

vindas pelo ‘Bagé’. Achavam-se no Consistório da Catedral, cheias de 

pó, mal arranjadas, algumas quebradas em parte. Telegrafei ao Dr. 

Getúlio Vargas lamentando o descaso e a irreverência e pedindo suas 

providências [...]197 

 

As urnas feitas unicamente para o translado estariam esquecidas no Rio de Janeiro, 

demonstrando assim os limites dessa relação simbólica, tendo em vista a precariedade 

com que são tradados os seus despojos. Outra passagem que ajuda a pensar essa questão 

da desvalorização de tais urnas é publicada na primeira página da Tribuna da Imprensa, 

de fevereiro de 1962, na qual consta a seguinte notícia: 

Estas são nove das 14 urnas funerárias descobertas ontem na Favela do 

Esqueleto, feitas para guardar as cinzas dos inconfidentes mineiros, 

inclusive Marília de Dirceu [...]. Dentro, porém, ao invés de cinzas, 

foram encontradas garrafas de cachaça e maconha. Esta manhã, o 

diretor do Patrimônio Histórico da União, professor Rodrigo Mello 

Franco, disse à Tribuna da Imprensa, que as urnas nunca guardaram os 

restos mortais dos inconfidentes, que estão em Ouro Preto há mais de 

                                                 
196 DIÁRIO DA NOITE. Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 1935, p. 24. 
197 RACIOPPI, Vicente. Repatriação dos restos mortais de conjurados. Minas Gerais, 17 de jan. 1960. 

apud: LEMOS, Carmem Silvia. Ibdem. 2001. p.213. 
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vinte anos. Contou que essas urnas foram feitas – não se sabe se aqui 

ou em Portugal – quando as cinzas dos inconfidentes foram repatriadas, 

mas logo foram consideradas imprestáveis, pois são de porcelana, e por 

isso, frágeis e pesadas. Foram colocadas num depósito que o MEC 

possuía na Favela do Esqueleto. Quando a favela pegou fogo, o depósito 

foi destruído e diversas peças de valor histórico também. O Patrimônio 

acabou com o depósito e deixou as urnas na favela, por serem 

destituídas de valor histórico.198 

 

Embora Lima Júnior as tivesse planejado para ocupar um lugar no processo de 

translado, tais urnas perderam o seu sentido simbólico e acabaram por serem esquecidas 

e despostas de valor histórico. Esse episódio emblemático oferece uma interessante 

narrativa alegórica dos fins que os elementos simbólicos relacionados à transferência 

levaram, já que foram esquecidos numa favela com o codinome Esqueleto. Tal fato foi 

explicado por Lima Júnior no jornal carioca O Globo, apontando as divergências pessoais 

com o diretor do SPHAN, Rodrigo Mello Franco, como motivo para a desvalorização das 

urnas: 

Fez desaparecer as artísticas urnas feitas em Lisboa, [...] porque havia 

inscrições, numa das faces, registrando que o repatriamento dos 

inconfidentes se fizera sendo [...] encarregada da missão a minha 

pessoa. Isso bastou para que o colérico Diretor do Patrimônio 

substituísse as urnas clássicas, próprias dos ‘Panteons’, pelos 

tumulozinhos de fetos que estão em Ouro Preto.199 

 

A valorização dos heróis da inconfidência, como se observa, se fez presente ao 

longo da trajetória do intelectual Lima Júnior, que, desde a sua participação no 

repatriamento dos despojos, procurou “reavivar a memória deste episódio tão importante 

para a origem do sentimento de amor à Pátria”. O trabalho historiográfico segue assim 

em sintonia com os empreendimentos do intelectual, visto que por meio da reconstituição 

da memória desses personagens, o historiador constrói ao longo de suas obras um 

verdadeiro compêndio de biografias exemplares dos homens que construíram “a nação 

forte” e que por meio de suas ricas experiências seriam modelos orientadores para as 

novas gerações.    

Passados quase vinte anos da missão de repatriamento, em 1955, Lima Júnior 

lança a obra Pequena História da Inconfidência Mineira, reunindo variadas fontes 

documentais que auxiliam o polígrafo na reconstrução da história do evento. Como vimos 

na epígrafe, o autor enaltece o acontecimento de 1789 como marco primordial da 

                                                 
198 TRIBUNA DA IMPRENSA. Rio de Janeiro, 9 de fevereiro de 1962, p. 10.  
199 O GLOBO. Rio de Janeiro, 14 de março de 1962. 
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civilidade nacional, de modo que a sua importância na história nacional não pode ser 

ponderada pela deflagração ocorrida com a Derrama. Ou melhor, a Inconfidência não 

deve ser compreendida apenas como um contragolpe de interesses particulares, rebelde 

aos cerceamentos econômicos da Coroa portuguesa, mas deve ser exaltada por principiar 

o espírito patriótico e o sentimento de amor à nação.200 

Ao criticar a concepção da Derrama de uma Inconfidência de caráter 

exclusivamente rebelde, Augusto de Lima Júnior denuncia o afamado Anacronismo. O 

autor demonstra que é cronologicamente impossível atribuir à Inconfidência um caráter 

rebelde ao ato fiscal de 1789, já que o projeto separatista e nacionalista dos inconfidentes 

arquiteta-se desde 1780. Desta forma, o polígrafo ratifica a incoerência dessa percepção 

que restringe e limita, a seu ver, a importância desse fato tão caro à História das Minas 

Gerais e do Brasil. Criticando a desvalorização que outros estudiosos deram a 

Inconfidência Mineira, Lima Júnior não nega a alcunha de polemista:  

Alguns escritores mal informados procuraram obscurecer os méritos da 

Inconfidência de Minas Gerais, em 1789, convencidos de que ela não 

passaria de um gesto de rebeldia de opulentos maus pagadores do Fisco 

Real. Procuravam basear sua afirmativa no fato de se utilizarem, os 

chefes da conjuração, das vexações peculiares à Derrama, para com elas 

excitarem a cólera popular e obterem, assim, uma geral colaboração. 

Pergunta-se, com frequência, em que consistia essa “Derrama”. 

Convém, então, explicar suscintamente, aos poucos familiarizados com 

os fatos de nossa Historia, as modalidades do sistema fiscal vigente em 

relação ao ouro.201 

 

Uma análise detida deste trecho é necessária para compreendermos os recursos 

argumentativos que irão servir de fundamento a monumentalização desse evento por 

Lima Júnior. Vejamos que, ao se referir aos intelectuais e políticos que defendem a 

Inconfidência como apenas um “gesto de rebeldia”, ele os denomina como “mal 

informados”. Isto se deriva da visão errante sobre os inconfidentes como “maus 

pagadores” e oportunistas, que através da excitação da “cólera popular” obtiveram uma 

“geral colaboração” contra a Corte Portuguesa. É através dessa censura que podemos 

refletir sobre a concepção de História de Lima Júnior. Ao olhar para o passado, o autor 

                                                 
200 Para Augusto de Lima Júnior, a Inconfidência é o protótipo da Liberdade e do Patriotismo da 

Proclamação da República, ou melhor, os mineiros inconfidentes de 1789 idealizaram o exemplar mais 

exato, mais perfeito, mais típico, do ser brasileiro, livre da opressão do jugo português, o que somente se 

realizaria em 1889. 
201LIMA JÚNIOR, Augusto de. História da Inconfidência de Minas Gerais. 3ªedição. Belo Horizonte: 

Editora Itatiaia Limitada. 1968, p.79. Tal citação faz emergir uma característica observada em outras obras 

como Aleijadinho e a Arte Colonial, a de uma autoridade no campo da História devido ao fato de ser nativo 

à região ou ter uma ligação familiar com o objeto de estudo, as terras mineiras. 
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resgata fatos históricos que orientam e organizam o seu presente; presente este marcado 

por disputas sobre a hegemonia da gênese da identidade nacional. Ao recuperar a 

Inconfidência Mineira como marco inaugural da liberdade e do patriotismo nacional, ele 

confere às Minas Gerais um aspecto marcante da identidade nacional.  

Nesse sentido, o projeto inconfidente, como uma “associação iluminada” é de 

extrema importância para a construção do Estado brasileiro, já que é composto por “um 

amplo e nobre programa construtivo” que busca propagar a “doutrina da Liberdade 

humana”, inserindo os trópicos nos trilhos do progresso civilizacional.  Os artífices da 

conjuração são apresentados na obra limiana como heróis da nacionalidade que 

“empregavam a sua razão” em prol da liberdade, contra as amarras coloniais. A utilização 

da imagem de Tiradentes e dos “ilustrados” que construíram o projeto iluminista no Brasil 

colonial dá-se na narrativa desse historiador de forma a glorificá-los. Representantes da 

formação da mineiridade, os conjurados são expostos como possuidores dos valores 

civilizados, educados na ilustração europeia e polidos na cultura da Corte portuguesa. 

Perpassados pela moral cristã, comprometidos com a ordem e a hierarquia, eles souberam 

manejar a doutrina que privilegia a liberdade para o povo, sem, contudo, se apresentarem 

como rebeldes. As noções de ordem e hierarquia na Inconfidência perpassavam os 

aspectos militares e religiosos que fundamentavam a visão de organização social 

empreendida por esses conjurados, e são interpretadas por Lima Júnior como 

desdobramento da formação das Minas, como pôde-se ver em seu estudo sociogênico 

sobre a origem do estado mineiro. De acordo com o historiador, a hierarquia consistia na 

ordenação das capacidades mentais e morais destinadas a receberem certa autoridade no 

intuito de trabalhar para o bem coletivo, subordinadas às regras e leis que “nascem da 

experiência sábia dos povos”. Nesse sentido, os ideais republicanos e democratas dos 

inconfidentes coadunam-se com a sustentação dessa hierarquia, uma vez que, para 

concretizarem seus projetos, escolheriam a melhor estirpe para educar os povos, a fim de 

dar-lhes a capacidade e os valores mentais e morais para desenvolverem-se dentro dos 

parâmetros das civilizações ocidentais.  

Tais atributos morais e mentais, como já vimos valorizados na figura do 

Governador Antônio Albuquerque Coelho de Carvalho, herói que estabeleceu a civilidade 

instituindo as Vilas do Ouro no século XVIII, são também observados na representação 

histórica limiana sobre os inconfidentes. Em seu enunciado, o valor de moralidade e 

civilização é representado na hierarquia composto por tópicas epidíticas da origem nobre 

e das virtudes da ação. O herói, ou o personagem histórico digno do panteão da histórica, 
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é um tipo cortês, portador das melhores virtudes católicas, fidalgo e herdeiro das 

qualidades necessárias para bem desempenhar a ação civilizadora. Trata-se de heróis 

educados nos costumes da sociedade de corte portuguesa, orientados em sua conduta 

numa ética católica.202 

A fim de apresentar essa “associação iluminada” que fora a Inconfidência Mineira 

de acordo com a pesquisa documental e a verdade histórica, Lima Júnior tece em sua 

narrativa a direta relação entre o evento mineiro, a Revolução Francesa e principalmente 

a Independência norte-americana, interpretados como eventos da “Revolução espiritual 

do século XVIII”.203 Como estratégia discursiva, o historiador apresenta um largo 

conhecimento sobre as leituras dos clássicos iluministas feitas por esses homens letrados 

da colônia. Para Lima Júnior, a obra de Montesquieu, L’Esprit dês Lois, proporcionou 

princípios que inspiraram a Enciclopédia e que ganharam a adesão das inteligências no 

mundo civilizado, mas que foram penetrando nas camadas populares como convicções 

inabaláveis.  Esse livro, segundo o historiador, foi o orientador e guia daqueles que 

organizaram a independência das colônias inglesas da América, transformadas em 

Estados Unidos, e voltaram à França, já com a experiência da democracia americana, 

inspirando e dirigindo a Revolução Francesa. Mais organizador do que um simples 

demolidor, Montesquieu é o filósofo do século XVIII que mais influência exerceu para a 

implantação de regimes democráticos no mundo. O culto da liberdade de consciência, da 

tolerância religiosa, da difusão dos princípios da democracia, como a soberania do povo 

e a limitação de poderes pelas Constituições, tudo aquilo que, em síntese, vinha agitando 

as almas dos homens, que se condensara nas obras dos filósofos e que surgiu definido na 

Enciclopédia passava a representar um ideal comum aos povos mais adiantados. E não 

seria diferente na tão esclarecida e culta Minas Gerais de meados do século XVIII. 

A declaração de 4 de julho de 1776, escrita por Thomas Jefferson, foi o  

“evangelho cívico” que condensava as doutrinas que abalaram o mundo civilizado e que 

estimularam as ideias democráticas e republicanas em toda a parte, conquistando aqueles 

que, em 1789, lutariam pela liberdade nas minas coloniais. As doutrinas trazidas de 

                                                 
202 Numa rememoração muito próxima a feita por Claudio Manoel, Lima Júnior trata a relação sentimental 

na escrita da formação mineira através do gênero épico de construção retórica. Contudo ao almejar uma 

história científica alinhada a busca pela verdade histórica ele fundamenta o seu discurso épico sobre a 

constituição da sociedade mineira através da pesquisa documental, refutando os erros presentes nas versões 

tradicionais, como a do poeta árcade. Cf. LIMA, Djalma Espedito de. A épica de Cláudio Manuel da Costa: 

Uma Leitura do poema Vila Rica.Dissertação, FFLCH/USP, São Paulo, 2007.  
203 LIMA JÚNIOR, Augusto de. História da Inconfidência de Minas Gerais. Belo Horizonte: Editora 

Itatiaia Limitada. 3ª edição. 1968. 
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Coimbra, Montpellier, Paris e Londres pelos estudantes brasileiros já encontravam em 

Vila Rica adeptos conquistados e esclarecidos pelos exemplares em francês da 

Declaração dos Direitos, que servira de justificação à independência dos povos da 

América inglesa: “Eis por que escrevendo sobre a Inconfidência de Minas Gerais de 1789, 

eu afirmei que, mais do que uma revolta de contribuinte, o pretendido levante de 1789, 

foi um dos mais gloriosos capítulos da História Universal da Liberdade.” 

A influência norte-americana é claramente apresentada por Lima Júnior a partir 

das trocas de correspondência entre o inconfidente Joaquim José Maia e Thomas 

Jefferson. A partir dessas cartas, encontros são marcados na Europa e as relações entre as 

colônias americanas são estreitadas: 

As conversas vagas que desde longo tempo se faziam no sentido 

hipotético de se fundar no Brasil uma nação independente, haviam-se 

agora transformado em resolução firme, de um levante que, amparado 

por forças militares e pelo povo e ajudado pelos maços no Rio de 

Janeiro, expulsasse as autoridades régias e fundasse uma república. 

Tratava-se, agora, não mais de discutir academicamente as excelências 

de uma república, mas organiza-la com os recursos da Capitania de 

Minas Gerais. Foi quando José Joaquim foi enviado de Coimbra á 

França, para entender com Thomas Jefferson, um dos fundadores da 

república dos Estados Unidos da América, que havia fascinado as almas 

dos filhos da terra do Brasil. Nesse encontro entre Jefferson e Maia, o 

ministro americano disse ao enviado brasileiro que, logo que fizessem 

o rompimento, estava certo de que os Estados Unidos dariam 

socorro. [...]204 (negrito nosso) 

 

Essa aproximação entre os “revolucionários”, como designa o historiador, 

fundamenta ainda mais a importância do movimento de ideias libertárias que fora a 

inconfidência, visto que não se tratava apenas de uma discussão intelectual acadêmica, 

mas que tinha em seus objetivos a organização republicana do Brasil com os recursos de 

Minas Gerais.  

O estudo de Lima Júnior não pretende apenas estudar a deflagração no ano de 

1789, mas propõe-se expor o período em que floresceram as ideias libertárias, partindo 

da análise do governo de Dom Rodrigo José de Menezes, o qual, de acordo com ele, era 

um representante da melhor fidalguia portuguesa: “O Estadista colonial, logo ao assumir 

o seu posto, procurou cercar-se da melhor gente pelo espírito e pela conduta resultando 

                                                 
204 “Jefferson, como se viu, encaminhou, com evidente interesse, a mensagem dos revolucionários 

brasileiros aos dirigentes de sua pátria. Ou porque desejassem aguardar os acontecimentos para depois lhes 

darem ajuda, ou porque não estivessem os Estados Unidos em posição de segurança que lhes permitisse 

uma ação aberta, nada foi respondido a Thomas Jefferson. Joaquim José da Maia, alguns meses depois 

desse encontro, morria sem deixar de si outras informações mais do que essa missão histórica, revelada 

pelo inconfidente Domingos Vidal de Barbosa. Com isso ficou seu nome na galeria dos maiores servidores 

de sua pátria.” JÚNIOR, Augusto de. Ibdem, 1968, p.36. 
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em um dos momentos de maior apogeu político e cultural em Vila Rica.”205 O palácio do 

Governador se constituiu num centro de atividade social, onde se reuniam as melhores 

famílias e os homens mais ilustres da Capitania. O cenário pintado por Lima Júnior era o 

de gente abastada, de belas moradas, de caminhos conservados, de ruas e praças calçadas, 

à moda do tempo, com pedras irregulares e, sobretudo, de ausência de tropelias de régulos 

ou negros fugidos e desatinos de autoridades régias. Segundo o historiador, os quadros 

de pessoas capazes mostravam, em todas as partes da Capitania, “homens eminentes por 

suas capacidades”, dentre eles figuras de cultura vastíssima, artistas de grande valor e 

eminentes do clero.  

Contudo, após três anos de governo, Dom Rodrigo sede lugar a Luís da Cunha 

Menezes, celebrizado com a alcunha de “Fanfarrão Minésio” nas Cartas Chilenas. 

Coronel de infantaria da primeira plana de Lisboa, esse homem foi retratado nas páginas 

limianas como um rústico, ignorante, lúbrico, grosseiro e desonesto, que tinha aprendido 

na Capitania de Goiás a arte de governar os povos tirânica e desonestamente. Passava a 

Capitania de Minas Gerais a ser ocupada por um exemplo contrário aos aspectos de 

civilização que no governo de Dom Rodrigo eram apregoados, sendo, portanto, para Lima 

Júnior um dos períodos mais torvos da formação brasileira. Os atos de Luís da Cunha 

Menezes escandalizava aquela sociedade fina que povoava Vila Rica em meados do 

século XVIII e foi nessa abrupta ruptura entre os governos de Dom Rodrigo e de Luís da 

Cunha que floresceram os valores que guiariam a Inconfidência à lutar pela liberdade. 

Apesar de apresentar em seus estudos a relação dos inconfidentes envolvidos 

nesse episódio, os mais referidos em suas obras são Cláudio Manoel da Costa, cônego 

Luís Vieira da Silva, e, claro, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Como um dos 

pensadores da inconfidência, Cláudio Manoel da Costa tem lugar especial em sua 

produção intelectual, já que em 1969, ostentando seus oitenta anos, Lima Júnior publica 

uma síntese biográfica do poeta no proêmio de divulgação do poema Vila Rica. 

Compreendido pelo historiador como “a epopeia da fundação destas Minas Gerais” , esse 

poema é diversas vezes elogiado, apesar de ser criticado por apresentar falsas verdades 

históricas, como veremos a seguir. A vida deste “grande inconfidente” é então posta em 

perspectiva e analisada por Lima Júnior a fim de reconstituir a história de um dos mais 

ilustres filhos de Minas, consagrando-o assim no panteão da nacionalidade. Seus dons 

                                                 
205 LIMA JÚNIOR, Augusto de. História da Inconfidência de Minas Gerais. Belo Horizonte: Editora 

Itatiaia Limitada. 3ª edição. 1968. 
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artísticos serão averiguados e conclusivos para a argumentação limiana, que em seu 

tempo será mais cuidadosamente explanada.  

“A maior cerebração de Minas, na época da Inconfidência” foi talvez o Cônego 

Luís Vieira da Silva, sendo ele, “muito provavelmente, um dos primeiros a coordenarem 

o movimento libertador.” Sua livraria, confiscada pelo Juiz da Devassa em Minas, era 

uma das maiores do Brasil e continha as obras dos autores mais revolucionários que 

“orientavam os espíritos cultos do século dezoito”. Fundamentando-se no “magnífico 

estudo de Eduardo Frieiro”, e cotejando sua opinião ao lado de Lúcio dos Santos e 

Raimundo Trindade, Lima Júnior considera Luís Vieira da Silva a maior figura intelectual 

de Minas no século dezoito. O Conego ainda é apresentado por Lima Júnior como 

portador de uma perspicácia profética arguta, já que, em conversa com o delator Francisco 

de Brito Malheiros, declarou que “o Brasil em muito pouco tempo se levantaria com 

qualquer príncipe que cá viesse”.206 

Reivindicando a preeminência da Inconfidência Mineira, Lima Júnior busca 

reaver também a representação do símbolo máximo desse acontecimento, o “mártir da 

pátria”. Joaquim José da Silva Xavier era “respeitado por todos como homem digno de 

boa conduta”, conhecido e querido em todas as paragens de Minas e no Rio de Janeiro, 

“Tiradentes está muito longe e acima do retrato que lhe fizeram alguns historiadores, que 

trabalham mais com a fantasia perversa do que com documentos históricos”.207 Em 

Crônica Militar, ele retoma também a trajetória de Tiradentes como um integrante de 

uma das primeiras milícias pagas de Minas Gerais, buscando recolocá-lo sob outra 

configuração, tanto física como moral, no cenário dos grandes homens de nosso país, 

sendo um dos grandes representantes da singularidade do espírito mineiro:  

Rosto comprido, longos cabelos acastanhados, olhos com ligeiro 

estrabismo divergente, de onde lhe veio a expressão de olhar espantado 

que empregou Alvarenga referindo-se a ele; rosto glabro, como era de 

costume no tempo e de rigorosa obrigação militar, Tiradentes não foi 

apenas uma bela figura humana, sob seu aspecto moral e heroico, mas, 

também, um magnífico exemplar dessa raça mineira, dura e resistente, 

tenaz e boa, que se constituiu na luta das aventuras do ouro e dos 

diamantes.208 

 

De “raça branca pura”, para Lima Júnior, Tiradentes “era um belo homem”, 

inteligente, persuasivo no proselitismo das ideias de independência e de república 

                                                 
206 “Trinta anos depois, acontecia a profecia que a cultura histórica do cônego fizera ao delator, seu rústico 

interlocutor.” JÚNIOR, Augusto de. Ibdem. 1968. p.43. 
207 LIMA JÚNIOR, Augusto de. Ibdem, 1968, p.73 
208 LIMA JUNIOR, Augusto de. Ibdem, 1969, p.152. 
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brasileiras.  Para o autor, mais do que uma sedição de quartel ou um estreito movimento 

nativista, a Inconfidência foi uma expansão de sentido altamente filosófico, integrada nas 

correntes de ideias que dominaram o mundo civilizado no século dezoito. A Inconfidência 

foi, pois, um anseio coletivo de brasileiros e portugueses que preparou a Independência 

do Brasil em 1822, mas que já se havia caracterizado em Portugal na revolução liberal de 

1820 com as exigências democráticas de um regime constitucional. “Seja lá como for, o 

nacionalismo é um sentimento que se não compadece nem se confunde com o nativismo 

mesquinho e estéril.” 209Lima Júnior estava convicto, assim, de que as temáticas 

regionais de suas obras garantiam o conteúdo pedagógico e de valor universal, não 

somente porque fossem enquadradas pela herança europeia, mas especialmente por conta 

dessas “experiências [políticas e culturais] novas” da América lusitana, que seriam 

reunidas ao “patrimônio do saber universal”.210 

A participação de Lima Júnior no movimento integralista, como vimos, permite 

inferir, além do que já propomos, alguns aspectos importantes sobre a valorização que o 

polígrafo rendia ao episódio inconfidente. Em 1957, o artigo O Espírito Integralista da 

Inconfidência Mineira de autoria de Lima Júnior, divulgado em 1937 no jornal A 

Offensiva211 e republicado na Enciclopédia do Integralismo (1957-1963), compara o 

integralismo à Inconfidência Mineira: 

Como o Integralismo, a Inconfidência Mineira foi uma conjuração de 

vontades de salvar o Brasil das espoliações do regime colonial, 

dando-lhes independência e liberdade. Por esses dois ideais, 

juntaram-se elementos de todas as classes sociais, irmanados por um 

sentimento unânime de solidariedade e sacrifício pelo bem comum. 

A hierarquia ditada pela capacidade, tão intrínseca à ação 

integralista, culminou na trama inconfidente. Nessa Inconfidência, 

como no Integralismo, não havia lugar para os materialistas 

interesseiros, mercadores de tudo. O hipócrita, que é na primeira 

inconfidência representado pelo senhor Joaquim Silvério dos Reis é 

agora representado por aqueles que não toleram o integralismo. A 

Inconfidência mineira retomou seu surto regenerador na Ação 

Integralista Brasileira. Integralismo e Inconfidência são o mesmo. 

Coincidência notável!212 (negrito nosso). 

                                                 
209 Idem. 1969, p. 155. (negrito nosso) 
210 LIMA JÚNIOR, Augusto de. ACADEMIA MINEIRA DE LETRAS. Discurso de posse na Academia 

Mineira de Letras. Rio de Janeiro: Jornal do Commercio, 1953. 22pp, p. 6.  
211A Offensiva pode ser considerado como um jornal integralista que acompanhou, em grande parte, a 

trajetória do movimento dos camisas verdades no Brasil. Criado e dirigido por Plínio Salgado, circulou 

entre maio de 1934 a março de 1938. O aparecimento deste jornal insere-se na fase de consolidação da 

imprensa integralista que, a partir de 1934, contou com centenas de jornais em circulação. CARNEIRO, 

M.L.T; KOSSOY, B. A Imprensa Confiscada Pelo DEOPS. São Paulo: Ateliê Editorial. Imprensa Oficial 

do Estado de São Paulo. Arquivo do Estado, 2003.  
212 LIMA JÚNIOR, Augusto de. O Espírito Integralista da Inconfidência Mineira. (publicado inicialmente 

n’A Offensiva de 2/4/37). In: ENCICLOPÉDIA INTEGRALISTA, cidade: editora vol.3, 1958. 
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A comparação um tanto inusitada permite-nos compreender a cultura política a 

que Lima Júnior pertencia, uma vez que o paralelismo entre Inconfidência e o 

Integralismo se dá pela congruência de seus valores de liberdade por meio da ordem e da 

hierarquia, contra os materialistas que comercializam os bens públicos. Essa crítica será 

reiterada na Revista História e Arte, na qual os autores acusam o poder público, e 

especialmente o PHAN de comercializar o patrimônio cultural, como a venda de obras da 

arte religiosa. Interessante notar a identificação do delator do episódio de 1789, Joaquim 

Silvério dos Reis, aos que são contrários à ideologia integralista, a qual, de acordo com 

Lima Júnior, lutaria pela liberdade e contra a corrupção assim como os inconfidentes 

lutaram contra o regime absolutista no período colonial.  

Esse artigo, cotejado com discurso na Academia Mineira de Letras em 1953, 

permite sugerirmos outros elementos associados à comparação acima: 

 
Na escravidão, uns ou uns poucos, são donos dos demais. Para esses 

poucos, se reserva o poder, a riqueza e o luxo, o conforto e o bem estar; 

o dinheiro para comprar o elogio e as cadeias para silenciarem os 

protestos. Para os demais, a obrigação de trabalhar e servir, de pagar 

e de sofrer, de serem humilhados com obrigação de tudo receberem 

com sorrisos, batendo palmas aos seus opressores. Pode chamar-se 

comunismo, fascismo ou simplesmente disfarçar-se em 

República.213 (negrito nosso) 

 

 

Lima Júnior foi a favor da política nacionalista de Vargas, pelo menos até o início 

da ditadura no Estado Novo214, mas, por meio de seu discurso, ele aponta o que para ele 

seria o perigo para a nação: o comunismo, que poderia perfeitamente ser disfarçado na 

máquina estatal através de uma aparência republicana. A relação entre a luta dos 

inconfidentes e a luta dos integralistas pode ser assim compreendida na unicidade de sua 

missão ao combate à escravidão e ao absolutismo, que poderiam se revestir de diversas 

formas. Nas críticas que fazia ao comunismo, este sempre era focado como um sistema 

escravizador, uma ideologia que reunia “cínicos perigosos” e que, por isso, iludia com 

facilidade os incautos da nação com dissimuladas promessas de salvação. Por meio das 

                                                 
213 LIMA JÚNIOR, Augusto de. ACADEMIA MINEIRA DE LETRAS. Discurso de posse na Academia 

Mineira de Letras. Rio de Janeiro: Jornal do Commercio, 1953. 22pp p. 10.  
214 Em 1964 Lima Júnior publica um artigo na RHA, intitulado A Revolução de 31 de março, que teria 

primeiramente sido o conteúdo de sua Conferência no Clube Naval do Rio de Janeiro em 1963, 

apresentando suas severas críticas ao legado do Estado Novo, que ele se refere como a “ditadura demorada”. 

Tal referência será analisada no último tópico do terceiro capítulo.  
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bibliografias especializadas no movimento integralista sabe-se que o integralismo 

rivalizava diretamente com a ação comunista, apresentando-se como uma alternativa de 

barrar sua ação.  O anticomunismo presente na cultura política integralista teve presença 

ativa no discurso limiano e também é por diversas vezes reiterado nas publicações da 

RHA. 

 

 

1.3.1 A experiência na escrita da história 

 

 

 

Partindo do pressuposto de que a realidade histórica compõe uma totalidade 

compreensiva e de que os fatos são os fragmentos por meio dos quais essa realidade pode 

ser construída, a história escrita por Lima Júnior é composta por unidade e continuidade, 

elementos primordiais para a constituição de um campo de experiência. Não se trata aqui 

de um conhecimento histórico que visa, a partir de um repertório limitado de situações, 

saber como se comportar quando de seu retorno, como o topos magistral vitae, mas de  

acumular as experiências produzidas no passado que devem garantir a superioridade do 

presente e do futuro.  

O conceito de experiência surge como uma derivação necessária na medida em 

que os fatos históricos passam a dar sentido a uma continuidade, um progresso. Como 

símbolos a serem decifrados e interpretados, esses vestígios são detentores de sentidos 

que ainda vigoram e que, por isso, podem ser reavidos, através da memória e da pesquisa 

historia, para a experiência nacional. A compreensão do presente como desdobramento 

do passado, ou seja, como a sua consequência, possibilita compreender a experiência 

como um longo fio que não pode ser partido. A recordação assume, assim, no enunciado 

limiano uma excelência por se tornar um caminho para a apropriação de uma essência 

própria, nesse caso, a mineiridade. O passado não pode ser mais encarado como uma 

etapa ultrapassada, mas como campo de experiências que, sempre iluminado pelo 

presente, traz a figura total de uma identidade.  

Nesse sentido, o papel da Inconfidência, além de perpetuar a civilização forjada 

na era do ouro, mostra a direção a qual está destinada a nação brasileira – a Independência 

e a República – e, assim o fazendo, oferece o princípio teórico e as condições morais para 

a organização dos fatos ocorridos no período colonial, ou seja, da gênese nacional. 
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Destarte, ela constitui também valores que são, de certa forma, atemporais, pois abrangem 

um amplo leque de possibilidades para a luta contra qualquer tipo de despotismo. A 

questão da experiência dos “propósitos da Inconfidência de Minas Gerais” são 

compartilhados e divulgados por Lima Júnior, pois 

nascidos do movimento iluminista do século dezoito, constituíam um 

amplo e nobre programa construtivo, que há mais de século e meio, 

procuramos realizar. Do que traçaram os heróis de Minas Gerais, muito 

resta a fazer, e do realizado, bastante a defender. Se obtivemos a 

liberdade ante nossa antiga metrópole, necessitamos defende-la dos 

inimigos internos, para que não troquemos apenas de senhores, seja 

qual for o pretexto. A liberdade e dignidade dos cidadãos são a maior 

força do Estado.215 

 

Por meio de sua experiência como mineiro, aliada aos argumentos científicos da 

pesquisa histórica, Lima Júnior busca fundamentar o verdadeiro sentido da História, pois 

ela “fora a testemunha de tudo, em todos os cantos os mais secretos.” Esses aspectos da 

experiência da mineiridade e da busca pela verdade histórica serão tópicas fundamentais 

para compreendermos o próximo capítulo, que terá por objetivo analisar a criação e 

coordenação da Revista de História e Artes por Lima Júnior, observando assim a 

construção de uma teia discursiva compartilhada e debatida por uma plêiade mineira.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
215 LIMA JÚNIOR, Augusto de. Ibdem, 1969, p. 13. 
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Capítulo 2 – Revisitando polêmicas: a Revista História e Arte e a revisão da Arte e 

da História do Brasil. 

 

 

“A verdade! A verdade sobre toda e qualquer conveniência.” Encerram-se assim, 

categoricamente, as Palavras Preliminares publicadas como editorial do prospecto da 

Revista de História e Arte (RHA) em janeiro de 1963, na cidade de Belo Horizonte, Minas 

Gerais. Nesse periódico, coordenado pelo empedernido Lima Júnior, observa-se que a 

tópica da verdade, apresentada no primeiro capítulo como índice fundamental para 

compreender a formação discursiva desse historiador, ressurge como fio condutor para 

rastrearmos a construção de uma teia discursiva compartilhada e debatida pelo grupo de 

intelectuais comprometidos com os objetivos dessa revista.  

Empenhada em “reedificar a estrutura moral e intelectual” do Brasil, a RHA 

assume a tarefa de “formar essa consciência histórica, com probidade e desinteresse 

material” crendo  

[...] que essa tarefa de reação, contra os destruidores da cultura em 

nossa pátria, será dura, mas a ela nos dedicaremos sem 

desfalecimentos, porque temos a certeza de que outros nos secundarão 

e nos sucederão nos trabalhos nobres pela cultura espiritual do Brasil 

(negrito nosso)216 

 

A gravura apresentada na capa do prospecto intitula-se “A História”, do artista 

italiano Franscesco Bartolozzi217. Nela a História surge na figura de uma mulher alada 

acompanhada por dois anjos, um debruçado lendo um livro e o outro escorando a lápide 

pétrea. Alegoricamente pode-se pensar na representação da deusa Clio, com suas asas, 

representando a sabedoria e a inspiração, aspetos necessários para o ato que se revela na 

gravura, na qual a mulher está observando uma cena ou um acontecimento e 

concomitantemente julgando-o e transcrevendo-o em forma pétrea na lápide, trazendo, 

assim, a ideia de verdade em sua escrita, o que nos faz inferir uma relação imediata com 

a missão da RHA, para a qual um dos objetivos é a incansável busca pela verdade 

histórica.  

Na capa do mesmo prospecto está a relação dos nomes envolvidos no comando 

do periódico: A direção administrativa estava a cargo do engenheiro civil e escritor Victor 

Figueira de Freitas, tendo como assistente Nelson de Figueiredo – sucedido nos números 

                                                 
216 REVISTA DE HISTÓRIA E ARTE, Belo Horizonte, Janeiro, 1963a, p.5. 
217 Segundo nota da Revista, a gravura original está presente no British Museum em Londres. Ver em Anexo 

1. 
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posteriores pelo historiador Waldemar de Almeida Barbosa. O cargo de revisor crítico é 

ocupado pelo reconhecido historiador Salomão de Vasconcelos, e o de coordenador é do 

já citado Augusto de Lima Júnior. Afora esses nomes na direção do periódico, a capa 

apresenta os nomes dos 68 nomes arrolados como mantedores da revista, ou seja, como 

colaboradores, seja financeiramente, assinando a RHA, seja contribuindo com o debate 

encetado pelo periódico. Dentre esses colaboradores figuram intelectuais de proa dos 

institutos de cultura histórica mineira, como o escritor, professor catedrático da UFMG e 

membro da Academia Mineira de Letras, Eduardo Frieiro; o advogado, jornalista e 

presidente vitalício da Academia Mineira de Letras, Vivaldi Moreira, o Arcebispo, 

escritor e professor Dom Oscar de Oliveira.218 Há nessa relação nomes importantes das 

Forças Armadas, como o General Tristão de Alencar Araripe – Ministro do Superior 

Tribunal Militar e membro do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil; o 

General Francisco de Paula Cidade, historiador e um dos fundadores da Biblioteca do 

Exército; o General Aurélio de Lira Tavares presidente da junta provisória que governou 

o Brasil durante sessenta dias, de 31 de agosto a 30 de outubro de 1969.  

Reconhecendo preliminarmente os intelectuais envolvidos nesse periódico, 

observamos que a RHA apresenta-se como um espaço de sociabilidade de uma geração219 

de intelectuais que já se reuniam nos espaços de produção da memória histórica do Brasil, 

e em especial de Minas Gerais. Dentre os nomes supracitados podemos compreender que 

muitos deles já estavam concentrados no debate sobre a cultura histórica nacional a partir 

dos Institutos Histórico e Geográfico de Minas Gerais, da Academia Mineira de Letras, e 

também do Arquivo Público Mineiro. 

O intenso debate no século XIX e também no início do XX travado pela escrita 

da história nacional reverberaria na criação desses institutos como uma forma de articular 

o conhecimento regional à formação de uma nação. Assim, os institutos históricos 

regionais, para legitimarem as especificidades históricas dos estados que representavam, 

selecionavam os elementos que definiam os laços identitários do presente com o passado. 

Sabe-se que os Arquivos Públicos e Institutos Históricos surgiram, portanto, com a 

                                                 
218A relação dos mantenedores está em Anexo2.  
219 "a noção de geração permanece ligada à ação do que se pode chamar de ‘eventos fundadores’ou 

‘acontecimentos marcantes’, mas não se esgota neles, na medida em que uma geração não está “datada” 

pela coincidência com a ocorrência de fenômenos sociais e históricos específicos, mesmo porque eles 

podem ser vivenciados de múltiplas maneiras. A noção de geração deve, portanto, transcender a 

manifestações ‘externas’, resultando de um trabalho de memória comum de grupo, que identifica sua 

vivência e a transmite aos seus sucessores que não a compartilharam”. GOMES, Ângela de Castro. Ibdem. 

1996, p. 41. 
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missão de institucionalizar a memória histórica local e escrever, a partir daquela 

perspectiva, a história nacional. 

Especificamente em Minas Gerais, tal cultura historiográfica não era diferente, 

uma vez que buscava também assegurar, por meio da reconstrução do passado, um lugar 

privilegiado no cenário político nacional. Rememorar o pretérito de poder e de glória de 

Minas, sobrevindos do século XVIII, fazia parte de um projeto que tinha como foco 

encaixar o estado em um processo de civilização comparável ao dos povos da antiguidade 

clássica e que definiria o caráter do povo mineiro. A narrativa historiográfica articulada 

ao desenvolvimento de arquivos, museus e institutos de pesquisa, afirmam Álvaro 

Antunes e Marco Antônio Silveira, agiam simultaneamente, isto é, suas transformações 

se davam concomitantemente e enredavam-se umas às outras, fazendo-nos supor que a 

constituição dos mais variados lugares de memória, embora diferentes, eram 

indissociáveis.220 

Em “Os intelectuais”, Jean-François Sirinelli aponta que “o meio intelectual 

constitui [...] um ‘pequeno mundo estreito’, onde os laços se atam, por exemplo, em torno 

da redação de uma revista ou do conselho editorial de uma editora”, compondo aí as redes 

que permitem observar campos de forças, de afetos e de ideias. Nesse sentido, os 

institutos, academias e periódicos podem ser analisados como lugares expressivos das 

redes de sociabilidade intelectual, uma vez que agregam pessoas em torno de ideias, de 

crenças e de valores, constituindo-se assim em “ponto de encontro de itinerários 

individuais unidos em torno de um credo comum.” 221 

Por essa senda, a RHA, que reúne 33 autores e apresenta mais de 200 artigos em 

7 números publicados, pode ser analisada como um lugar estratégico nos debates sobre a 

eleição da memória e da cultura histórica dos anos 1960.  Entre os anos de sua publicação 

– 1963 a 1968 – um dos mais respeitados periódicos de então, Revista do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional – RPHAN –, passa por um hiato de sete anos (de 1961 a 

1968) em suas edições.  Como revista do órgão oficial, descrita como a “menina dos 

olhos” de Rodrigo Melo Franco de Andrade, diretor do PHAN, a RPHAN constitui-se 

como um dos lugares de sociabilidade da conhecida “academia do patrimônio”, que, 

como veremos, seria um dos principais alvos de críticas da RHA, sendo, portanto, 

importante documento de análise, pois nela é possível captar vínculos de 

                                                 
220 ANTUNES, Álvaro de Araújo; SILVEIRA, Marco Antonio. Ibdem. 2007. 
221SIRINELLI, Jean-François. Ibdem. 1996, p.248. 
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amizade/cumplicidade e de competição/hostilidade, próprios aos grupos intelectuais em 

torno de uma redação.  

Deste modo, entendendo a valorização das análises dos periódicos assinalada por 

Sirinelli, compreendemos a importância em apresentar a RHA como uma representativa 

fonte histórica ainda não explorada em sua forma editorial. Para isso, analisamos a 

estrutura do periódico considerando os aspectos editoriais e tipográficos, atentando para 

os diversos suportes textuais, como as notas, imagens, fotografias e a transcrição de 

documentos desconhecidos. Nossa leitura também se atenta aos números de artigos e 

colaboradores, observando os nomes envolvidos na direção e na publicação dos sete 

números da RHA, assim como os lugares em que foram editados. 

Além da apresentação deste projeto editorial, analisamos a RHA como lugar que, 

por meio de sua rede de intelectuais, se autoriza ao passo em que instituiu um discurso 

marcado por aspectos comuns a determinadas culturas políticas e historiográficas. Para 

isso, delineamos a rede de sociabilidade da revista por meio da identificação de todos os 

artigos publicados e os seus respectivos autores, e ressaltamos ainda o grupo formado 

pelos mais assíduos, atentando para suas origens, social e familiar, suas formações 

intelectuais e profissionais, e as prováveis alianças feitas nas instituições em que estavam 

inseridos. Partimos, assim, na nossa análise de conteúdo da RHA, do número 

Prospecto222, que apresenta o projeto editorial e a missão da revista223·, selecionando 

textos que permitem acessar os conteúdos semânticos do periódico a fim de observarmos 

a maneira como ele se inscreve no panorama patrimonial e historiográfico.  Dessa forma, 

a seleção dos artigos foi feita a fim de buscarmos os fios comuns aos autores do número 

prospecto da Revista e de verificarmos a elaboração conceitual que opera na missão 

                                                 

222 De acordo com o dicionário HOUAISS o Prospecto é uma espécie de “resumo do plano de uma obra; 

projeto, programa.” É também rubrica da bibliologia, entendido como: “anúncio impresso de um livro 

recém-publicado, ger. contendo amostras de páginas e estampas deste” como rubrica também comum a 

editoração, significando: “folha de papel impressa com propaganda ou divulgação de alguma ideia, evento, 

produto, serviço, empresa etc”. HOUAISS, A. Prospecto. DICIONÁRIO ELETRÔNICO HOUAISS DA 

LÍNGUA PORTUGUESA. São Paulo: Objetiva, 2002. 
223 Utilizamos o método da Análise de Conteúdo como uma técnica de leitura, afim de não operarmos uma 

leitura intuitiva, uma vez que a Análise de Conteúdo “trata-se de 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.” Cf. AROSTEGUI, Julio. A pesquisa histórica: teoria e método. Bauru, SP: EDUSC, 2006, 

p.525.Assim, esta metodologia “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”. Cf. BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. Trad. Luís Antero Reto e 

Augusto Pinheiro. Lisboa: Edições 70, 2002, p. 35. 
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político-intelectual do grupo, responsável por recompor um plano oficial de política 

patrimonial notadamente mineira. 

 

2.1. A RHA em Prospecto: estratégias de poder e disputas sobre a “verdade histórica” 

 

 

 

Segundo Angélica Madeira e Mariza Veloso Santos, entre os anos 1950 e 1960 

houve uma “busca de maior apuro formal” que marcou a produção das políticas culturais 

da época.224Nota-se exatamente essa concepção na RHA: uma reunião de intelectuais que 

visa retomar e rediscutir temas com a estratégia de “restaurar a verdade histórica” na 

construção das políticas culturais do Brasil. O objetivo basilar dessa missão era instituir, 

a partir da Revista, um campo intelectual favorável, a partir do qual o ideário político e 

cultural do grupo pudesse se difundir sem quaisquer intromissões dos pretendidos 

antagonistas, especialmente aqueles que eram associados ao PHAN, destacando-se entre 

eles a plêiade da “Constelação Capanema”, expressão de Helena Bomeny ao se referir à 

articulação dos denominados “modernistas”, desde 1934, em torno do ministro de 

educação e saúde, Gustavo Capanema225.  

Sobressaem do grupo de intelectuais do PHAN o seu diretor, Rodrigo Melo 

Franco de Andrade, um dos mais criticados por assumir a liderança desse grupo 

intelectual; Lúcio Costa, arquiteto reconhecido pela sua participação na modernização da 

arquitetura como diretor da Escola Nacional de Belas Artes e projetor, ao lado de Oscar 

Niemeyer, de variados prédios para o Estado; Carlos Drummond de Andrade, que além 

de chefe de gabinete do ministro Gustavo Capanema também era responsável pelo 

arquivo do PHAN; e outros, como Manuel Bandeira, Mário de Andrade, Gilberto Freyre, 

Renato Soeiro, Afonso Arinos de Melo Franco (primo de Rodrigo Melo Franco de 

Andrade), Sérgio Buarque de Holanda, Sylvio de Vasconcelos, Cândido Portinari.226 

A Revista parece contrapor-se também ao autoritarismo dos regimes totalitaristas 

e ao populismo mais acentuado, e, categoricamente, era contrária aos comunistas. O 

arquiteto Oscar Niemeyer detinha a dupla face mais desprezada pelos editores da RHA. 

                                                 
224VELOSO, Mariza; MADEIRA, Angélica.  Leituras brasileiras: itinerários no pensamento social e na 

literatura. São Paulo, Paz e Terra, 1999. p. 179. 
225 BOMENY, Helena. Constelação Capanema: intelectuais e políticas. Rio de Janeiro: Editorada FGV, 

2001. 
226 Cf. BRAGA, Vanuza Moreira. Ibdem, 2010. 
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Sendo modernista e comunista (ou seguidor da mística judaica), ele e sua obra serão alvos 

de críticas incisivas da revista, como apontaremos ao abordar as temáticas desse periódico 

no tópico a seguir. 

As “Palavras Preliminares”, que abriram o Prospecto227, apontaram os adversários do 

grupo e a estratégia de recompor um plano oficial para a política cultural por meio da 

“busca pela verdade histórica”: 

A cultura brasileira, que vive hoje nas catacumbas, deixando as praças 

para as notabilidades pré-fabricadas por atas e decretos, voltará a 

reedificar a estrutura moral e intelectual de nosso povo. É para essa 

ressurreição espiritual, que desejamos contribuir com a Revista de 

História e Arte.228 (negrito nosso) 

 

  O diagnóstico do estado da cultura brasileira feito pela RHA faz-nos lembrar do 

já mencionado esquecimento das urnas feitas para guardar as cinzas dos inconfidentes 

mineiros, encontradas na Favela do Esqueleto no Rio de Janeiro em fevereiro de 1962. 

Feitas unicamente para o repatriamento das ossadas dos inconfidentes, as urnas 

planejadas por Lima Júnior em Lisboa, com a finalidade de ocupar um lugar especial no 

processo de translado, foram encontradas guardando garrafa de cachaça e maconha num 

barracão que havia pegado fogo na Favela carioca de nome funesto.  Como já aludido no 

primeiro capítulo, o diretor do PHAN, Rodrigo Melo Franco diz ter deixado as urnas na 

favela por não apresentarem valor histórico. Esse episódio é significativo, pois pode ser 

visto como uma maneira de acessar o próprio conceito de cultura de que a RHA se utiliza. 

A crítica apresentada pelo periódico nos permite fazer uma analogia entre o destino das 

urnas dos heróis inconfidentes, representantes máximos no panteão da nacionalidade, ao 

estado sepulcral da cultura brasileira. Uma vez que o periódico proclama a missão de 

retirar a cultura do lugar fúnebre posto pela incompetência dos responsáveis pelo 

patrimônio cultural da nação – crítica direta a Melo Franco – podemos relacionar o 

panorama cultural ao destino das esquecidas urnas, pois a ausência de valor histórico 

argumentada pelo diretor do PHAN nada mais era, de acordo com Lima Júnior, que a 

junção de falta de conhecimento e de um recalque do gestor do patrimônio por estar 

grafado em uma das laterais das urnas o nome de seu adversário (Lima Júnior) 

responsável pelo traslado. Aqui a crítica é uma espécie de apresentação da vaidade de 

Melo Franco que mais se preocupa em ressaltar os seus feitos do que cuidar da sua 

verdadeira responsabilidade, o patrimônio cultural. A estratégia de ressureição proposta 

                                                 
227 REVISTA DE HISTÓRIA E ARTE, Belo Horizonte, Janeiro/Prospecto, 1963a.  
228Idem. 1963a, p.3. 
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pela RHA perpassa necessariamente por essa revisão da história e da ressignificação 

positiva de seus verdadeiros heróis nacionais, salvando do esquecimento os adequados 

representantes de valores morais e intelectuais que são fundamentais para a constituição 

do povo brasileiro.  

Nesse sentido, a crítica do periódico volta-se para a posição muito destacada de 

Aleijadinho, carro-chefe da arte barroca nacional, pretendida pelo PHAN e por sua 

desvalorização de outros artífices do período colonial brasileiro. O propósito principal 

dessa primeira publicação – prospecto – será a análise histórica e verdadeira do 

Aleijadinho. Os artigos relacionados a esse tema perfazem mais de 40% do total de 

textos.229 Após as “Palavras Preliminares” – uma espécie de editorial –, o artigo que 

introduz o periódico é assinado por Lima Júnior e intitula-se “O mito do Aleijadinho na 

História de Minas Gerais”. Nesse texto, a verve polêmica do historiador mineiro 

transparece quando ele denuncia os processos de exaltação de Aleijadinho com verbas 

públicas, apontando os problemas “da mistificação de uma verdadeira cultura histórica”: 

Aleijadinho, que de Joaquim José da Silva, branco natural de Sabará e 

atrofiado de nascença, transformou-se em Antônio Francisco Lisboa, 

mulato. Filho da escrava Isabel, leproso, arquiteto, entalhador, escultor, 

capaz de exceder os maiores gênios da Arte no mundo ocidental, 

criando frontões de Barromini, resolvendo transcendentes problemas de 

resistência, de materiais e equilíbrio de forças, enfim, um daqueles 

gênios trazidos à terra pelo esfregar da Lâmpada de Aladim [...]230 

 

Essa passagem retoma a análise de Lima Júnior na polêmica obra Aleijadinho e 

a Arte Colonial de 1942231, na qual o historiador mineiro afirma que “a explicação do 

mito não implica em matá-lo”. Nesta obra o historiador não se propôs apenas a 

desmistificar a figura de Aleijadinho por meio da pesquisa arquivística, mas também 

buscou entender o sentido deste mito na formação da identidade nacional. De acordo com 

sua tese, Aleijadinho é uma construção ideológica, pautada em sua etnia e biologia, visto 

que a sua cor mestiça e sua condição física, ocasionada por um “reumatismo gotoso”, 

eram mais importantes que seus dotes artísticos. Lima Jr. ainda diz que o interesse por 

este “artista genial” é movido por aspectos a nativistas, que ansiavam por um herói 

representante da população.  

O interesse supremo da obra de Antônio Francisco Lisboa, simples 

executor que seja, está sobretudo na sua significação étnica e social, 

                                                 
229 Essa informação será melhor analisada quando a tabela com a especificação dos temas da RHA for 

exposta. 
230 REVISTA DE HISTÓRIA E ARTE, Belo Horizonte, Janeiro, 1963a, p.5. 
231 LIMA JÚNIOR, Augusto de. O Aleijadinho e a Arte Colonial. Rio de Janeiro: Edição do Autor, 1942. 
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mais que no seu valor artístico, tomado isoladamente, o que o tornaria 

precário. É por isso que no cenário de Minas, na rudeza das 

escalavradas montanhas de Congonhas do Campo, os profetas que ele 

esculpiu em pedra sabão tem um grande interesse para o estudioso e um 

valor emotivo para o sociólogo ou para o espírito místico.232 

 

Aleijadinho é analisado como fruto da imaginação popular do seu tempo (finais 

do século XVIII e inícios do século XIX), que, por meio da identificação com sua raça e 

sua doença, seria inscrito na memória dos mulatos mineiros como a figura da genialidade 

de suas obras. A capacidade de mobilização popular dos valores nacionais, que Lima 

Júnior parece atribuir aos valores do mito, aproxima-se da perspectiva fascista de 

Francisco Campos, que em livro publicado em 1940 para a defesa do Estado totalitário, 

ensina: “O irracional é o instrumento da integração total, e o mito que é a sua expressão 

mais adequada, a técnica intelectual de utilização do inconsciente coletivo para o controle 

político da nação”.233De acordo com Campos, era imperioso, para que este plano – 

democrático, de identificação popular com o Estado Nacional – fosse eficiente, “que 

houvesse símbolos a serem difundidos e cultuados, mitos a serem exaltados e 

proclamados, rituais a serem cumpridos”.234 

Dessa forma, pode-se compreender que a utilização da figura de Aleijadinho está 

atrelada também a um plano político nacionalista que pretende valorizar elementos 

genuinamente brasileiros, abdicando a posição colonial de subserviência à herança 

lusitana, instituindo o verdadeiro brasileiro através de uma figura mulata, fruto da união 

das raças branca, negra e indígena.  Assim, Lima Júnior argumenta que Aleijadinho não 

deve ser entendido como “a figura de contrafação que se insistiu em lhe dar [...]”, mas, 

como um representante, mesmo que “forjado”, “das multidões anônimas”, dando voz “a 

consciência nativista de sua Província” sendo ele o próprio “protesto popular contra o 

esmagamento cruel dos desejos de liberdade, dos apóstolos da Inconfidência Mineira, o 

mais belo dos episódios cívicos de nossa historia”. 235 

Contudo, em 1963, assumindo a “missão em restaurar a cultura nacional”, Lima 

Júnior inflexiona seu discurso, apoiado por outros intelectuais, como o diretor 

                                                 
232 LIMA JÚNIOR, Augusto de. Ibdem. 1942, p.68. 

 
233SCHWARTZMAN, Simon; BOMENY, Helena Maria Bousquet; COSTA, Vanda Maria Ribeiro. 

Tempos de Capanema. São Paulo: Paz e Terra; Fundação Getúlio Vargas, 2000, p. 83.  
234Idem, 2000, pp. 83-84.  
235 LIMA JÚNIOR. Ibdem. 1942, p.68 e 74.  
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administrativo Victor Figueira de Freitas, reiterando um tom ainda mais categórico ao 

analisar a manipulação da figura de Aleijadinho: 

Antônio Francisco Lisboa, nunca foi escultor de imagens, nem 

projetista de templos etc. isso é pura broma, custeada pelos cofres do 

Ministério da Educação e outros inocentes úteis. Custa a crer como o 

Sr. Germain Bazin conhecendo todas estas coisas que aí estão, por amor 

aos proventos que recebeu e recebe para emprestar o nome francês (e 

que nome: Bazin!) a uma mistificação tramada em torno de um mito, 

tenha escrito as infidelidades que escreveu em seu livro (por outros 

títulos magníficos) sobre o mito que ele sabia ser mito.236 

 

Aqui, o alvo é o consagrado historiador da arte e conservador do Museu do Louvre, 

Germain Bazin, que publica na França, também em 1963, o seu livro Aleijadinho et la 

Sculpture baroque au Brésil (Aleijadinho e a escultura barroca no Brasil), um importante 

índice para a análise dessa polêmica. Além das denúncias já feitas na obra de 1942, a 

inflexão do discurso limiano pauta-se na propagação de mistificações da história de Minas 

Gerais que, antes, podiam ser analisado pelo viés representativo do mito, mas que frente 

às novas pesquisas arquivísticas não poderiam ser mais admitido, pois a farsa em torno 

de Aleijadinho estaria compondo um clima de inegável corrupção, já que esse 

 

[...] vive comercialmente sustentado pelas verbas do Ministério da 

Educação, enriquecendo com a publicação de fotografias de igrejas e 

imagens etc, acompanhadas de textos fornecidos pelo PHAN, [e que] 

acabou instalando-se como guarda de seu excelente negócio, tentando 

por todos os meios, impedir que os historiadores honestos, limpem o 

mefítico ambiente criado por essa notória corrupção. (negrito 

nosso). 237 

 

Após uma série de cotejamentos das documentações apresentadas, Lima Júnior 

finaliza denunciando a destruição ou desaparecimento de documentos que viriam a 

comprovar a primeira biografia de Aleijadinho – a principal fonte que se utilizava para 

analisar a vida e as obras do artífice colonial. O autor dessa biografia é Rodrigo Bretas, 

professor em Ouro Preto no século XIX e bisavô do diretor do diretor do PHAN, Rodrigo 

Melo Franco. A ausência de documentos que “provam as tretas do bisavô” de Melo 

Franco só promoveriam o prolongamento do mito, que na verdade era, de acordo com 

Lima Júnior, “um bom negócio nacional e internacional!”238. 

                                                 
236 REVISTA DE HISTÓRIA E ARTE, Belo Horizonte, Janeiro/Prospecto, 1963a, p.6. 
237 Idem. 1963a, p.5. 
238 Idem. 1963a, p.5. 
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Coadunando com o artigo de Lima Júnior, Victor Figueira de Freitas publica 

novamente o artigo “Joachim José da Silva – ‘O Aleijadinho’”, já impresso no jornal 

Estado de Minas em 1962.  Comprometendo-se também com a verdade histórica 

fundamentada na pesquisa documental e arquivística sobre o patrimônio artístico mineiro, 

Freitas afirma: “A História é isso mesmo: não se toma a seu respeito um partido definitivo 

a não ser o de defender a verdade, a verdade esmerilada, expungida de erros.” Nos 

propósitos de escrever a história comprometida com a pretensa verdade, o diretor 

administrativo retoma os relatos de viajantes que passaram por Minas e que se dedicaram 

a falar da arte colonial no Brasil a fim de cruzar as informações com a documentação já 

analisada por Lima Júnior nos arquivos e assinala que o Aleijadinho enterrado na Nossa 

Senhora da Boa Morte, Matriz de Antônio Dias, em Ouro Preto, não poderia ser o mesmo 

Aleijadinho mulato divulgado pelo PHAN, uma vez que neste “recinto sagrado estavam 

excluídos, formalmente os negros e mulatos”. 239  

Esse primeiro artigo é seguido por uma importante secção nomeada “Notas 

Avulsas”240, na qual o periódico traz à tona a questão sobre os roubos e desaparecimentos 

de objetos do patrimônio artístico e religioso de Minas Gerais. Tal nota denuncia “o 

sumiço da imagem de Nossa Senhora do Rosário da capela do Caquende”, que se 

encontrava na sacristia do Rosário de Ouro Preto. Essa nota nos sugere a importância que 

a RHA dedica ao estudo e a preservação da arte religiosa, demonstrando também a sua 

crítica aos descuidos e uma provável acusação da mercantilização dessas obras sacras 

pelos próprios técnicos do PHAN. Esse tema foi retratado em outros números da RHA e 

será importante para compreendermos as proposições da RHA sobre política patrimonial. 

Como pequenos editoriais, essas “Notas Avulsas” informam diretamente ao leitor 

a intenção supostamente imparcial do periódico em não exercer “censura nos trabalhos 

dos seus colaboradores permanentes”. Na primeira nota presente no Prospecto, a RHA 

declara “sempre ser franca aos debates de questões históricas e problemas artísticos” 

negando a existência de quaisquer “listas negras” e assegurando ao leitor o propósito de 

apenas “trabalhar pela cultura baseada na verdade e honradez.” Nessa afirmação, a RHA 

sugere que outros periódicos não agiriam de forma íntegra como ela, implicando assim 

uma oposição a estas que agiriam sem verdade ou com listas negras. Sabendo que a 

principal verdade pleiteada no Prospecto foi a referente à existência e às atribuições de 

                                                 
239 LIMA JÚNIOR, Augusto de. História da Inconfidência de Minas Gerais. Belo Horizonte: Editora 

Itatiaia Limitada. 3ª edição. 1968. 
240  Idem. 1963a, p. 21. 



111 
 

Aleijadinho, é possível inferir que esta crítica é direcionada à Revista do Patrimônio 

Histórico e Nacional, uma vez que este periódico é um dos principais veículos 

publicitários do PHAN, departamento que buscou consagrar na história nacional o lugar 

de Aleijadinho como mulato genial do barroco brasileiro. A leitura dessa nota elucida o 

caráter conflituoso das discussões culturais, uma vez que, ela já confere a RHA uma 

espécie de respaldo nas possíveis críticas da escolha dos artigos, e, conseguintemente, 

dos seus autores, demarcando assim o posicionamento receptivo para qualquer discussão 

e para qualquer pessoa que partilhasse as concepções ideológicas e os planos estratégicos 

do grupo. 

Referindo-se a própria divulgação do periódico, a segunda “Notas Avulsas” expõe 

a ação da RHA de fazer “uma publicação capaz de facilitar aos historiadores de todo o 

Brasil, a divulgação de seus trabalhos”. Nesse sentido seus exemplares seriam, segundo 

o editorial, distribuídos para diversos estados brasileiros: 

Estamos agindo no sentindo de fazermos da Revista de História e Arte 

uma publicação capaz de facilitar aos historiadores de todo o Brasil, a 

divulgação dos seus trabalhos. Já podemos anunciar que no Ceará, 

Pernambuco, Rio Grande do Norte, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, 

Santa Catarina e Rio grande do Sul, estão sendo mobilizadas para esse 

fim, as figuras mais proeminentes da historiografia brasileira. 

Esperamos, em breve, incluir a Bahia nos quadros de nossa divulgação. 
241 

 

Além dos estados brasileiros a RHA também foi remetida para outros países, por 

meio de suas universidades e institutos, como podemos conferir no trecho abaixo: 

[...] é remetida para trinta e duas Universidades da Europa Ocidental, 

catorze dos principais Museus de Arte da Alemanha, França, Itália, 

Inglaterra, Espanha e Suíça. Nas Universidades de Coimbra, Lisboa e 

Porto, temos constituído colaboradores de grande autoridade, bem 

como remeteremos a Revista aos seus corpos docentes. Nos Estados 

Unidos, México, Peru, Argentina, Uruguai, Chile e Equador, as 

principais Universidades e Museus de Arte receberão a Revista de 

História e Arte. 242 
 

Nota-se, com essas informações, que a RHA apresentaria um quadro de autores 

abalizados que se traduziriam em leitores ideais, e que, além disso, seriam replicadores 

de ideias de patrimônio cultural e de história. Apesar de não mencionar como ocorreu o 

mecanismo de divulgação desse periódico nessas variadas localidades, inferimos que essa 

publicação foi difundida por meio das associações dos autores da RHA como membros 

                                                 
241 Idem. 1963a, p.11. 
242 Idem. 1963a, p.11.  



112 
 

em inúmeros institutos nacionais, como, por exemplo, o mestre Salomão de Vasconcelos, 

que afora ter sido presidente do IHGMG também era sócio dos Institutos históricos de 

São Paulo, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe e Petrópolis, e também da 

Academia Americana de la Historia y de la Ciencia de Buenos Aires, da Sociedade 

Mineira de Escritores, do Ateneu Internacional de História e Cultura e da Sociedade de 

Estudos da província de Moçambique. Essas ligações permitiam que os autores 

envolvidos na publicação da RHA divulgassem em sua rede de sociabilidade os seus 

trabalhos e ampliassem assim o público receptor.  

A presença de imagens no “Prospecto” é diminuta, porém ponderosa. A fotografia 

publicada nessa edição retrata uma cena importante para compreendermos o que seria o 

ofício do historiador para os intelectuais da RHA.243 Em preto e branco, ocupando quase 

a totalidade da página diagramada em orientação de paisagem, a única foto estampa a 

imagem do historiador, considerado mestre, Salomão de Vasconcellos, acompanhado por 

dois de seus colaboradores, sendo um deles o historiador Geraldo Dutra de Moraes, no 

momento de pesquisa em uma das salas do Arquivo Público Mineiro. Ao lado deste 

retrato um pequeno texto apresenta Vasconcelos como “o restaurador da pesquisa 

histórica em Minas”, reconhecendo sua competência e honestidade no levantamento 

completo “dos documentos históricos existentes no APM” à época da sua presidência do 

IHGMG.  Após a valorização do trabalho desse historiador, a RHA critica os funcionários 

do PHAN por servirem-se da “documentação coligida por Salomão de Vasconcelos, mas 

sem citar a origem de tais documentos”.  Vasconcelos fora correspondente do PHAN em 

Minas Gerais de 1938 a 1945, quando passou o cargo ao seu filho, o jovem arquiteto 

Sylvio de Vasconcelos, que já trabalhava ao lado do pai desde 1939.  Nesse período, ele 

também foi responsável pela a organização do Arquivo da Câmara Municipal de Mariana, 

a pedido, do então prefeito, Josafá Macedo.244 

Considerado o “decano dos historiadores mineiros e o mestre indiscutível da 

pesquisa e interpretação histórica em Minas Gerais”, ele é elogiado devido seu apuro na 

escolha da documentação e a sua “extremada vigilância na procedência de dados”, 

conferindo, portanto, à sua escrita da história uma veracidade pautada no seu 

                                                 
243 Fotografia em Anexo  
244Cf. CHUVA, Márcia. Fundando a nação: a representação de um Brasil barroco, moderno e 

civilizado. Topoi, Rio de Janeiro, v. 4, n. 7, p. 313-333, 2003; BRAGA, Vanuza Moreira. Ibdem, 2010, 

p.91.   
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conhecimento arquivístico.245 Na ocasião de seu falecimento, no ano de 1965, em sessão 

solene na AML, tais qualidades foram reiteradas por todos os discursantes, 

principalmente por Mário Martins, que por meio do reconhecimento da humildade de 

Vasconcelos, que “não fazia alarde dos próprios estudos”, buscou servir mais a sua pátria 

natal do que “insuflar as vaidades intelectuais”, construindo assim um “patrimônio moral 

e digno de veneração” para a História de Minas Gerais.246 

Afora a teatralidade dos discursos entre os amigos membros destas instituições, a 

recorrência em apontar o trabalho de exímio pesquisador e intérprete dos documentos é 

basilar para compreendermos a cultura histórica compartilhada por esse grupo de 

intelectuais da RHA. A verdade tão perseguida pelo periódico era assim fundamentada 

nas indispensáveis acuidade e clareza na utilização dos documentos como prova de 

erudição e verdade na escrita sobre o passado. Essa história erudita seguia, em Minas, 

caminhos de um possível cientificismo positivista com fortes tendências pragmática e 

pedagógica, concebidas assim como fundamentais para a constituição das identidades.  

Nesse sentido, como já mencionamos no primeiro capítulo, a constituição do APM 

é fundamental para compreendermos a importância do documento/fonte na elaboração 

autêntica dos trabalhos históricos da RHA. Segundo Ivana Denise Parrela, o APM teve, 

em sua constituição, a missão de cuidar da preservação de documentos que revelassem 

aspectos relativos à formação do Estado de Minas Gerais. Assim, este lugar fora 

concebido para guardar os documentos necessários à escrita da história e à construção da 

memória do povo mineiro no momento de transição da monarquia para a república, 

período no qual os estados ganhavam notoriedade pelo novo sistema federalista.247Coube 

ao projeto do APM reunir o maior número possível de documentos que forjassem a união 

do estado de Minas, uma vez que era a partir das fontes arroladas por essa repartição que 

se poderia conhecer o passado por meio da sistematização científica do conhecimento 

histórico. A importância em se constituir essa história pautada nos parâmetros científicos 

                                                 
245 REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE MINAS GERAIS, Belo Horizonte, 

n. VIII, 1961, p. 365. 
246 REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE MINAS GERAIS, Belo Horizonte, 

n. VIII, 1961, p. 365. 
247 Por meio das disputas pela hegemonia política, no panorama nacional, cada unidade federativa difundia 

seus projetos identitários. A história potencializava-se como um dos vetores que contribuíram para 

estabelecer as particularidades regionais. A nova situação republicana emergente em 1889 ofereceu a 

oportunidade para que as antigas províncias se fortificassem e ampliasse sua autonomia frente ao poder 

central, característica do federalismo. Arquivos Públicos e Institutos Históricos surgiram, portanto, com a 

missão de institucionalizar a memória histórica local e escrever, a partir daquele viés, a história nacional. 

Cf. PARRELA, Ivana D. Ibdem. 2009, p. 73. Cf. CALLARI, Claudia Regina. Ibdem. 2001. 
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pode ser vista no posicionamento de Vasconcelos ao referir-se sobre a diferença entre 

cultura histórica e crendice popular: 

 

História e crendice popular, como é sabido, são feições diversas e 

opostas da fixação dos acontecimentos do passado. Uma, a soberana, 

argamassada na positividade dos arquivos. A outra, mera ilação 

formada ao sabor do tempo e de imaginativas, por quem não 

frequenta os arquivos.248 (negrito nosso) 

 

Vasconcelos parece propor uma concepção de história, separando-a não da 

memória social (pelo menos como um todo), mas da cultura popular ou da imaginação 

literária. O historiador marianense relaciona a autenticidade e veracidade da história ao 

indispensável uso de documentações, as quais, por meio da interpretação do historiador 

– que deveria ser um exímio pesquisador arquivístico –, atestariam e comprovariam o que 

realmente aconteceu. Pode-se depreender, assim, que o arquivo é o deposito de textos, 

organizados pelo poder que, por sua vez, exerce seu papel de árbitro das margens do 

dizível ao selecionar aquilo que deve ser lembrado e esquecido.249 

A relação entre a RHA e este historiador conhecido pela sua maestria na 

historiografia mineira será mais esclarecida na secção intitulada “Palavra de Mestre”, em 

que é publicada a carta de Salomão de Vasconcelos “em resposta sobre a destruição da 

ridícula lenda de um mulato leproso que se denominaria aleijadinho”. As palavras de 

apoio à missão da RHA são enfáticas: 

Lendo, agora, os trabalhos dos ilustres confrades, tão cheios de 

minudencias e de erudição, penso não incidir em incoerência, 

aplaudindo-os, mesmo porque, aprendi com o saudoso Dom Silvério 

Gomes Pimenta, este apostema da verdade, quando um dia, consultado 

por Diogo de Vasconcelos, que havia escrito uma verrumante catilinária 

contra os antigos sacerdotes do tempo do ouro, se devia ou não publicar 

aquilo, disse-lhe: “- Diogo, a verdade deve ser dita, ainda que cause 

escândalo. Pode publicar o seu trabalho.” Ora os ilustres confrades não 

estão fazendo outra coisa. Não é mistificação nem escândalo, mas a 

restauração da verdade histórica, em assunto de tanta relevância.250 

(negrito nosso) 

 

Por meio dessa carta, o historiador mineiro atesta a inconsistência da figura de 

Aleijadinho, o artista dileto do PHAN, por meio de incontestáveis provas documentais 

apresentadas por Lima Júnior e por Victor Figueira de Freitas. Sua postura nesse debate 

                                                 
248 REVISTA DE HISTÓRIA E ARTE, Belo Horizonte, Abril-Setembro, 1963c, p.38 
249FOUCAULT, Michel. A Arqueologia do Saber, 7ª. Rio de Janeiro, Forense Universitária, 2009. 
250 REVISTA DE HISTÓRIA E ARTE. Janeiro/Prospecto, 1963a, p.12. 
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é determinante, uma vez que sua reconhecida imagem de perito nos espaços 

especializados, como no APM e IHGMG, dá voz e autoridade ao projeto de revisão do 

mito do mulatismo barroco proposto pela RHA. 

Palavras enfáticas como essa também foram escritas na carta do historiador 

Geraldo Dutra Moraes a Victor Figueira de Freitas, publicada nesse mesmo “Prospecto”: 

“Esse seu trabalho[referindo-se à Victor F. de Freitas] e o do Lima Júnior deve ser levado 

a efeito a bem da verdade histórica.” Dutra Moraes ainda cita ironicamente aos técnicos 

do PHAN como “deuses do Patrimônio, os quais escreviam seus livros e ‘estudos’ à custa 

de nossas pesquisas...” e termina pontuando a iniciativa da RHA como um “movimento” 

para reestabelecer a verdade: “Se vocês iniciarem o movimento aí, eu também farei 

publicar os meus artigos na imprensa de São Paulo. Faremos um trabalho de equipe 

com a finalidade precípua de restabelecer a verdade, através de provas 

insofismáveis.”251 Nota-se, assim, que a verve polêmica de Lima Júnior encontra na RHA 

um espaço no qual outros intelectuais compartilham de seu posicionamento frente a uma 

das maiores polêmicas da história da arte nacional. 

Embora diferentes entre si, os artigos que pretendem desmistificar o gênio mulato 

criam, segundo Guiomar de Grammont “um discurso a contrapelo, que desempenha uma 

função reguladora dos excessos dos discursos reafirmadores do mito” que, ao colocarem 

em descrédito a fonte biográfica de Rodrigo Bretas, provocariam um “esforço 

monumental de busca de ‘provas’ e preenchimento de lacunas do texto fundante” por 

parte do PHAN. 

Como vimos, a restauração da cultura nacional pretendida pelo periódico mineiro 

perpassaria no imprescindível compromisso dos estudos históricos com a pesquisa 

arquivística no intuito de reestabelecer uma determinada verdade sobre o passado, 

resgatando, nesse tempo pretérito, valores morais e intelectuais fundamentais para o 

soerguimento da nação. Como mencionado no primeiro capítulo, as noções de ordem e 

hierarquia presentes no discurso limiano também serão fundamentais para 

compreendermos as estratégias da RHA em reaver determinados valores, uma vez que os 

que deveriam “zelar pela tradição brasileira tão necessária ao patrimônio cultural” não 

exibiriam as virtudes necessárias, como a verdade, a humildade e o compromisso com o 

bem comum,  para ocupar o lugar hierárquico de liderança da nação brasileira. 

                                                 
251 REVISTA DE HISTÓRIA E ARTE. Janeiro/Prospecto, 1963a, p.3. (negrito nosso) 
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O artigo “Para o militar Tiradentes, ordem era ordem”,  de Waldemar de Almeida 

Barbosa, é um ótimo exemplo para considerarmos a missão proposta para o periódico, já 

que nesse texto o historiador mineiro, que também participava da direção da RHA como 

secretário, busca apresentar a importância da obediência às ordens por meio da polêmica 

em torno de um documento publicado em 1942, no artigo de Albino Esteves para o jornal 

carioca Correio da Manhã. Nesse artigo de Esteves, membro da AML, apresenta-se a 

carta do Alferes Joaquim José da Silva Xavier ao Governador Luís da Cunha Menezes 

sobre o caso de prisão dos três irmãos da família Vidal de Barbosa, proprietária de grandes 

terras e de gente, de acordo com Barbosa, muito abastada.252 

Antes de propriamente iniciar sua interpretação sobre o propósito da publicação 

deste documento, Waldemar de Almeida Barbosa nos coloca a par do contexto, 

resumindo os fatos que resultariam no episódio desta prisão. Nesse resumo, o secretário 

da RHA apresenta a história de um casal, João Rodrigues de Medeiros e Arcâgela Luiza 

do Espírito Santo, que viviam maritalmente na região do Paraibuna, na Capitania do Rio 

de Janeiro. Após a descoberta de uma gravidez inesperada, esse casal foge, a pedido de 

Arcângela, para esconder o “estado interessante” de sua família. Ao descobrir o fato, o 

pai de Arcângela dirige-se ao comandante de sua região, Tenente Coronel Luís Alves de 

Freitas Belo, pedindo-o que mandasse prender o casal fugitivo. Depois de inúteis buscas, 

o comandante manda chamar o alferes Joaquim José da Silva Xavier, rogando-lhe auxílio 

na busca e na apreensão do casal, que é finalmente localizado “na fazenda chamada do 

Juiz de Fora, no ‘Caminho Novo’ do Rio de Janeiro”. Essa fazenda era propriedade de 

três jovens ricos e importantes: Pe. Francisco Vidal de Barbosa, Domingos Vidal de 

Barbosa253 e José Vidal de Barbosa Lage. Ao saber que o soldado enviado para prender 

o casal na fazendo foi impedido, pois os donos negavam a entregá-lo, Tiradentes dirige-

se a fazenda prendendo os dois irmãos Domingos Vidal e José Vidal, por não respeitarem 

a ordem do Tenente Coronel.  

Após transcrever a carta na qual o alferes inconfidente relata o ocorrido e as 

prisões efetuadas ao governador, Barbosa critica o estudo de Albino Esteves apontando 

suas pretensões opostas à RHA, uma vez que a publicação dessa carta era utilizada no 

                                                 
252 Idem.1963a, p. 38. 
253 Cujo papel na Inconfidência Mineira, segundo Barbosa, foi um tanto desagradável, “pela facilidade com 

que foi denunciando tudo o que sabia, além de ter sido o autor das notícias sobre José Joaquim da Maia, 

que fizera a ‘extravagancia’ de ter procurado o Ministro da América Inglesa, e a quem ele, Vidal de Barbosa, 

‘observando a sua proposição e ridícula figura, totalmente o desprezou’”. Idem. 1963a, p.38. 
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intuito de denegrir a memória de Tiradentes. O primeiro aspecto apontado pelo secretário 

da RHA é a inexistência da referência de localização do documento apresentado por 

Esteves, assinalando que, depois de muita pesquisa, auxiliado até mesmo pelo diretor do 

APM, ele não tenha encontrado nenhum indício dessa carta. O segundo aspecto é 

interessante, uma vez que, mesmo aceitando a veracidade da carta sem, contudo, ter a sua 

fidedigna localização, Barbosa afirma que a carta em questão não teria força alguma no 

argumento injurioso e na hipótese absurda de Esteves, pois ao invés de diminuir a figura 

do alferes, apenas a elevou, demonstrando sua habitual obediência às ordens. Ao não 

diferenciar ricos ou pobres, Tiradentes seria valorizado por esse episódio como um exímio 

cumpridor da ordem. 254 

Esse artigo nos possibilita aventarmos o que Barbosa compreenderia por ordem e 

esclarecermos a noção de ordem e hierarquia como parte integrante da missão político-

intelectual do grupo da RHA. Observa-se que o alferes inconfidente, seguidor exímio da 

ordem militar que ajudou a constituir o aparato jurídico nas Minas Gerais, torna-se 

modelo exemplar da moral e da obediência aos seus superiores, uma vez que a questão 

material, ou melhor, que a posição econômica ou social dos ricos irmãos Vidal de Barbosa 

não desvirtuou a sua inatacável obediência à ordem. A ordem militar é, portanto, 

personificada na figura do alferes Tiradentes, e, por meio desse panegírico a sua conduta 

moral, podemos inferir – o que já mencionamos para a historiografia limiana – o papel 

determinante das corporações militares na formação de uma civilização mineira, tendo, 

desse modo, lugar privilegiado na cultura histórica elaborada pela RHA, como 

constataremos nos diversos artigos relacionados aos temas abordados pela história 

militar.  

Outro artigo que contribui para a identificação dos conceitos mobilizados pela RHA 

em sua missão é de autoria do arcebispo Dom Oscar de Oliveira, “Nossa Senhora de 

Brotas”. Nesse texto, o eclesiástico propõe o estudo da aparição e do culto à Nossa 

Senhora, ressaltando a herança lusitana principalmente nas terras mineiras, nas quais a 

“guardadora de rebanhos”, como essa santidade é reconhecida, fora sempre muito 

“misericordiosa”. Interessante notar que além de elucidar a história de Nossa Senhora das 

                                                 
254 Interessante notar que, ao fim do artigo, Barbosa apresenta todas as suas fontes e a localização exata dos 

documentos utilizados para confrontar a falta de localização das documentações apresentadas por Esteves. 

Idem. 1963a, p.38. 
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Brotas em Portugal, Dom Oscar demonstra também sua erudição, apresentando o debate 

historiográfico oitocentista sobre a aparição dessa santidade.255 

Afora a ordem militar, valorizada na figura de Tiradentes no artigo de Barbosa, a 

ordem religiosa é também ressaltada por Dom Oscar de Oliveira, que relaciona as origens 

de Entre Rios de Minas, nos idos de sua fundação conhecido como Brumado, à aparição 

de Nossa Senhora das Brotas. O cristianismo como herança lusitana seria analisado por 

um viés semelhante ao analisado por Lima Júnior em sua História de Nossa Senhora em 

Minas Gerais (1956), uma vez que aponta a importância da religião católica na 

transformação dos sertões – envoltos pelo clima amoral da busca desenfreada por tesouros 

minerais – em uma região digna das civilizações ocidentais. Portanto, a ordem religiosa, 

que fora capaz de construir uma civilização nos tempos de barbárie, se constitui em um 

dos aspectos da missão de restauração moral, pautada nos ensinamentos cristãos, a qual 

a RHA se propõem.  

Dando prosseguimento ao compromisso contra “a negligência com que foram 

encarados os problemas de Educação e Cultura em Minas Gerais”, o artigo “Belas Artes 

em Minas”, de Renato Augusto de Lima, coaduna com a estratégia de restaurar as 

políticas culturais proposta no editorial da RHA. Esse autor256 – irmão de Lima Júnior, 

delegado de polícia em Belo Horizonte, pintor, pianista e advogado – delata a inexistência 

de um setor especializado no estudo e preservação da “legítima cultura artística” do 

estado: 

É mesmo incompreensível, que nossa riqueza histórica e nosso 

patrimônio artístico, sejam sempre observados em segundo plano 

pelos Governos que até o presente não conseguiram oferecer aos que 

nos visitam, um só departamento em que se veja coordenada alguma 

manifestação verdadeiramente cultural ou artística.257(negrito 

nosso) 

                                                 
255 Ao findar esse artigo o arcebispo divulga suas obras relacionadas à santidade e ainda divulga e 

parabeniza a Festa da Colheita que “o excelente Pároco, Revmo. Pe. José Belmiro Nascimento” vem 

organizando e “renova[ndo] aquele antigo e piedoso costume dos lavradores portugueses que em setembro 

e outubro iam ao querido Santuário oferecer com dons e ofertas à Senhora por particulares benefícios...”. 

Idem. 1963a, p.14. 
256 Pintor, pianista e advogado. Formou-se em direito pela Universidade do Brasil, RJ (1915). Transferiu-

se para Belo Horizonte em 1926, quando foi nomeado delegado de polícia pelo presidente de Minas, 

Antônio Carlos de Andrada. Expôs pela primeira vez em Belo Horizonte no Café High Life, em 1910. 

Participou de exposições e salões; recebeu condecorações e prêmios; colaborou com artigos e crônicas na 

imprensa da cidade e publicou, em 1972, o livro Memórias de um Delegado de Polícia. Participou da 1ª 

Exposição de Arte Moderna de Belo Horizonte, no Bar Brasil, em 1936. Integrou a mostra comemorativa 

do centenário de Belo Horizonte, Emergência do Modernismo, Museu Mineiro, BH (1996). Tem obras no 

Museu Mineiro e no MHAB, BH. Em 2001, foi realizada a mostra Renato de Lima – Arquivo Sentimental, 

com curadoria de Luís Augusto de Lima, no BDMG Cultural em Belo Horizonte. Cf. REVISTA DE 

HISTÓRIA E ARTE. Abril/Setembro. 1963c, p.21. 

Cf:http://www.comartevirtual.com.br/artista/Renato+Augusto+De+Lima/397 acessado em 22/05/2014. 
257 REVISTA DE HISTÓRIA E ARTE. Janeiro/Prospecto, 1963a, p.71. 

http://www.comartevirtual.com.br/artista/Renato+Augusto+De+Lima/397
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Destacando a importância da cultura mineira no panorama nacional, uma vez que esse 

estado é “o foco de irradiação artística” para todo o Brasil, Renato Augusto de Lima 

argumenta que a preponderância de Minas demanda maior atenção e cuidado dos órgãos 

governamentais, que não promovem o estudo comprometido com as “suas Belas Artes”.   

Ao referir-se ao estado mineiro, o autor elenca modelos exemplares no campo de 

pesquisa historiográfica, assinalando assim o empenho de homens idealistas como José 

Pedro Xavier da Veiga na formação do Arquivo Público Mineiro e a atuação das 

instituições de “grande valor”, como a Academia Mineira de Letras e o Instituto Histórico 

e Geográfico de Minas Gerais. Podemos entender, assim, que, como já mencionado, os 

conceitos de cultura e arte elaborados na estratégia missionária da RHA se coadunam 

diretamente com as formulações eruditas difundidas nas agremiações citadas. A 

autenticidade da cultura artística é vista pelos irmãos Lima e também pela RHA como 

uma arte marcada pelas características herdadas do classicismo grego, que se conformaria 

como o ponto da gênese da cultura artística ocidental, e pelos conhecimentos teológicos, 

morais e simbólicos do catolicismo. 

Tal concepção irá abalizar as críticas de Renato Augusto de Lima ao PHAN 

quanto os casos de desaparecimento das obras de arte religiosa: 

 

Quanto à arte religiosa de Minas Gerais continua despoliciada e inerme, 

ora sofrendo a depredação pelos próprios guardas da sua 

integridade, ora o saque contínuo de suas magnificas obras, pelos 

ladrões que chegam a se organizar até em firmas reguladas pelo 

Código Comercial vigente, sob a forma de ‘boutique’ e galerias de 

‘antiquários’. 258(negrito nosso) 
 

A acusação pouco velada do autor revela mais uma vez o PHAN como alvo da crítica da 

RHA. Os agentes do PHAN, além de não preservarem as obras religiosas das intempéries, 

partilhariam dos negócios ilícitos da arte sacra que foi desviada ou roubada dos lugares 

de conservação. Essa crítica pode ser lida como um desdobramento da nota sobre o 

desaparecimento da Nossa Senhora do Rosário do Caquende da sacristia da Igreja do 

Rosário de Ouro Preto, sugerindo assim que o próprio PHAN faria parte de um conluio 

para espoliar o patrimônio e os símbolos nacionais. E ainda roga uma espécie de fetiche 

do objeto ou imagem, rememorando uma tradição corrente em muitos lugares do Brasil:  

                                                 
 
258 Idem. 1963a, p.71. 
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Aos incautos fregueses desse comercio, revelo uma superstição 

corrente em muitas localidades do Brasil. É a que diz, que ninguém 

deve levar para as suas casas, objetos de culto ou ornatos de igreja para 

decorações esnobes se não for para devoção, dá azar e costuma até 

atrasar a vida dos donos e os desgraçará no fim dela.259 
 

Apontando os problemas de negligência à cultura, entendia pelo grupo de 

intelectuais da RHA como a expressão apenas da cultura erudita, representada por 

elementos clássicos e religiosos comuns à elite mineira, o autor trata também da falta de 

conhecimento dos processos técnicos artísticos que fundamentaram toda a história da arte 

mineira. Ao ler uma vez (“já não me lembro pela razão simples de ter julgado de início 

uma inverdade patente”) que as casas de Ouro Preto e de outras cidades contemporâneas 

mineiras “só possuíam uma pintura branca, oriunda da cal, que seria o único material a 

ser empregado nessas pinturas”, Renato Augusto de Lima acusa a falta de informação 

sobre a “engenhosidade dos nossos patrícios” naquela região rica em minérios que 

produziram as mais variadas pigmentações utilizadas nas tintas dos artistas mineiros do 

século XVIII e XIX. “Mas pergunte aos bobinhos se conhecem?”, e, apontado a 

importância dos estudos sobre a história da arte mineira, desfere: 

Nunca é demais trazer de boa vontade informações sobre o que sabemos 

sobre a influencia que teve em Minas Gerais o advento da era que 

marcou a evolução artística do Brasil. Seria longa uma exposição. Mas 

é necessário insistir em benefício de tantos jovens que aspiram o seu 

lugar nas artes, naquilo que deveriam receber de certos pretensos 

‘mestres’ e não receberam apesar do alto preço que as lições 

custaram.260 

 

Dos artistas contemporâneos ele ainda cita Honório Esteves, Belmiro Almeida, 

Alberto Delpino (“que sem ser mineiro está incorporado à galeria dos mineiros de 

coração”), Aníbal Matos e Genesco Murta como os “grandes nomes conhecidos pelos que 

estudam e zelam pelo patrimônio intelectual de sua terra”, mas que “ficaram esquecidos 

e empoeirados, pois não rendem fortunas aos intelectuais ligados aos projetos 

governamentais”261. Além da crítica ao culto à figura de Aleijadinho, que deixaria os 

inúmeros artistas do período colonial às margens do esquecimento, pode-se também 

inferir uma crítica velada aos artistas modernistas, como, por exemplo, a crítica ao mural 

sobre São Francisco de Assis, pintado por Cândido Portinari na Igreja da Pampulha em 

                                                 
259 Idem. 1963a, p.73 
260 Idem. 1963a, p.73. 
261 Idem. 1963a, p.71. 
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Belo Horizonte, que, como veremos no terceiro capítulo dessa dissertação, será 

duramente reprovado pelo grupo de intelectuais da RHA.  

Com essa apresentação do “Prospecto”, foi possível delinear alguns aspectos da 

estratégia da RHA e compreendê-la no jogo político, cultural e intelectual em Minas 

Gerais, lugar modelar de concepção, instituição e execução das políticas patrimoniais, nas 

quais os textos estão sempre em processos de legitimação, defendendo ou questionando, 

elogiando ou condenando determinadas ações, instituições ou estado de coisas.  

 

 

2.2. Debates da cultura erudita: o contexto discursivo e a estrutura editorial da RHA 

 

 

A partir da leitura da própria RHA podemos apontar indícios de sua recepção.262 A 

reprodução da crônica do jornalista Moacyr de Andrade, publicada originalmente no 

Jornal Estado de Minas, em uma nota editorial é significativa para entendermos como a 

missão da revista foi considerada por seus supostos leitores. A saudação intitulada 

“Missão difícil e dura” do jornalista e escritor que assina com o pseudônimo de José 

Clemente congratula o aparecimento da Revista de História e Arte: 

Vemos com um esforço sério por uma causa séria, neste país onde o 

trato das causas e coisas sérias está cada dia mais pomposamente 

invadido pelos de menos seriedade, o aparecimento, em Belo 

Horizonte, da REVISTA DE HISTÓRIA E ARTE, com um número 

Prospecto. É a sua apresentação. Um punhado de nomes está designado 

como ‘grupo mantenedor’. À frente da publicação encontram-se Victor 

Figueira de Freitas, Nelson Figueiredo, Augusto de Lima Júnior e 

Salomão de Vasconcelos. Todos credenciados altamente, pela 

capacidade cultural e pela seriedade com que agem nos trabalhos 

intelectuais a que se entregam. Para a missão da REVISTA DE 

HISTÓRIA E ARTE, o que sobre tudo, influiu para que se reunissem 

os fundadores da revista, com disposição de lançá-la e levá-la para a 

frente, é a sem cerimônia com que agem os moedeiros falsos da 

cultura. A revista tem sentido de alertamento e objetivo de dar 

contribuição à cultura histórica e artística do país, mas distinguindo... 

Não é para só dizer ‘Amém’.263 (negrito nosso) 

 

 

                                                 
262 CHARTIER, Roger. Introdução. Por uma sociologia histórica das práticas culturais. In: _____. A 

História Cultural entre práticas e representações. Col. Memória e sociedade. Trad. Maria Manuela 

Galhardo. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1990, pp. 13-28. 
263REVISTA DE HISTÓRIA E ARTE. Janeiro/Prospecto, 1963a, p.98 
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Andrade divulga a missão dos homens da RHA em “defender a cultura histórica 

e artística” e em “preservá-la de contaminações”, e conclui, sobre o lugar e a classificação 

do periódico numa perspectiva editorial, apontando afinal o valor do árduo trabalho 

empunhado pelos intelectuais responsáveis: 

É realmente, uma revista de cultura, mas de cultura autêntica. Não 

da cultura ‘society’, que só tem a preocupação de ser citada e festejada, 

o que consegue admiravelmente, pelos que julgam que cultura é ‘miss’ 

em passarela de ‘boite’. Não é fácil a missão da Revista de História e 

Arte. É dura e encontrará obstáculos. Porque de lei, as ‘fantasias’ 

intrometeram-se no cercado da cultura, fazem vista, tem propaganda 

e a multidão não anda com ‘pedra-de-toque’ no bolso para as 

análises.264 

 

Ao assinalar alguns aspectos das “contaminações” que levaram a cultura nacional 

a ocupar o lugar nefasto, a nota de Andrade confirma, de certa maneira, nossas hipóteses 

quanto ao que o grupo da RHA entenderia por “cultura histórica e artística autêntica”. 

Tais aspectos dessa contaminação são causados diretamente pela incompetência dos 

responsáveis pela cultura nacional – nota-se novamente assim, uma crítica aberta ao 

PHAN – que como “moedeiros”, negociam a riqueza cultural do Brasil ao invés de 

preservá-la. A imagem utilizada por Andrade ao comparar a cultura com um desfile de 

misses nos permite inferir que a leitura dos intelectuais que coadunaram com o projeto da 

RHA, sobre a maneira como a cultura nacional era abordada, perpassava justamente na 

condenação da falta de conhecimento dos técnicos do PHAN que apenas embelezavam, 

ou melhor, maquiavam a cultura com fantasias no intuito de mercantilizá-la. Tais críticas 

aliam-se aos julgamentos já apontados sobre o desaparecimento e a venda de artes sacras 

e também ao negócio que estaria por detrás do culto a Aleijadinho, supervalorizando 

qualquer obra de arte que tivesse algum documento que remetesse a autoria do objeto ao 

artista mulato genial.   O panorama apontado por Andrade nos remete ainda à noção de 

ordem defendida pela RHA, uma vez que a desordem cultural nacional seria um 

desdobramento da administração corrupta e ineficiente de seus responsáveis, que não se 

importariam com a Pátria, mas sim com seus bolsos e vaidades.  

A missão da “restauração da cultura do Brasil” é, como se viu no Prospecto, uma 

reunião de casos que “atualizam os conflitos entre os que se imaginam protagonistas ou 

gestores da memória coletiva, que não estão, no entanto, desobrigados da legitimidade da 

                                                 
264 Idem. 1963a, p.95  
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História, com seu juízo crítico da Política e da Arte”.265 Era de se esperar, Então, que a 

publicação mineira repercutisse seus debates nas colunas de cultura e arte dos jornais e 

suplementos literários. Como se vê no jornal Diário de Notícias do Rio de Janeiro, no 

qual a coluna “Vida Cultural” anuncia a publicação mineira como “selecionada 

colaboração, variado noticiário” proporcionando “documentação abundante e diversas 

ilustrações, oferecendo leitura bastante proveitosa”. Nota-se que um dos fatores que 

elevava a importância da RHA seria a divulgação de documentações publicadas ao lado 

de textos interpretativos, elaborados por autores respeitados em alguns lugares 

intelectuais, principalmente nas agremiações como academias literárias e institutos 

históricos e geográficos.266 

O jornal paranaense Correio do Paraná também noticia os primeiros números da 

RHA na coluna “Quadro Livresco”, anunciando mais um número do “excelente 

repositório editado pelo Instituto de História e Arte de Belo Horizonte, Minas Gerais, 

com artigos de alta indagação histórica e artística, gentileza do prof. Augusto de Lima 

Júnior.” Os termos dessa recepção dos intelectuais e jornalistas apontam alguns elementos 

significativos de sua concepções, ênfases e motivações elogiosas, uma vez que a 

positividade na recepção da RHA demonstra o compartilhamento de noções muito 

próprias de algumas instituições culturais. À guisa de exemplo, podemos observar a 

atuação do jornalista supracitado, Moacyr Andrade, na Academia Mineira de Letras e 

também na imprensa mineira, publicando diversos artigos relacionados à cultura. Como 

já referimos, instituições literárias como a AML reuniam os principais intelectuais 

mineiros, constituindo-se como lugares de encontro e composição de redes de 

sociabilidade, as quais, devido à identificação de projetos políticos, culturais e intelectuais 

e também pelos laços de cordialidade e solidariedade, auxiliavam na divulgação dos 

projetos de seus compatrícios.  

Contudo, a recepção da RHA não foi só elogiosa. No jornal carioca Correio da 

Manhã, no qual José Conde, na coluna “Escritores e Livros”, anuncia, em uma pequena 

nota, o lançamento da RHA, citando apenas o nome de cada membro de sua diretoria.267 

A escolha em abordar esse pequeno anúncio se dá pelo significativo fato de que ao lado 

                                                 
265 ANDRADE, Francisco Eduardo de. Augusto de Lima Júnior entre o mito e a verdade histórica: 

Aleijadinho e Tiradentes. In: PIRES, Maria do Carmo; ANDRADE, Francisco Eduardo de; BOHRER, Alex 

Fernandes. (Org.). Poderes e Lugares de Minas Gerais: um quadro urbano no interior brasileiro, séculos 

XVIIII-XX. 1ª edição. São Paulo: Scortecci; Ouro Preto: Editora UFOP, 2013, v. 01, pp. 183-206. p.199. 
266JORNAL DIÁRIO DE NOTÍCIAS, Rio de Janeiro, 11 de agosto de 1963. 
267JORNAL CORREIO DA MANHA, Rio de Janeiro 29 de janeiro de 1963. 
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dessa notícia é publicada uma matéria de meia folha intitulada: “Rodrigo Melo Franco 

para Gustavo Capanema” na coluna “Itinerário das Artes Plásticas”, de autoria de Jaime 

Maurício. Nessa página de jornal se entrecruzam notícias que podem vislumbrar a 

complexa trama das políticas de memória e da busca pela legitimação e pela autoridade 

no campo cultural.   

No artigo em questão, Jaime Maurício transcreve a homenagem que o então 

diretor do PHAN, Rodrigo Melo Franco de Andrade, presta ao ministro da educação e 

saúde, Gustavo Capanema. Na homenagem, Doutor Rodrigo, como assim é reconhecido, 

discorre sobre as contribuições da reunião de “personalidades excepcionais” junto ao 

ministro. Ele fala de Carlos Drummond de Andrade e suas obras “extraordinárias”, como 

A Rosa do Povo; menciona o marco definitivo da nova arquitetura brasileira, com Lúcio 

Costa e Oscar Niemeyer na realização do edifício sede do Ministério da Educação no Rio 

de Janeiro, citando ainda a doutrina e as soluções preconizadas por Le Corbusier “onde 

tomaram corpo e na sua feição monumental pela primeira vez”; trata, em suma, da plêiade 

da “constelação Capanema”, justamente a “constelação” que seria alvo das críticas de 

Lima Júnior desde o final dos anos 1930 e que continua sendo acusada na RHA por 

negligenciar a dita verdadeira cultura, acobertando roubos da arte sacra nacional e 

elaborando “mitos que enriquecem o bolso de alguns.”268 

A polêmica sobre a publicação prospecta da RHA é ainda mais visível na crítica 

que Jaime Maurício desfere em dois de fevereiro de 1963, na mesma coluna em que 

publicou a homenagem de Rodrigo Melo Franco de Andrade à Gustavo Capanema: 

 

Rodrigo Melo Franco de Andrade seria bisneto de um prof. Bretas, 

inventor genial do mito transcendente da vida e obra do Aleijadinho, 

que por sua vez não teria existido tal como conhecemos, eis uma das 

muitas acusações do Sr. Augusto de Lima Júnior, de Belo Horizonte, 

na Revista de História e Arte [...]. Guardadas as devidas cautelas, a 

acusação do Sr. Lima Júnior não deixa de ter uma certa graça: depois 

de toda uma vida dedicada à glória do Aleijadinho, cuja obra tombou e 

conservou, Rodrigo Melo Franco seria obrigado a aceitar o “homem 

que nunca existiu”, criado sabe-se lá como pelo seu bisavô, quase que 

se obrigando a um tombamento pessoal [...]269 

 

De acordo com os trabalhos de Santos e Bittencourt, o processo de formação 

discursiva patrimonial foi complexo e a disputa se dava entre diversos grupos, ou partidos 

                                                 
268 JORNAL CORREIO DA MANHA, Rio de Janeiro 29 de janeiro de 1963. 
269 JORNAL CORREIO DA MANHA, Rio de Janeiro 2 de fevereiro de 1963. 
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intelectuais.270Desse modo, o trabalho de organização, seleção e preservação do passado 

brasileiro não pode ser compreendido como um processo homogeneizado de uma 

instituição, seja ela oficial ou não, e menos ainda como um processo pacífico.  Tais 

discussões, como nos mostra Maria Veloso Santos, giravam em torno das “autorias do 

projeto de criação do PHAN, [dos] critérios técnicos de classificação e restauração dos 

monumentos, além da briga propriamente política que de modo geral implica um ritual 

acusatório”.271 

É nesse sentido que Daniel Carvalho noticia a publicação da RHA celebrando o 

debate suscitado por esse periódico como o início de uma espécie de “torneio intelectual”. 

Em seu artigo “Celeuma em torno do Aleijadinho”, no suplemento literário do Diário de 

Notícias, ele escreve:  

Augusto de Lima Júnior, além de pesquisador dos arquivos, historiador 

provecto, é vigoroso polemista, na qualidade de campeão, veio com 

pendão de guerra e bateu com o bastão – sinal de desafio: Saíram a 

campo os vasculhadores dos Arquivos, combatentes intrépidos para 

defender a convicção tradicional. Oxalá os adversários, de um e de 

outro lado, obedeçam às regras do torneio intelectual.272 

 

A leitura de Guiomar de Grammont sobre a polêmica em torno do mito do 

Aleijadinho se assemelha a esse resultado produtivo do debate estimulado por Lima 

Júnior e apontado pelo jornalista Carvalho, e ressalta o desenvolvimento da pesquisa 

documental para responder com autoridade à polêmica instaurada. Esse “torneio 

intelectual” é significante para a análise das interpretações da cultura histórica e artística 

da RHA, uma vez que é no debate que se percebe a intertextualidade das injunções 

polêmicas que se desdobram ao longo das publicações desse periódico.273 

Outro texto que apresenta o debate é a publicação de José Condé274, do dia 11 de 

outubro de 1966, na coluna “Escritores e Livros” do jornal carioca Correio da Manhã, no 

qual é divulgado o desafio que o escritor fluminense Fernando Jorge lança a Augusto de 

Lima Júnior.275 Segundo Condé, o historiador mineiro é convocado por Jorge para um 

                                                 
270 BITTENCOURT, José Neves. Ouro Preto, nossa Roma: Antiquários e tradições numa trajetória de 

preservação. In: Oficina da Inconfidência. Ouro Preto- MG, Ano 5, nº 4, dez. 2007, p.127 
271 SANTOS, Marisa Veloso.  Nasce a academia PHAN. In: Revista do Patrimônio. Rio de Janeiro, n. 24, 

1996, p.81. 
272 JORNAL DIÁRIO DE NOTÍCIAS, Rio de Janeiro, 12 de maio de 1963.  
273 Cf. GRAMMONT, Guiomar. Aleijadinho e o aeroplano: o paraíso barroco e a construção do herói 

colonial. Rio de Janeiro: Editora Record, 2008. 
274 José Condé foi um jornalista, escritor pernambucano que participou ativamente da imprensa carioca.  
275 Fernando Jorge é escritor, historiador, biógrafo, crítico literário, dicionarista, enciclopedista e jornalista. 

Estudou Direito na Universidade de São Paulo, é diplomado em Biblioteconomia (foi diretor da Divisão 

Técnica de Biblioteca da Assembleia Legislativa de São Paulo). Considerado um polemista, entrou em 

diversos debates, como a crítica ao jornalista Paulo Francis, acusando de plágio. O autor também já ganhou 
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debate na televisão paulista acerca da figura de Aleijadinho, e, se caso Lima Júnior 

negasse a participação, o escritor fluminense iria processá-lo por calúnia e aleivosia.  

Esse conturbado caso começou com um artigo de Augusto de Lima Júnior na RHA 

a propósito do recente lançamento da quarta edição de O Aleijadinho: sua vida, sua obra, 

seu gênio, livro de Fernando Jorge laureado com o prêmio Jabuti, da Câmara Brasileira 

do Livro. Afirma o referido historiador mineiro que esse livro contribuiu apenas para a 

divulgação de uma mentira, pois o Aleijadinho é uma lenda, uma farsa, acrescentando: 

Sei que ainda hoje muita gente acredita em mula sem cabeça e 

lobisomem, e que muitos ficarão irritados com a verdade histórica 

pela qual lutei sempre. Ela é muito mais bela e mais educativa do que 

essas verdades pré-fabricadas para fins turísticos ou de vaidades 

pessoais.276(negrito nosso) 

 

Esses fragmentos jornalísticos relacionados ao debate sobre o patrimônio cultural 

apontam que, na reconhecida imbricação entre cultura e política, “não é o saber ou a 

verdade que estão em jogo, mas, sobretudo o julgamento e a decisão, a troca criteriosa de 

opiniões incidindo sobre a esfera da vida pública e sobre o mundo comum.”277Nesse 

sentido, pode-se assumir que o patrimônio não é apenas mais um conjunto de relíquias do 

passado, uma vez que sua finalidade consiste em certificar a identidade e em afirmar 

certos valores, além da celebração de sentimentos, e, se necessário, contra a própria noção 

de verdade histórica.278 

Portanto, a missão de “restaurar a cultura nacional” atualizando várias questões 

historiográficas nos permite a observação da emergência de uma formação discursiva 

própria desse periódico, dentro do jogo político e intelectual do patrimônio cultural. Além 

de reunir 33 autores e apresentar mais de 200 artigos, os sete números publicados na 

primeira fase do periódico podem ser analisados como um lugar estratégico de discussão 

e problematização das categorias de verdade histórica e patrimônio cultural, uma vez que 

os anos de sua publicação, entre 1963 e 1968, o seu principal alvo de críticas, a Revista 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do PHAN passa por um hiato de sete anos 

(de 1961 a 1968) em suas publicações. A paralisação da revista editada por Rodrigo Melo 

Franco de Andrade foi causada por diversos fatores, como o atraso no envio das 

colaborações e na tipografia e as “irremovíveis dificuldades materiais”.
 
Esse último 

                                                 
o Prêmio Clio, da Academia Paulistana de História, pela obra “Getúlio Vargas e o seu Tempo”. 

http://www.fernandojorge.com/biografia-e-fotos/4522055402  
276 JORNAL DIÁRIO DE NOTÍCIAS, Rio de Janeiro, 12 de maio de 1963.  
277 POULOT, Dominique. Uma história do patrimônio no Ocidente, séculos XVIII-XXI: do monumento aos 

valores. Trad. Guilherme João de Freitas Teixeira. São Paulo: Estação Liberdade, 200, p.17 
278 POULOT, Dominique. Ibdem, 2009, p. 12. 
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motivo foi o importante, segundo a carta de Melo Franco enviada ao norte-americano 

David James 

A impressão do volume de nossa revista, que deverá inserir a nota 

introdutória do prezado amigo, com a tradução das cartas de Grashoff e 

as ilustrações, não sei, entretanto, quando poderá ser feita, porque desde 

o ano passado o governo brasileiro adotou  medidas rigorosas de 

economia, que nos têm impedido de dar continuidade às publicações do 

PHAN.279 

 

Dessa forma, em 1962, Rodrigo teria deixado de lado a publicação do periódico devido à 

impossibilidade financeira de dar continuidade a ela. Tais medidas de contenção 

orçamentária podem ter sido causadas por um atrito mais sério entre o diretor do PHAN 

e o então presidente Jânio Quadros. Judith Martins, a secretária de Melo Franco, é quem 

narra a divergência:  

Tratava-se do tombamento da Santa Casa de Misericórdia de Campos, 

que foi impugnado. O Conselho Consultivo deliberou que o 

tombamento fosse feito compulsoriamente. Aí o processo foi ao 

Presidente da República, que impugnou o tombamento. Dr. Rodrigo, 

então, fez uma exposição de motivos bem fundamentada, pedindo a sua 

reconsideração do caso. E o Jânio Quadros, na capa do processo, com 

lápis vermelho, escreveu: CUMPRA MINHA ORDEM DENTRO DE 

15 DIAS. Dr. Rodrigo pegou na pena e escreveu uma carta para ele 

dizendo, em termos, que não era criado dele, que não tinha ordem 

nenhuma a cumprir, e que punha o cargo à disposição. Aí o Jânio 

Quadro calou a boca, ficou quieto, e continuou o tombamento da Santa 

Casa”.280(negrito nosso) 

 

Observa-se que a radicalidade de Melo Franco ao enfrentar a ordem de Jânio 

Quadros, disponibilizando o seu cargo, é bastante significativa, nos permitindo inferir que 

não foi apenas um atrito entre o gestor do PHAN e o então presidente da República, mas 

que a relação entre estes dois era mais conflituosa. O posicionamento de não submissão 

ao governo populista de Jânio Quadros deve ser visto aqui com cautela, uma vez que os 

relatos a cerca do trabalho de Rodrigo Melo Franco são mobilizados muitas vezes no 

sentido de mistificar seu empenho na construção do patrimônio cultural, apresentando-o 

como uma espécie de herói da cultura nacional. 281 

                                                 
279Correspondência de Rodrigo M. F. de Andrade a David James, 15/07/1963. Coleção Personalidades, 

Série Rodrigo M. F. de Andrade, Subsérie Correspondência Nominal, Caixa 08, Pasta 04. Arquivo Central 

do Iphan. apud: SILVA, Cíntia Mayumi de Carli. Revista do Patrimônio: editor, autores e temas. 

Dissertação, Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 2010, p.85 
280MARTINS, Judith. Memória Oral. Rio de Janeiro: PHAN/Pró-Memória, 1987. (Memória Oral, 1). apud: 

SILVA, Cíntia Mayumi de Carli. Ibdem,  2010, p.85. 
281 Dentre outros trabalhos citamos o de Silvana Rubino, em As Fachadas da História, no qual analisou o 

SPHAN priorizando o recorte temporal de 1937-1967, intervalo que ficou conhecido como “fase heróica” 

e no qual Rodrigo Melo Franco de Andrade esteve à frente da instituição. Cf. RUBINO, Silvana.  As 

fachadas da história: os antecedentes, a criação e os trabalhos do Serviço de Patrimônio Histórico e 
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Outro fator de relevo é o envolvimento do PHAN com a UNESCO. Com o fim da 

segunda guerra mundial, a proteção dos bens culturais em tempos de paz cresceu 

amplamente e se tornou mais efetiva com a criação da UNESCO – uma organização 

internacional vinculada à Organização das Nações Unidas (ONU) que visa promover uma 

política de cooperação cultural e educacional –, em novembro de 1945. As convenções e 

recomendações estabelecidas nas reuniões da UNESCO, no âmbito do patrimônio, 

objetivam influenciar a criação de medidas pelos Estados membros, tendo em vista 

padrões internacionais de salvaguarda. Exemplo disso são as Recomendações de Nova 

Déli sobre pesquisas arqueológicas (1956) e a de Paris, sobre a salvaguarda de paisagens 

e sítios (1962). A Convenção de Haia de 1954, inclusive, foi a primeira a introduzir no 

âmbito do direito internacional a expressão: “patrimônio cultural de toda a humanidade”. 

A noção de humanidade contida na convenção englobaria “as pessoas de hoje e do futuro” 

e, por isso, a proteção do patrimônio comum a todos os seres humanos precisaria levar 

em consideração que a humanidade é detentora de um patrimônio mundial, e que as 

futuras gerações, assim como os presentes, possuem o interesse e o direito de usufruir dos 

recursos necessários à sua sobrevivência.  As gerações atuais devem, dessa maneira, 

transmitir aos seus descendentes, por meio da conservação da diversidade do seu 

patrimônio cultural e natural, uma variedade de opções para a resolução dos seus 

problemas futuros. Esse empenho procede da necessidade de proteger determinados bens 

em prol da espécie humana, pois estão diretamente relacionados à fruição da vida em 

todos os seus aspectos.282 

Esta aproximação com um órgão internacional concede ao PHAN uma maior 

autoridade no panorama nacional, o que, de certa forma, contempla o que a Mariza Veloso 

Santos nos propõe sobre uma busca por maior apuro formal nas pesquisas sobre o 

patrimônio cultural, já que há uma série de modificações na forma de conceber e preservar 

o patrimônio nacional.283 

Em vista dos aspectos apresentados, compreendemos a RHA como um espaço em 

que os intelectuais organizaram-se estrategicamente para elaborar, divulgar e defender 

                                                 
Artístico Nacional, 1937-1968. Dissertação de Mestrado, Universidade Estadual de Campinas, 

IFCH/UNICAMP, Campinas, 1991. 
282 SILVA, Fernando Fernandes  da. As  Cidades  Brasileiras  e  o  Patrimônio  Cultural da Humanidade. 

São Paulo: Petrópolis: EDUSP, 2003, p.35 
283 BITTENCOURT, José Neves. Ouro Preto, nossa Roma: Antiquários e tradições numa trajetória de 

preservação. In: Oficina da Inconfidência. Ouro Preto- MG, Ano 5, nº 4, dez. 2007,  p.127. SANTOS, 

Marisa Veloso.  O Tecido do Tempo: A ideia de Patrimônio Cultural no Brasil (1920-1970). Tese de 

Doutorado, Universidade de Brasília, UNB, Brasília, 1992. Conferir também Idem. 1996, p.77. 
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suas propostas de valorização e preservação do passado, instigando a investigação desse 

intenso campo patrimonial no qual as aproximações, sejam por força ou afeto, afetam o 

direcionamento das políticas culturais.284 

Em virtude da temática apresentada por esse periódico e da sua repercussão no 

campo patrimonial, observamos que os elementos mobilizados para divulgar a sua 

estratégia político, intelectual e cultural se assemelha às revistas de cultura erudita, como 

os periódicos literários, institucionais e científicos, tais como Revista do Brasil, Revista 

do APM e a Revista do IHGB. Podemos citar algumas de suas características editoriais, 

como a circulação restrita e o público leitor diminuto, geralmente com pontos de venda 

inexistentes; cuidado gráfico e configuração sóbria e sólida, próxima a um livro; ausência 

de propagandas; autoria de intelectuais conceituados sobre temáticas “estratégicas” para 

o grupo editorial e colaboradores. Em geral, não eram economicamente atrativas, porém, 

“não há como negar o significado do seu alcance simbólico”.285 

A fim de compreender a estrutura da RHA e observar a sua inserção no debate 

periodista da cultura erudita foram arrolados todos os artigos publicados durante os sete 

números da Revista entre os anos de 1963 a 1966, sendo que não há publicações no ano 

de 1965. Abaixo o quadro com o número de artigos e páginas por cada número publicado, 

seguido dos anos de seus lançamentos: 

 

Quadro 1. QUANTIDADE DE ARTIGOS E PÁGINAS POR NÚMERO DA 

RHA  

Número da Revista Quantidade de artigos Número de Páginas 

Prospecto (1963) 24 84 

1 e 2 (1963) 42 150 

3 e 4 (1963) 56 134 

5 (1963) 34 65 

6 (1964) 55 132 

7(1966) 15 39 

TOTAL 226 604 

 

                                                 
284 CHOAY, Françoise. A alegoria do patrimônio. São Paulo: Estação Liberdade/Unesp, 2006, p. 14. 
285 LUCA, Tânia Regina de. Leituras, projetos e (Re)vista(s) do Brasil (1916-1944). Tese de Livre Docência 

em História. Faculdade de Ciências e Letras da UNESP, Assis, 2009, p. 23. 
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Totalizando 226 artigos em 604 páginas, os sete números não tiveram uma 

regularidade em suas impressões. Contudo, uma observação é necessária: o aumento do 

número de artigos publicados no ano 1964 seguido pela pausa de um ano de publicações 

e o retorno, em 1966, com o menor número de artigos já publicados na RHA.  Inferimos 

que, a extrema instabilidade do panorama política brasileiro entre os 1963 e 1964 permitiu 

que os ideias e valores e projetos da RHA encontrasse no projeto de intervenção militar 

uma maneira de colocar em prática sua estratégia de restauração da política e da cultura 

nacional. Como veremos a seguir, com a apresentação das temáticas abordadas pelo 

periódico, os valores militares foram significativos na composição discursiva da RHA, 

uma vez que a história militar era uma preocupação nos estudos dos intelectuais 

envolvidos, tendo a noção de ordem militar um importante espaço no projeto de 

ressurreição moral, intelectual e política apresentado em 1963.  

Já a ausência de publicações em 1965 pode ter sido motivada pela morte do revisor 

crítico Salomão de Vasconcelos e a avançada idade de Lima Júnior – que também viria a 

falecer em 1970 –, pois, por meio principalmente da figura de maestria de Vasconcelos, 

muitos apoiavam a RHA. Além desses aspectos, podemos sugerir também uma 

diminuição na aprovação do periódico por parte dos intelectuais que apoiavam o golpe 

civil-militar, retratados pela RHA como Revolução de 31 de março de 1964, mas que não 

concordavam com o enrijecimento apresentado no ano de 1965 com a extinção dos 

partidos políticos pelo vigor do Ato Institucional de número dois.286 

Quanto à edição do número da RHA, sabe-se que o Prospecto foi custeado pelos 

mantenedores, que são arrolados na capa da RHA. Já os números 1, 2, 3 e 4 foram editados 

pela Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais – instituição ligada à Secretaria de 

Cultura do Estado de Minas Gerais. Após depender dos recursos dos seus dirigentes e 

mantenedores, a solução para atingir o propósito de influir decisivamente na política 

cultural, por meio da revisão historiográfica ou da reflexão sobre as artes, foi a criação do 

Instituto de História, Letras e Arte (IHLA), em 1964, pelos dirigentes do periódico. Seu 

objetivo era resguardar financeiramente os projetos editoriais que visavam “enriquecer a 

cultura de Minas Gerais”, procurando instituir principalmente a produção editorial da 

RHA e de outros textos e obras de valor artístico ou histórico, como, por exemplo, o livro 

                                                 
286O Ato Institucional Número Dois (AI-2) foi baixado por Castelo Branco, em 27 de outubro de 1965, 

como resposta aos resultados das eleições que ocorreram no início daquele mês. Com esse ato foram 

reabertos os processos de cassação, partidos políticos foram extintos (com suas sedes invadidas e 

desativadas) e o Poder Judiciário sofreu intervenção do Executivo. O AI-2 teve vigência até 15 de Março 

de 1967. Cf. REIS, Daniel Aarao. Modernidades alternativas. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2008. 
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A verdade sobre Tiradentes de Waldemar de Almeida Barbosa e A Arte Religiosa de 

Augusto de Lima Júnior.287 Apesar da escassez de informação sobre esse novo instituto, 

a primeira direção do IHLA – apresentada na sexta edição da RHA – foi formada com 

nomes conhecidos no panorama intelectual mineiro que participavam ou do IHGMG ou 

da Academia Mineira de Letras, e também por alguns mantenedores e autores que já 

colaboravam com a RHA. Nomes como Hélio Gravatá, Sílvio Gabriel Diniz, Cônego 

Francisco Maria Bueno Siqueira, Nilton Baêta e Moacir Andrade compunham a direção 

formada em junho de 1964, como se pode observar no Anexo3. 

A noção do que é um autor, então, aparece como central para se pensar a atividade 

da diretoria da RHA e de seus colaboradores. Por esse motivo, é necessário tecer algumas 

reflexões acerca da própria noção. Para isso, Foucault, em O que é um autor (1992), 

fornece algumas pistas. A categoria “autor”, que é o proprietário de “sua” escrita, atrela-

se à categoria de sujeito, que se institui por meio da linguagem. Segundo o filósofo 

francês: “A noção de autor constitui o momento forte da individualização na história das 

ideias, dos conhecimentos, das literaturas, na história da filosofia também, e na das 

ciências”.288 Esse regime de propriedade, que faz com que um texto tenha um autor, 

carrega consigo uma tensão entre o nome e a assinatura, pois é dela que emerge a 

possibilidade de autoria e mesmo de autoridade sobre o discurso. Para Foucault, não há 

isomorfismo entre o nome do autor e o nome próprio do sujeito que assina uma obra 

enquanto autor. O nome do autor não é apenas um nome próprio, como outro qualquer, 

mas é antes um instrumento de classificação de textos, é um protocolo da relação entre os 

autores, ainda que seja de diferenciação:  

A ‘função-autor’ está, portanto ligada aos sistemas legais e 

institucionais que circunscrevem, determinam e articulam os domínios 

dos discursos, em todas as ocasiões e em qualquer cultura, não é 

definida pela atribuição espontânea de um texto ao seu criador e sim 

através de uma série de procedimentos rigorosos e complexos.289 

 

Desta forma, Homero, Aristóteles, Freud e Marx são os “grandes autores” que dão 

origem a práticas discursivas, produzindo além de sua própria obra, possibilidade e regras 

                                                 
287 Estatutos do Instituto de História, Letras e Arte, REVISTA DE HISTÓRIA DA ARTE, Belo Horizonte, 

n. 5, out.-dez. 1963c, p. 63-65.  
288 Cf. FOUCAULT, Michel; CASCAIS, António Fernando; CORDEIRO, Edmundo. O que é um autor? 

Lisboa: Vega, 1992. Além disso, Foucault adverte que textos, livros e discursos começaram efetivamente 

a ter autores apenas na medida em que estes se tornaram passíveis de punição, ou seja, na medida em que 

os discursos se tornaram transgressores. Somente na passagem para o século XIX é que se instaurou um 

regime de propriedade de textos, promulgando-se regras acerca dos direitos autorais, das relações autores-

editores, dos direitos de reprodução etc. 
289 Idem. 1992, pp. 21-22. (passim) 
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de formação de outros textos, instaurando discursos. Desse modo, o sujeito é dissolvido 

na complexa e variável função de discurso. Temos que ressaltar que, mesmo com a 

dissolução do sujeito na função discurso, “o nome de autor serve para caracterizar um 

certo modo de ser do discurso” uma vez que vários textos são agrupados sob o mesmo 

nome.290 

Assim, a autoria, a quem se pode legitimamente atribuir uma produção, sugere 

que aquele discurso “não é um discurso quotidiano, indiferente, um discurso flutuante e 

passageiro, imediatamente consumível”291. O nome do autor também caracteriza a forma 

como um discurso deve ser recebido e que estatuto ele deve receber em uma determinada 

cultura. Foucault contrapõe ainda a denominada “monarquia do autor” à “obra como 

acontecimento”, aproximando-se, nesse ponto em particular, das contribuições de Roger 

Chartier e outros, para quem a leitura é uma prática ativa, de produção de sentidos.292 Ao 

traçar uma história das práticas de leitura, Chartier observa que o ato de ler não é uma 

relação transparente entre o “texto” (apresentado como uma abstração) e o “leitor”. A 

apropriação do leitor é na verdade marcada por práticas e representações históricas e 

socialmente variáveis. Desse modo, a leitura, tratada como uma prática de apropriação, 

coloca em relevo a pluralidade dos modos de emprego e a diversidade das leituras.  

Chartier insere, desse modo, a noção de apropriação em uma história social das 

interpretações, considerando as condições e os processos que definem as operações de 

construção do sentido na prática da leitura.  Vale pontuar que, embora o historiador 

francês e especialista em história da leitura se aproxime de Foucault na contestação de 

uma “monarquia do autor”, ele compreende a noção de apropriação de maneira distinta.  

Foucault considerava a “apropriação social dos discursos” como um dos procedimentos 

mais relevantes, através dos quais tais discursos eram “confiscados”, até mesmo 

impedindo-se o acesso a eles. A noção de apropriação em Chartier, diferentemente, 

“postula a invenção criadora no próprio cerne dos processos de recepção”. Dessa maneira, 

são as formas de apropriação dos textos que suscitam diferenças de leituras, o que se 

relaciona às práticas próprias de cada grupo social, em determinado contexto.293 

Considerando-se a noção de apropriação, faz-se necessário discutir, ainda que 

brevemente, os conceitos de cultura erudita e de cultura popular, uma vez que foi indicado 

                                                 
290 Idem. 1992, p.45.  
291 Idem. 1992, p.45. 
292 A “monarquia do autor” seria uma espécie de limitação da liberdade do leitor, pois, é comumente 

entendida como algo que privilegia a intenção e o sentido visados pelo autor. 
293CHARTIER, Roger. Os desafios da escrita. São Paulo: Unesp, 2002. p.136 (passim) 
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que a RHA pode ser classificada como uma revista da cultura erudita. A noção de “cultura 

erudita” é o par dicotômico de “cultura popular”, que, segundo Chartier, é uma categoria 

elaborada dentro de preceitos da erudição. Nesse sentido, Chartier aponta a fragilidade da 

utilização dessas duas noções, argumentando que atualmente é insustentável estabelecer 

correlações estritas entre clivagens culturais e hierarquias sociais, uma vez que as 

circulações culturais e sociais são fluidas, fazendo com que as práticas sejam partilhadas 

e atravessem horizontes sociais. Outro ponto abordado pelo historiador francês é o da 

impossibilidade de distinguir absoluta e radicalmente a especificidade de uma cultura 

popular, a partir de textos, crenças ou códigos que lhe seriam intrínsecos. Destarte, a 

oposição entre popular e letrado (ou erudito) não é pertinente, apesar de ter sido recorrente 

por longo período. O conceito de cultura popular destinava-se a “circunscrever e 

descrever produções e condutas situadas fora da cultura erudita”.294 Já a cultura erudita 

seria o cânone, o modelo exemplar da cultura restrita aos iniciados em conhecimentos e 

aprendizados específicos ministrados pelas universidades, academias, museus etc. A 

cultura “letrada” poderia ser descrita, em outras palavras, como habilidades e capacidades 

de vários conhecimentos, acessíveis somente àqueles que dominam determinados 

códigos, tratando-se assim de uma dominação simbólica por parte de um grupo 

minoritário.   

Considerando-se então que o que define uma obra – neste caso, a RHA – são as 

práticas de produção e leitura dos textos, a publicação estudada pode ser analisada como 

pertencente à cultura erudita, mesmo sem deixar de lado as “limitações” que essa noção 

implica. Como já mencionado, a produção, a escolha de seus temas e autores, o público-

alvo, a impressão, a distribuição e a recepção do periódico analisado permitem tal 

afirmação. Ora, esse processo de produção de sentido, ou seja, de interpretação, encontra-

se situado justamente no 

[...] cruzamento entre, por um lado, leitores dotados de competências 

específicas, identificados pelas suas posições e disposições, 

caracterizados pela sua prática do ler, e, por outro lado, textos cujo 

significado se encontra sempre dependente dos dispositivos discursivos 

e formais – chamemos-lhes 'tipográficos' no caso dos textos impressos 

– que são os seus.295 

 

                                                 
294 CHARTIER, Roger."Cultura popular": revisitando um conceito historiográfico. In:  Estudos Históricos, 

Rio de Janeiro, vol. 8, n 16, 1995, p.179. 
295  CHARTIER, Roger. Ibdem, 2002, pp. 25-26. 
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Apesar dessa pluralidade de leituras possíveis, assume-se que o autor procura 

elaborar uma “leitura autorizada”, um sentido a que o leitor deva seguir. Desse modo, ao 

lado da irredutível liberdade dos leitores, há condicionamentos que pretendem enquadrá-

la. Para isso, algumas das estratégias são explícitas e se encontram presentes em prefácios, 

notas, títulos, observações etc. “Orientado ou colocado numa armadilha, o leitor encontra-

se, sempre, inscrito no texto, mas, por seu turno, este se inscreve diversamente nos seus 

leitores”296. É com tal perspectiva sobre as relações de autores e leitores que fazemos a 

análise da RHA, entendendo-a como um lugar de instauração da discursividade acerca do 

patrimônio no Brasil. 

Retomando as considerações de Foucault quanto à função de autor, pode-se 

atribuí-la tanto à direção da revista como aos colaboradores convidados para nela 

escrever. No intuito de apresentarmos os autores, formulamos um quadro, em Anexo 4, 

relacionando o nome dos autores da RHA e sua frequência, isto é, quantas vezes 

compareceram no periódico de 1963 a 1966. 

Dentre a colaboração de trinta e quatro autores, notamos que a maioria (vinte cinco 

deles, ou 73,5%) escreveu somente uma ou duas vezes. Outro montante, formado por 

nove autores (que representa a parcela de 26,5% do total de colaboradores), escreveu, no 

mínimo, três artigos no periódico. Diante desse pequeno grupo de nove autores que 

escreveu ao menos três vezes, e o comparando com a quantidade de autores que 

publicaram no máximo dois artigos, podemos afirmar que aqueles nove são os 

colaboradores mais assíduos da RHA, ou seja, os autores que colaboraram mais 

ativamente na instauração do discurso do periódico. Essa afirmação adquire mais 

relevância se considerarmos que, entre eles, esses autores mais assíduos escreveram 101 

artigos, de um total de 226. Ou seja, esses colaboradores são os responsáveis por mais de 

44,69% de tudo que foi publicado no periódico estudado – merecendo, portanto, uma 

análise mais privilegiada. 

Reunindo os artigos da Revista segundo a função de autor, observa-se ainda outro 

dado importante: há noventa e seis textos sem assinatura, mas cuja autoria pode ser 

atribuída à redação do periódico, isto é, à própria direção da RHA, já que a função de 

editor do periódico pode ser conferida à coordenação ou à direção administrativa, funções 

exercidas respectivamente por Augusto de Lima Júnior e Victor Figueira de Freitas, que 

se apresentam também como os autores de maior assiduidade.  

                                                 
296 CHARTIER, Roger. Ibdem, 1995, p.123. 
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Buscando mapear a rede dos colaboradores desse periódico propomos a análise 

da trajetória dos autores-instauradores, observando suas participações em aspectos 

fundamentais para elaboração discursiva da RHA. A partir da reconstituição dos 

itinerários desses intelectuais atrelada à noção de lugares de sociabilidade, pode-se 

compreender o empreendimento cultural, intelectual e político realizado por esses 

autores-instauradores dos discursos sobre o patrimônio. Destacando a formação familiar, 

a formação profissional e também os vínculos com as instituições, procuramos apresentar 

as trajetórias desses intelectuais considerados assíduos na Revista, organizando-as no 

diagrama em Anexo 5, com o intuito de mapear uma rede de relações que os une. Esse 

procedimento possibilita a observação da constituição de redes e lugares de sociabilidade 

fundamentais para se compreender a RHA.  

Os fios que compõem essa rede de intelectuais vinculados ao projeto do periódico 

mineiro podem ser tramados em diversos sentidos.297 Ao analisarmos as informações 

contidas no diagrama percebe-se que a data de nascimento desses nove autores, 

considerando Lima Júnior, encontra-se na virada do século XIX para o XX.  Três 

nasceram no fim do século XIX, entre 1887 e 1900; e quatro, no século XX, entre 1907 e 

1917. Essa geração conviveu com e, principalmente, criticou os movimentos de 

vanguarda estética da década de 1920, especialmente o chamado modernismo; participou 

da ampliação do ensino superior no Brasil e presenciou o já mencionado boom editorial, 

alavancado pela ampliação do número de interpretações da história do Brasil. Para se falar 

apenas no âmbito político nacional, assistiram a Revolução de 1930 e as mudanças 

getulistas, o desenvolvimentismo do governo de Juscelino Kubitschek e a tensão 

enfrentada por João Goulart numa presidência assolada pelo “perigo comunista”.298 

Outra observação importante é que, dos oito analisados, sete são nascidos em 

Minas Gerais, sendo apenas Victor Figueira de Freitas paulista, mas considerado “um 

mineiro de alma e coração”. Como vimos acima, o lugar de origem dos autores funciona 

no discurso sobre a cultura nacional como elemento de autoridade e legitimação. Uma 

                                                 
297 A relação das trajetórias dos autores envolvidos com a RHA confere uma união – seja pelas amizades 

que as compreendem, seja pelas fidelidades aos um objetivos em comum. Ao mesmo tempo que um 

observatório de primeiro plano da sociabilidade de microcosmos intelectuais, além de um precioso lugar 

para se compreender os movimento das ideias, a revista é em suma, “um lugar de fermentação intelectual 

e de relação afetiva, ao mesmo tempo viveiro e espaço de sociabilidade, e pode ser, entre outras abordagens, 

estudada nesta dupla dimensão.” RÉMOND, René. Por uma história política. 2ª ed. Rio de Janeiro: Editora 

FGV, 2003, p. 249.  
298 Dentre outras referência relacionada ao desenvolvimentismo populista nos anos 1950 e início dos anos 

1960 cf. FERREIRA, Jorge Luiz; DE CASTRO GOMES, Angela Maria. O populismo e sua história: 

debate e crítica. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001. 
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vez visto como “foco de irradiação” da cultura nacional, o estado de Minas é a região 

mais privilegiada na implementação das políticas de preservação.299 Este índice é 

determinante para compreendermos a abordagem privilegiada dos artigos sobre a história 

e a arte de Minas Gerais. Para a RHA, a valorização das gerações passadas constitui o 

patrimônio histórico necessário para a defesa espiritual: 

A tradição brasileira tão necessária a nossa defesa espiritual, contra as 

erosões, mais ameaçadoras do que nunca, está proscrita, por quanto 

mais deveriam zelar por ela, que é o patrimônio de várias gerações.300 

 

Esse elemento constitutivo da trajetória dos autores pode ser uma interessante 

chave de leitura para associar os temas debatidos na RHA. A partir da leitura dessa revista, 

notamos um discurso inflamado pelo amor aos trabalhos das gerações passadas na 

construção de uma “autêntica cultura” mineira. A tradição moral e espiritual, herança essa 

que permite ao historiador mineiro conhecer o espaço pesquisado, muito característica do 

multifacetado historicismo, aliada ao compromisso da objetividade das pesquisas 

documentais, são as bases que fundamentam o discurso de constituição da nação presente 

na revista. Relembrando que o problema da relação entre “região” e “nação”, ou “local” 

e o “nacional” era tópica reiterada na produção intelectual preocupada em constituir um 

conhecimento sobre o país, a RHA também participa de uma espécie de escrita regional, 

na qual Minas Gerais terá um espaço privilegiado por ser o lugar em que se instaurou o 

sentimento de nação, especialmente com o episódio da Inconfidência Mineira, temática 

muitas vezes apresentada por diversos autores do periódico. 

As associações institucionais às quais esses intelectuais se filiavam também são 

importantes índices para inferirmos a circulação das ideias e também a difusão da RHA, 

uma vez que esses autores também figuravam como sócios correspondentes desses 

                                                 
299 Os monumentos arquitetônicos constituíam, nas palavras de Rodrigo M. F. de Andrade, o “núcleo 

primacial de nosso patrimônio”. As análises dos bens inscritos noslivros de Tombo, entre 1938 e 1967, 

feitas por Silvana Rubino, não deixam dúvidas a esse respeito. De um total de 689 bens tombados no 

período, aproximadamente 33% das inscrições nos livros de Tombo são de obras arquitetônicas, sendo 

4,5% de natureza religiosa, 4,9% ligados ao Estado, 4,8% referentes à arquitetura rural, 0,7% à arquitetura 

militar e 18,6% à arquitetura urbana. Mas além do número expressivo de exemplares arquitetônicos isolados 

protegidos, os tombamentos se estenderam a conjuntos arquitetônicos e urbanísticos, principalmente em 

Minas Gerais: Ouro Preto, Mariana, São João Del Rei, Tiradentes, Serro, Diamantina, em 1938, e 

Congonhas, em 1941. Tais medidas antecipavam, de certa forma, as recomendações da Carta de Veneza, 

de 1964, que define o monumento histórico como obra arquitetônica isolada, “bem como o sítio urbano ou 

rural que dá testemunho de uma civilização particular”. APUD: JULIÃO, Letícia. Enredos museais e 

intrigas da nacionalidade: museus e identidade nacional no Brasil. Dissertação, Belo Horizonte: 

Universidade Federal de Minas Gerais/ Departamento de História, 2008, p. 124. 
300 REVISTA DE HISTÓRIA E ARTE. Janeiro/Prospecto, 1963a, p.3. 
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institutos, divulgando e compartilhando os ideais e os valores assumidos pela missão do 

periódico. Esse é o caso de Waldemar de Almeida Barbosa e Celso Falabella de 

Figueiredo de Castro, sócios de vários institutos fora do estado de Minas, como no caso 

de Castro, sócio correspondente do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas e também 

do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Já Barbosa atuou como membro da 

Academia Norte Rio Grandense de Letras de Natal, e da Academia de Letras de Mossoró, 

no Rio Grande do Norte.  

A formação desses autores é fundamental para compreendermos os profissionais 

que estavam relacionados à cultura letrada no Brasil. Como Sérgio Miceli301 nos indica, 

os intelectuais brasileiros até a década de 1960, quando há um número cada vez maior 

das universidades, movimento que se iniciou nos anos 1940, tinham uma formação 

acadêmica diversa. Eram médicos, juristas e engenheiros, as profissões tradicionais. No 

rol dos autores-instauradores da RHA, três se formaram nas faculdades de Direito, sendo 

que todos iniciaram sua formação na Faculdade de Direito de Belo Horizonte – Salomão 

transferiu-se em 1905 para a Faculdade de São Paulo, formando-se também em medicina 

nessa instituição. Há também a presença de dois engenheiros, um agrícola, Silvio Gabriel 

Diniz, responsável em sua trajetória profissional pela fundação da Sociedade Rural de 

Pará de Minas – que posteriormente se tornou no Sindicato Rural daquela cidade. Já o 

diretor administrativo, Victor Figueira de Freitas, engenheiro civil, foi responsável pela 

construção da Bitola Larga, exercendo na Estrada de Ferro Carajás os cargos de 

engenheiro residente e de subchefe da linha.  

Formações e profissões interessantes para compreendermos as noções de ordem 

hierárquica nos valores da RHA são as relacionadas às forças armadas ou à polícia militar. 

Além da atuação de Lima Júnior na Marinha, como mencionado no primeiro capítulo, 

Celso de Castro foi Delegado de polícia em Minas Gerais, tendo sua formação na Escola 

Superior de Guerra, em 1966. Neste sentido, a figura de Dom Oscar de Oliveira nesse 

grupo é significativa para a compreendermos os valores e a moral cristã que permeiam o 

discurso desse grupo. Na atuação profissional do Arcebispo de Mariana temos que 

ressaltar a constituição do Museu de Arte Sacra de Mariana (MAM), a qual ele, sucedendo 

Dom Helvécio Gomes de Oliveira, retoma e dá prosseguimento.302 Interessante é a intensa 

                                                 
301 MICELI, Sergio, Ibdem, 2001, p.  
302 Vale conferir a dissertação de mestrado apresentada por Riler Barbosa Scarpati na Pós-graduação de 

História da Universidade Federal de Ouro Preto, intitulada Para a glória da Roma Mineira: Museu 

Arquidiocesano de Mariana (1926-1964).  
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correspondência entre Augusto de Lima Júnior e Salomão de Vasconcelos e o arcebispo, 

que mesmo antes da fundação e inauguração do MAM já trocavam informações, 

negociando determinados aspectos práticos e aceitando, por parte de Dom Oscar, as 

sugestões desses intelectuais, num esforço efetivo para colocar a instituição em 

funcionamento como se pretendia. 

A produção bibliográfica desses autores também é expressiva para 

compreendermos a cultura histórica e a política que permeavam suas trajetórias 

intelectuais. Como podemos observar, a maioria se dedicou a escrever sobre a história de 

sua região natal, principalmente sobre as origens de suas cidades, como Silvio Diniz, 

escrevendo a história de Curvelo, e sendo por esse motivo, um historiador muito 

respeitado nessa cidade, como podemos notar nas referências de seus concidadãos. Como 

apontamos, a relação com a história militar é fundamental para analisarmos as concepções 

da RHA. Assim, observamos que a produção acerca da história das corporações militares 

em Minas Gerais também foi objeto de estudo das obras particulares desses autores. 

Podemos citar, aqui, a produção de Waldemar de Almeida Barbosa – filho do major 

Eduardo José de Almeida – na Pequena História da Polícia Militar em Minas Gerais e a 

abordagem da formação militar de Tiradentes no livro Tiradentes Patrono cívico do 

Brasil. 

A história da arte também figura nos temas abordados pelos intelectuais em suas 

escritas, e, além da polêmica sobre Aleijadinho, como se vê a obra de Barbosa, 

Aleijadinho de Vila Rica, Salomão de Vasconcelos também apresenta, entre outras obras, 

uma pesquisa acerca do artista marianense Manoel da Costa Athaíde. O tema da história 

da arte versado por esses autores, especialmente sobre a produção artística em Minas, 

entrelaça-se à história religiosa e ao trabalho que a Igreja Católica exerceu na fundação 

da civilização brasileira, como é o caso da extensa contribuição bibliográfica de Dom 

Oscar de Oliveira. 

Procuramos também examinar os temas abordados pela revista e, para isso, foram 

considerados o título, os objetivos do artigo e a metodologia dos propósitos de 

investigação sobre o patrimônio cultural utilizada, uma vez que é frequente um artigo 

poder ser enquadrado em mais de uma categoria. Porém, como qualquer categoria criada, 

as classificações aqui utilizadas não dão conta de encerrar a complexidade e a variedade 

de assuntos em categorias fixas e imutáveis, como também são possíveis outras 
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classificações, pois, qualquer classificação é, no limite, arbitrária. Mesmo assim, a 

tematização é aqui utilizada como ferramenta metodológica para se compreender a 

missão da RHA. O quadro em Anexo 6 nos apresenta as temáticas classificadas e a 

quantidade dos artigos temáticos por número da RHA publicado, ressaltando assim a 

porcentagem de um determinado tema em relação à totalidade das sete revistas analisadas. 

Percebemos que os artigos foram classificados em grandes temas que se 

desdobram em subdivisões, como por exemplo, o tema História, que escalonamos em 

História do Brasil, História de Minas Gerais, História da Igreja Católica e História Militar. 

Essa subdivisão foi escolhida para apresentar, ainda que de forma sumária, a abordagem 

historiográfica do periódico. Nesse sentido, não identificamos a quantidade exata para 

cada subdivisão já que um mesmo artigo poderia ser classificado, por exemplo, tanto 

como História Militar quanto História de Minas Gerais.  

No tema história do Brasil observamos uma reiterada busca por retificar a história 

dos descobrimentos, sendo um importante índice para os estudos sobre o bandeirismo. O 

artigo de Waldemar Almeida Barbosa intitulado “A picada de Goiás: retificação de vários 

erros históricos” é significativo para compreendermos as documentações utilizadas para 

se escrever com autenticidade e veracidade a história do Brasil. Revisando o capitulo da 

obra História Média de Minas Gerais (data), de Diogo de Vasconcelos, referente à picada 

de Goiás, Barbosa apresenta uma série de erros cometidos pelo “grande historiador 

Vasconcelos”, devido à precariedade das documentações em sua época. Barbosa aponta 

também o problema da compilação de dados sem a devida pesquisa arquivística, equívoco 

dos historiadores “desavisados” que apenas reproduzem as informações sobre essa picada 

acrescentando algumas notas extraídas da carta da Câmara do Tamanduá à D. Maria I, de 

1793 – documento encontrado de forma avulsa no APM, de acordo com o autor. Segundo 

Barbosa, esse documento é realmente interessantíssimo. Contudo, deve-se, na sua 

utilização, passá-lo por uma “triagem, pois que são frutos de informações obtidas aqui e 

ali, de uma pessoa antiga ou de outra, enfim, informações de oitiva.”. Nesse sentido, a 

pesquisa documental deve passar pelo crivo da crítica, uma vez que às informações “de 

ouvido” poderiam suceder equívocos sobre as datas e os nomes, erros, segundo ele, 

“comuns em documentos de tal espécie, e que vários autores vem transcrevendo sem o 

menor exame.”303 

                                                 
303REVISTA DE HISTÓRIA E ARTE, Belo Horizonte, Janeiro/Março, 1963b, p.35 
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Dos muitos erros apontados por Barbosa figura a confusão sobre a localização das 

duas serras desta região, a serra da Marcela e a serra da Saudade, que são retratadas por 

Vasconcelos como se fossem apenas uma. A revisão de Barbosa é fundamentada por um 

conjunto de documentações para comprovar que essas duas serras fazem parte de um só 

conjunto montanhoso, sendo que este conjunto é o divisor de águas entre o São Francisco 

e o Rio Indaiá. Essa informação foi retirada da obra Noções geográficas e administrativas 

da Província de Minas Gerais (data), do engenheiro Henrique Geber, cotejadas com a 

obra de Aires de Casal, Corografia brasílica (data), na qual também são mencionados os 

nomes dessas duas serras. As referências de Barbosa não cessam a fim de fundamentar 

sua análise citando também outras corografias, como a de Nelson de Sena e a de José 

Joaquim da Maia, e o Atlas Corográfico Municipal, publicado pela Secretaria da 

Agricultura de Minas em 1926, os quais registram nitidamente as duas serras, a da 

Marcela e a da Saudade, aquela como prolongamento desta, em direção a sudoeste. As 

referências geográficas surgem acompanhadas por outras fontes que comprovam a sua 

crítica, como, por exemplo, o requerimento de Miguel Furtado de Mendonça, em cujo 

despacho se vê a data de 2 de outubro de 1795, no qual o suplicante se diz morador da 

Serra da Saudade, significando que já no século XVIII a serra apresentava a mesma 

denominação. A fim de encerrar a série de provas de que serra da Marcela e a serra da 

Saudade são duas serras distintas, que não podem se confundir, Barbosa ainda cita o 

documento de venda da sesmaria concedida a Antônio Afonso Lamounier, que foi 

vendida por seus herdeiros a Manoel da Silva Brandão que, requerendo o título de posse 

da sesmaria, localizou-a “entre o Rio de São Francisco e a Serra da Marcela”304.   

A crítica documental realizada por Barbosa perfaz-se de forma que as fontes 

abordadas por ele sejam apresentadas como fidedignas, uma vez que ele as examinou à 

luz de uma série de outras referências, não dependendo apenas de informações da 

memória oral, muito semelhante ao que Salomão de Vasconcelos indica ser a diferença 

entre a história e a crendice popular, mencionada acima.  

Os documentos utilizados são apresentados por Barbosa como fontes avulsas do 

APM, instituição que, como já citamos, foi o reduto documental dos historiadores de 

Minas Gerais. Nesse artigo, também podemos observar a importância que as corografias 

apresentavam para esses intelectuais, uma vez que fora o objeto de estudo de inúmeros 

historiadores ligados à composição da história regional, muito produzida ao longo do 

                                                 
304REVISTA DE HISTÓRIA E ARTE. Janeiro/Prospecto, 1963a, p.36. 
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século XIX e XX. As corografias destacavam-se no cenário institucional, como nas 

academias e nos institutos históricos, como meios privilegiados de se aprender o 

conhecimento sobre o passado que pudesse definir os valores da história regional. Há nas 

corografias uma grande ênfase na demarcação de espaços dentro da vastidão do território 

nacional, uma vez que seus autores propõem o relacionamento do nacional com o regional 

e o local por meio das descrições dos impactos de grandes acontecimentos da história do 

país nesses espaços. Esse gênero narrativo proporcionaria o conhecimento para os limites 

do estado com outras unidades federativas, fundamentais para a ordem política. 

Por isto, as corografias eram geralmente recheadas de uma história 

apoteótica, laudatória, antes de tudo um exercício de exaltação dos 

feitos das elites regionais e locais. A narrativa, a seleção e o 

encadeamento dos fatos, a referência recorrente a determinados tipos de 

personagens, tudo isso objetivava mostrar que a região é o resultado do 

protagonismo de figuras extraordinárias.305 

 

Dessa forma, as corografias apresentavam-se como uma produção de um 

conhecimento orientado pela metáfora do mosaico, nas quais a experiência do tempo 

pretérito se apresentava como um conjunto de diversas histórias, assim como os espaços 

também poderiam ser descritos a partir de unidades autônomas, sem que as lacunas 

existentes nesse processo oferecessem um obstáculo intransponível para o relato.306 

O retorno da RHA em 1975 é significativo para compreendermos as renovações 

historiográficas feitas pelo periódico. D’Dalba, a nova supervisora da RHA no oitavo 

número, reúne na apresentação dessa publicação algumas das revisões e dos documentos 

expostos nos sete números coordenados pelos “mestres Augusto de Lima Júnior e 

Salomão de Vasconcelos.” Como exemplo do movimento renovador encabeçado por 

esses intelectuais ela cita as revisões: 

...o aparecimento do nome do sertanista Antônio Soares Ferreira, como 

o verdadeiro descobridor do Serro Frio, em substituição a Lucas 

Azevedo, que alguns ainda teimam em apontar, sem qualquer razão, 

como o descobridor. E surge, com Fábio Guimarães, a verdadeira 

história da fundação de São João del-Rei, atribuída até há pouco tempo 

a Tomé Portes del-Rei, que morrera um ano antes de nascer o Arraial 

Novo do Rio das Mortes. 307 

 

                                                 
305 MARTINS, Marcos Lobato.  Os estudos regionais na historiografia brasileira.  (Acesso: 

www.minasdehistoria.blog.br/wp-content/arquivos//2008/03/historia-e-estudos-regionais.pdf.Em: 

29/03/2012). 
306Cf: JANCSÓ, István; PIMENTA, João Paulo Garrido. “Peças de um mosaico (ou apontamentos para o 

estudo da emergência da identidade nacional brasileira)”.  In: MOTA, Carlos Guilherme (Org.). Viagem 

incompleta. Formação história. A experiência brasileira. São Paulo: Editora SENAC, 2000. 
307 REVISTA DE HISTÓRIA E ARTE, Belo Horizonte, Janeiro, 1975, p.3 
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Desse modo, significativo é o protagonismo recebido por alguns personagens 

históricos pela RHA, o que justifica a classificação temática “biografia”, uma vez que 

nota-se um vigoroso trabalho dos intelectuais do periódico em apresentar a trajetória dos 

importantes homens que construíram e colaboraram para a história da nação, expondo 

assim modelos de conduta por meio da exposição de suas lutas e conquistas. Dentre eles 

encontram-se políticos, militares e artistas. As figuras militares são constantemente 

retomadas, sendo apresentadas as suas biografias a fim de conferir, a partir de suas 

experiências, o valor e a utilidade da ordem e da hierarquia encontradas nas condutas 

desses homens, os quais, segundo a RHA, eram comprometidos com o bem comum da 

Pátria. Dentre eles figuram Marechal Hermes da Fonseca, General Gomes Carneiro, 

Almirante Protógenes, dentre outros.  Há, também, no rol dos biografados, figuras das 

artes como o poeta Augusto de Lima, que, além de pai do historiador Lima Júnior, foi 

governador de Minas (1891) e deputado federal (1906) e é também um imortal da 

Academia Brasileira de Letras (eleito em 1903, sendo eleito presidente da instituição em 

1928). Outro biografado é o pintor Renato Augusto de Lima, que figura no artigo de 

Moacyr Andrade com um artista completo por ser musicista, pintor, escritor e ainda um 

excelente delegado de polícia. As biografias surgem como temática em nossa 

classificação por significar um reduto de valores e princípios a partir da experiência dos 

antepassados e também dos contemporâneos para os problemas do presente, indicando, 

por meio da escolha dos biografados, a conduta ideal esperada pela RHA.  

A busca por “restaurar a cultura histórica” é também abordada nos textos 

biográficos como podemos conferir na apresentação da biografia de Pascoal da Silva 

Guimarães, que é conhecido na historiografia apenas pela sua participação na Revolta de 

1720 em Minas Gerais. A partir das pesquisas no APM, encontra-se no livro 4º na página 

78 (numeração antiga) uma série de importantes atribuições à Guimarães, uma delas que 

ele foi Governador interino da Capitania de Minas Gerais, de acordo com a Carta 

expedida por Dom Braz Baltazar da Silveira, que o investiu dessa função durante sua 

ausência em viagem a São Paulo. Além de governador, consta também o trabalho de 

Guimarães como Sargento Mor das Ordenanças de Vila Rica, como Mestre de Campos 

do Terço de Auxiliares e ainda como Superintendente Geral do distrito. A conclusão desta 

retificação biográfica demonstra também a importância dos arquivos para a escrita da 

história, além de apontar a descendência de Guimarães no “mestre das letras”, o 

romancista Bernardo da Silva Guimarães: 
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 Assim sendo, não se pode escrever a História de Minas, sem consultar 

Arquivos e consultando-os, o nome de Pascoal da Silva Guimarães 

deverá ser incluído na relação dos que governaram Minas Gerais. 

Pascoal da Silva Guimarães foi bisavô do grande mineiro, mestre de 

nossas letras, Bernardo da Silva Guimarães.308 

 

A forma como a revisão historiográfica se configura na RHA nos indica a 

concepção de História desse periódico. A utilização de uma série de fontes, aliada à crítica 

documental perfaz-se na metodologia da escrita da história defendida pela revista como 

podemos conferir no artigo de autoria de Victor Figueira de Freitas, “Escritores e 

Historiadores”, no qual ele aponta que “os historiadores, ao contrário [dos escritores], não 

devem recorrer à imaginação ou à fantasia e, sim, limitar-se à verdade, documentada nos 

prosaicos e bolorentos arquivos.”309 Assim, podemos indicar que o documento é 

interpretado pela RHA como testemunho e como prova sobre o que se passou, sendo 

imprescindível sua utilização para a escrita da verdade histórica tão defendida pelo grupo 

de intelectuais do periódico. Sabe-se, contudo, que o que sobrevive não é o conjunto 

daquilo que existiu no passado, mas o resultado de escolhas efetuadas quer pelas forças 

que agem no desenvolvimento temporal, quer pelos que se dedicam à ciência do passado, 

ou seja, os historiadores.310 

Portanto, a concepção de história da RHA está ligada diretamente à escolha dos 

documentos que conferem veracidade a escrita do passado. A análise dessa escolha pode 

ser examinada a partir das publicações classificadas na temática de “acervo e 

documentação”, uma vez que o periódico publica uma série de fontes que, segundo ele, 

seriam preciosas para a “autêntica cultura histórica” Tal autenticidade estaria relacionada 

à pesquisa arquivística e à critica documental de determinadas fontes, predominantemente 

documentos textuais de caráter público, como os requerimentos militares, como o 

Requerimento de um Sargento-Mor; os documentos administrativos, como Têrmo de 

Protesto feito pelo Procurador da Câmara de Sabará contra a partida do Exmº 

Governador Brás Baltazer para São Paulo; documentos fiscais, como os de ordem de 

venda e posse das Sesmaria de Lourenço Castanho Taques;  também os documentos de 

registro, muitos ligados às irmandades religiosas.  

Temática relevante para a noção de sociabilidade e recepção da RHA é a categoria 

das cartas recebidas e publicadas na própria revista. Predominam as cartas de recepção 

                                                 
308 REVISTA DE HISTÓRIA E ARTE, Belo Horizonte, Abril/Setembro, 1963c, p. 20. 
309 REVISTA DE HISTÓRIA E ARTE, Belo Horizonte, Abril/Setembro, 1963b, p. 54. 
310 LE GOFF, Jacques. História e memória. Campinas: Ed. da Unicamp, 1996, p.535. 
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nas quais os missivistas parabenizam o projeto da revista, aderindo a seus propósitos e se 

dizendo divulgadores de sua missão. Nesse caso podemos citar as cartas de Moacyr 

Andrade, Geraldo Dutra de Moraes, Vicente Racióppi. 

Como mencionamos, os artigos muitas vezes relacionam-se a duas ou mais 

temáticas, como, por exemplo, as biografias dos militares, que poderia também ser 

associada à subcategoria da “História militar”, como também os biografados que 

pertencem ao clero estarem contidos na “História religiosa”. A categoria que apresenta 

os artigos relacionados à “História da arte” podem se associar também à categoria 

“Arquitetura” e “História religiosa”, como os artigos sobre a construção da Igreja da 

Pampulha, no qual a concepção de Arte da RHA pode ser observada tanto na crítica à 

arquitetura moderna quanto na relação com o fenômeno religioso no século XVIII nas 

Minas Gerais. Com elementos da arquitetura moderna, a capela franciscana da Pampulha 

é vorazmente criticada por Lima Júnior por não apresentar os conceitos da arte cristã 

presentes na rica alegoria da vida de São Francisco de Assis. Além da própria forma 

arquitetônica da capela, que segundo o autor mais se assemelharia a um caixote de sapato, 

Lima Júnior, ao analisar o painel pintado por Cândido Portinari, condena a “pobreza 

moral” na representação do Evangelho, que sofre distorções em função dos “idiotas do 

dia” e não atende, assim, à necessária experiência mística das imagens sacras e nem aos 

preceitos canônicos da arte religiosa. Enfático, ele conclui que a arte cristã não se 

improvisa, pois,  

[...] a verdadeira Arte é uma projeção dos sentimentos da pessoa dotada 

da aptidão de transferir para a imagem o que em sua alma se forma pela 

faculdade mística de compreendê-la. Essa é a constante na Arte Cristã. 

Cada um pinta ou esculpe o Cristo conforme o vê dentro de sua alma. 

Se não o vê dentro de sua alma, o deforma porque o não sentiu e assim 

o não pode ver.311 
 

Dessa forma, a crítica dá contornos da concepção de Arte para RHA, uma vez que 

a arte, no caso a arte cristã, não poderia ser elaborada por artistas que não coadunassem 

com os preceitos cristãos, julgamento claro e direto ao arquiteto Oscar Niemeyer que, 

como vimos, apresentava a dupla face recriminada pelo periódico, pois era modernista e 

comunista (seguia uma mística judaica). 

Além da polêmica da capela da Pampulha, que será mais detalhada no próximo 

capítulo, os artigos selecionados para a categoria de “História da Arte” abordam várias 
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linguagens artísticas como a pintura, a música, o teatro e a poesia. Interessante notar a 

abordagem que a RHA faz dos artistas que não são conhecidos no panorama nacional, 

fazendo uma crítica velada aos artistas modernistas que são financiados pelas agencias 

governamentais. Relacionada a essa crítica aos órgãos estatais, encontramos a crítica ao 

descuido com as peças sacras que, segundo o periódico, têm sido alvo de furtos dos 

próprios técnicos do patrimônio, julgamento polêmico que aponta diretamente o PHAN 

como responsável pela venda de obras religiosas às lojas de souvenir e a colecionadores 

de todo o mundo.  

A importância da arte cristã na formação da civilização brasileira pode ser lida no 

artigo “História e Arte Franciscana em Minas Gerais”, no qual Lima Júnior analisa o 

fenômeno religioso nas Minas setecentistas como 

[...] importante fator dessa rápida organização social e política, que 

formou no interior do Continente, uma civilização bastante adiantada 

para a época, e que foi capaz de criar um padrão de comunidade humana 

mais elevado do que em qualquer outra parte do Brasil. Como interveio 

esse fator religioso, constitui, certamente, uma investigação necessária 

para a compreensão do surto de arte que acompanha, desde os 

primeiros tempos, a organização social e política de Minas, e que 

representa ponto fundamental para a interpretação da conduta e 

dos ideais de nossos antepassados.312(negrito nosso) 

  

Tal fator religioso é ponto de convergência para Lima Júnior compreender o surto de arte 

em Minas Gerais em face ao seu desenvolvimento social e político. Segundo o autor, o 

que 

[...] denominamos em Minas ‘arte colonial’, tolice em que também eu 

incorri muitas vezes é arte cristã universal, que serviu de educação e 

inspiração às multidões que primeiro ocuparam nossos desertos 

territórios. O mais importante a observar nela, é justamente seu caráter 

de universidade, ou quase cosmopolitismo, isto no sentido de que ela 

nos apresenta formas, desde as primitivas siríacas e bizantinas, até as 

italianas, francesas alemãs e portuguesas. 313(negrito nosso) 

 

É possível, a partir da leitura desse trecho, apontar que Lima Júnior associa a 

formação da história mineira ao caráter universal da arte cristã, realçando o valor 

civilizatório dessa formação. Por esse viés, ao citar André Fouillé, o historiador mineiro 

caracteriza a arte cristã como instrutiva, educativa e intuitiva. Esses três atributos da arte 

cristã se dão pela plena ligação a uma ideia religiosa, “que à sua contemplação, logo 
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ocorre um mundo de sensações espirituais que, forçosamente, arrastam ao místico”314. 

Para exemplificar essa elevação mística pela arte sacra Lima Júnior aponta a “maravilhosa 

escultura” das catedrais da idade média como “Bíblia dos Pobres, onde o mais ignorante 

homem do povo aprendia a abominação do pecado315”.   Nesse sentido, o autor reafirma 

a necessidade de se conhecer as edificações antigas e principalmente “os monumentos da 

arte sacra [já que] são imagem de concepções teológicas, sociais e artísticas dos séculos 

que as tem criado”316.  

Para Lima Júnior tal elevação não poderia ser visualizada na arquitetura religiosa 

modernistas, pois a “arte cristã é uma arte inacessível aos modernos, que não tem nem a 

clareza e pureza dos primitivos [egípcio, siríaco e bizantino], nem a exuberante precisão 

dos clássicos [greco-romano].”317 

A história da arte para a RHA é de extrema importância na composição do 

patrimônio cultural de uma nação, uma vez que é por meio dela que se apreendem as 

experiências artísticas que conduziram as sociedades no caminho da civilização. Nessa 

concepção, Lima Júnior apresenta as atividades artísticas com um fenômeno social que 

espelha o “caráter dos povos, das raças, os tipos de civilização e as influencias que 

dominam espiritualmente uma época.” Para se estudar este fenômeno o autor aponta a 

imprescindível “análise do conjunto de circunstâncias e dos elementos que elas revelam 

em suas manifestações.” Nesse sentido, os apontamentos metodológicos apresentados 

pelo autor são importantes, uma vez que ele determina que o trabalho do historiador da 

arte não pode ser feito como o do “naturalista, que descreve sucessivamente as asas de 

todos os pássaros”, mas que deve “explicar as relações existentes entre esses órgãos e 

porque são assim.” É por essa senda que o autor procura analisar as origens da arte 

moderna, compreendendo as relações entre seu surgimento e a arte clássica.  

A concepção de arte defendida pela RHA está atrelada aos valores do classicismo 

greco-romano. Tal concepção pode ser indicada a partir do contraste que emerge da crítica 

inflamada à arte moderna. No artigo “Esoterismo e Cabala deram origem à arte moderna”, 

Lima Júnior tece sua concepção sobre a arte moderna demonstrando a precariedade de 

elementos em relação “ao estado de perfeição do que se denominou de clássico, o que 

realmente foi uma evolução do gênio criador do mundo greco-romano.” A ideia de 

                                                 
314 Idem. 1963b, p. 105. 
315 Idem. 1963b, p. 105. 
316 Idem. 1963b, p.104. 
317 LIMA JÚNIOR, Augusto de. Arte Religiosa. Ed. Do Instituto de História, Letras e Artes. Belo Horizonte, 
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moderno é abordada por Lima Júnior de forma polêmica, marcando uma profunda tensão 

entre os valores do antigo (greco-romano) e do novo. Estabelecendo uma verdadeira 

cruzada em defesa dos ideais da cultura clássica, o periódico considera essa tradição o 

modelo exemplar de representação que deveria ser perpetuado, indicando assim um alto 

índice de civilidade na sociedade brasileira nos paramentos do mundo ocidental.  Pois,  

[...] no recanto mediterrâneo, se reunia tudo quanto haveria de constituir 

o mundo moderno. A Grécia tinha, em Atenas, a mais alta escola de 

estética que jamais terá surgido no mundo. Foi nesse mundo greco-

ateniense que se atingiu o ‘clássico’, na perfeição da arquitetura e da 

estatuária.318 

 

 O autor ainda ressalva que, embora a revelação divina não tenha se dado na cultura 

helênica, a beleza das formas gregas resgatava a criatura humana, ascendendo-a “na 

forma perfeita, numa direta glorificação a Deus, ao culto de sua obra”. Sobre a forma 

helenística da estética do belo, o autor aponta a junção entre as filosofias grega e a cristã: 

Houve um tempo no qual a filosofia grega e a cristã se ajudaram e os 

séculos posteriores assistiram à amalgamação do pagão Aristóteles 

como o cristão São Tomás de Aquino. O Egito helenizado, a Ásia 

Menor helenizada, na Síria e em outras partes vizinhas do 

Mediterrâneo, forjou-se o Império Romano. Foi nesse gigante da 

história humana que, pelos processos misteriosos da Providência 

Divina, o gênio hebreu e o gênio grego fundiram-se criando o gênio 

latino, que lhes sucedeu. As unidades dessa evolução se contam por 

séculos, mas são visíveis no panorama da História. O pensamento 

judaico-cristão começou a dominar o mundo dentro da forma 

grega, mais estética e mais universal.319 (negrito nosso) 

 

A partir do enaltecimento da herança das artes clássicas, o autor incute na arte 

moderna a culpa pelo “colapso estético”, especialmente na pintura e na escultura, 

apontando esse movimento artístico como uma “regressão ao primitivismo humano”. Tal 

primitivismo da arte moderna derivaria, segundo Lima Júnior, do misticismo judaico. De 

forma polêmica, o autor busca compreender a relação existente entre o característico 

nomadismo judaico, a proibição desse povo em representar imageticamente a criação de 

Javé e a origem da cabala no misticismo judaico. 

Para o autor, “na partilha dos dons espirituais e estéticos, recebeu o povo judeu o 

senso de filosofia e da moral, a revelação de um mundo espiritual acima do material e em 

complemento dele”, atingindo assim, a perfeição de seu sistema teológico, capaz de 

conter “o infinito dentro das limitações da mente humana, impregnando-a de tudo quanto 
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seja capaz de levar o homem ao progresso constante, moral e material”. Contudo, 

indagando-se acerca da diferença entre o judeu judaizante e o judeu cristão ele tece sua 

argumentação de forma a expor sua crítica à arte moderna: 

O que separava, então, o judeu judaizante do judeu cristão? Um 

conceito secundário, uma negativa histórica, uma circunstância 

aparentemente absurda: a arte cristã. Para eles [judeus judaizantes], isso 

era paganismo e a lei antiga abominava.320 

 

A representação pictórica ou escultórica era proibida pela Torá ao povo de Israel, 

que vivia cercado de nações idólatras que possuíam desenvolvidas artes de representação 

ligadas diretamente aos seus temas religiosos. Desde os tempos da grande civilização 

egípcia, que já possuía uma arte elaborada, que o judaísmo tinha em abominação qualquer 

obra representativa da figura humana ou dos animais. Lima Júnior aponta que também é 

do período de cativeiro em terras egípcias que surgiria  

[...] o que depois se denominou de cabalístico ou esotérico e que ainda 

hoje, com o nome de abstracionismo, domina na chamada arte moderna: 

a mancha de sangue (tachismo) do cordeiro, que, foi posta nas portas 

das casas dos israelitas, como sinal de identidade dos moradores. A cor 

vermelha do sangue do cordeiro pascal com suas formas irregulares é a 

fonte inconsciente do esoterismo dos pintores chamados ‘modernos’.321 

 

 É nesse sentido que a concepção de arte da RHA é tramada, valorizando a arte 

como herança dos preceitos e valores greco-romanos representados pela arte cristã, 

universalista, contra a arte moderna, herdeira da mística judaica exclusivista e nômade: 

 
A arte moderna ou não fixa a paisagem de nenhum lugar ou a desfigura, 

descaracterizando-a e transformando-a num confuso amontoado de 

traços e cores, que serviriam para se colocar sobre elas qualquer letreiro. 

O pintor só fixa os temas que ele ama e porque os ama eles o inspiram. 

A arte moderna, essencialmente judaica, é uma consequência do 

nomadismo, que pode não ser físico, mas que é, indestrutivelmente 

espiritual.322 (negrito nosso) 

 

A peregrinação, segundo Lima Júnior, imprimia no caráter judaico a sensação de sempre 

ser hóspede e nunca se fixar nos ambientes nos quais habitava, não desenvolvendo assim 

um amor à paisagem da terra, pois não era o solo prometido de Canaã. O desenvolvimento 

do misticismo judaico na corrente filosófica conhecida por Cabala seria uma junção de 

várias práticas pagãs conhecidas na época da peregrinação judaica, o que, de acordo com 
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o autor, muito explicaria de algumas técnicas da arte moderna. À guisa de exemplo, ele 

cita o inversionismo da arquitetura moderna, que derivou de um dos princípios 

cabalísticos essenciais: “todas as coisas daqui de baixo tem sua raiz no alto.” É nessa 

premissa que o autor confere às construções invertidas de Niemeyer e de seus discípulos 

a herança cabalística e esotérica.  

 

A arte moderna abstracionista – o que por excelência se diz arte 

moderna – nessa confusão de cores, de traços cabalísticos indecifráveis 

e inexplicáveis, tenta abrir uma janela para o mundo estranho que cerca 

os seus mestres. As paisagens não existem para o seu nomadismo 

espiritual. O clássico lhes repugna, porque lhes fala de coisas estranhas 

aos seus sentimentos milenares. A arte moderna destrói o clássico, 

porque o clássico sublinha seu caráter de estranhos. Essa arte moderna 

é a arte angustiosa, feita de ímpetos incontidos, de sofrimentos ocultos, 

sempre marcada com aquele sangue com que se pintaram as portas dos 

judeus, na Páscoa do Egito, faz tantos séculos.323 

 

Essa falta de amor pela paisagem apontada pelo autor seria o motivo do fenômeno 

das demolições das velhas igrejas mineiras, como aconteceu à Matriz de S. Pedro, em 

Minas Novas, e à de Sant’Ana dos Ferros, sob o pretexto de que eram fabricadas de adobe, 

o que justamente atestava a ancianidade de ambas. É nessa concepção que a RHA irá 

criticar os projetos modernos de construção, como o projeto urbanístico da Pampulha e 

da cidade de Brasília, “que era a cidade do sonho mas que apenas traz pesadelos”.  

A polêmica que se instaura nessa missão de restauração proposta pela RHA ataca 

nitidamente, como já apontamos, um projeto político, cultural e intelectual que compactua 

com a concepção modernista de desenvolvimento da nação. É neste sentido, que a crítica 

dos artigos reunidos na temática “História Contemporânea” se apresenta. Aliada à crítica 

sobre a arte e a arquitetura moderna, a postura de restauração da verdade histórica implica 

compreendermos que esse grupo, ou melhor, que essa rede de intelectuais reunidos na 

RHA faz desse projeto editorial uma maneira de propagandear uma espécie de 

conspiração cultural, política e intelectual que almeja reaver alguns princípios e valores 

na pretensão de “salvar a tradição brasileira". Nos artigos sobre a “história 

contemporânea”, os autores buscam analisar os problemas que assolam o seu tempo de 

forma a observar as causas e as consequências que os concernem. Por exemplo, o artigo 

“A Revolução de Março de 1964”, no qual é transcrita uma conferência de Lima Júnior 

no Clube Naval do Rio de Janeiro, onde esse discorre sobre “a derrocada do Brasil”, 

analisando o golpe civil-militar (para ele Revolução de 1964) como solução dos 
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sucessivos problemas surgidos nos governos populistas, ou seja, desde a posse de Getúlio 

Vargas, em 1930, com a Revolução de 1930, até a posse de Jango após a renúncia de 

Jânio Quadros em 1961.324 

Sabe-se que, nas décadas de 1950 e 1960, o mundo assistia um conflito bipolar 

conhecido como Guerra Fria, no qual as duas superpotências Estados Unidos da América 

e União Soviética rivalizavam na tentativa de impor um modelo ideológico. Foram 

notáveis, nesse período, a guerra de propaganda, a corrida armamentista, assim como a 

iminência de um conflito nuclear. Ao mesmo tempo houve uma reestruturação das 

organizações de esquerda e direita (dentro e fora do Brasil), novas orientações e a criação 

de novos grupos no país, com tendências políticas mais radicais. A disputa entre o 

liberalismo econômico e o comunismo encontrava um lugar singular na América Latina, 

e especialmente no Brasil. A instabilidade política decorrente da renúncia do presidente 

Jânio Quadros e a polêmica posse de João Goulart no Planalto demarcou ainda mais a 

rivalidade ideológica.  

Como mencionamos no primeiro capítulo, o discurso anticomunista teria espaço 

no panorama político desde o início dos anos 1930, no governo varguista. A experiência 

integralista de Lima Júnior apontada em suas publicações de viés altamente crítico à 

política comunista pode ser revista e reatualizada nas publicações da RHA. No artigo 

“Brasil e Portugal”, eles segue a crítica aos governos populistas que abriram margem para 

a ação da ideologia comunista, de onde provém todo “o mal que assola o país”, 

contrapondo-se a eles, uma vez que “O Brasil, porém não foi, não é, e nem será nunca 

construído pelo brizolismo ou janguismo, indolente, amoral, palavroso, inoperante, no 

sentido do bem e da moral.”325 

O periódico entende, dessa forma, que os mais caros valores da “formação 

jurídica” e da “tradição brasileira” foram substituídos pelo autoritarismo estatal, pelos 

interesses econômicos e pela degradação moral. O “culto cívico” (com certeza referindo-

se às solenidades de rememoração patriótica, e entre essas a que deteria maior poder 

espiritual em Minas Gerais, a Inconfidência em Ouro Preto) transformou-se, segundo a 

RHA, em “glorificação dos vivos”, gente corrupta que buscava seus modelos em Cuba e 

na China, ou ainda em Gana ou Moçambique, “restos atávicos que provocam misteriosas 

saudades”. Tal vitupério é de grande importância, pois essa “fauna corrupta” que busca 

sugestões em regimes comunistas como o cubano e o chinês faz o Brasil, segundo eles, 

                                                 
324 REVISTA DE HISTÓRIA E ARTE, Belo Horizonte, 1º semestre, 1964, p. 85. 
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“descer a isso que ai está”. O que se pode depreender dessas acusações é a crítica a certa 

ampliação do patrimonial cultural nacional, uma vez que “a misteriosa” valorização dos 

“restos atávicos” africanos depreciavam a “verdadeira cultura”, ou seja, a cultura da elite 

branca e católica, herdada da civilização lusitana e que seria o intermédio para o Brasil 

conseguir se inserir no rol das civilizações ocidentais.326 

Observamos que a temática da “História Contemporânea” pode ser entrelaçada a 

outras já apresentadas, demonstrando uma coesão estratégica da RHA em lutar para 

restaurar uma concepção de cultura histórica, artística e política, apontando em seus 

adversários uma amoralidade que seria a base da destruição do país.  

Nesse intricado “campo de força de adesão e exclusão”, buscamos apresentar a 

composição editorial da RHA, propondo, a partir de sua descrição, de fato bastante geral, 

refletir sobre a sua propagada missão. 

 

 

2.3 A RHA como missão 

 

 

Buscando acessar o conteúdo semântico conceitual da RHA, propomos sintetizar 

as possíveis concepções de história, arte e patrimônio cultural presentes no discurso dos 

autores-instauradores. Tais concepções, analisadas a partir das críticas forjadas em chave 

polêmica, permitem sugerirmos, de maneira condensada, parte das estratégias 

intelectuais/políticas desse periódico no jogo do campo patrimonial nacional.  

 A apresentação editorial da RHA e de sua rede de intelectuais, analisada de forma 

a apresentar sua missão em alicerçar “uma restauração da cultura no Brasil”, permite 

ressaltarmos a crítica ao “materialismo econômico”, marcado como uma reação contra a 

mediocridade do pretenso desenvolvimento modernizante das políticas governamentais. 

A crítica do periódico é direcionada principalmente ao Ministério da Cultura e ao PHAN, 

especialmente a suas figuras de liderança envolvidas com o “modernismo”: a dita 

“mediocracia velhaca”, como Gustavo Capanema, Rodrigo de Melo e Franco, Oscar 

Niemeyer, Lucio Costa, dentre outros intelectuais que ocupavam cargos públicos e que 

“deveriam zelar pela cultura brasileira”, mas que, para a RHA, a depreciariam, deixando-

a nas catacumbas, destruindo a formação jurídica e cultural do Brasil. 
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Muito já se escreveu sobre a questão patrimonial no Brasil. Como apresentado 

na introdução deste trabalho, as relações entre a cultura e a política estabelecidas 

principalmente entre os anos 1930 e 1960 já foram bastante aludidas nos estudos 

acadêmicos, principalmente no final do século XX, entre as décadas de 90 e 2000. Dando 

destaque à institucionalização de uma política cultural operacionalizada pelo então 

Ministério da Educação e Saúde (MES) e ao papel exercido, nesse processo, por Gustavo 

Capanema, titular da pasta entre os anos de 1934 e 1945, os trabalhos já considerados 

clássicos na historiografia do patrimônio privilegiam a análise dos órgãos governamentais 

que integravam o aparato cultural construído pelo Estado. Dentre esses órgãos, o mais 

investigado foi o PHAN. 327 

A contundente crítica da RHA ao patrimônio oficial é reiterada ao longo das suas 

publicações e, muitas vezes escancaradamente, aponta o Ministério da Educação e 

Cultura e o PHAN como responsáveis pela degradação da cultura nacional. O 

antagonismo evidente dos intelectuais da RHA pode ser analisado através da classificação 

por parte do José Neves Bittencourt e Mariza Santos dos grupos de intelectuais que 

atuavam no campo patrimonial como um grupo de tradicionalistas, conservadores e 

reacionários que apenas mergulhavam no passado, buscando vivenciar o passadismo, 

mantendo diante dele uma atitude de submissão e de imitação.328 

A questão patrimonial era colocada em pauta pelas ditas correntes tradicionalistas 

desde as décadas de 1910 e 1920, tendo iniciativas no âmbito federal, concebidas dentro 

desse “espírito” de culto à pátria. São exemplos disso a criação do Museu Histórico 

                                                 
327 Sobre a cultura e a política no Estado Novo ver: MICELI, Sérgio. Intelectuais e classe dirigente no  

Brasil. São Paulo: Difel, 1979. MICELI, Sérgio (Org.). Estado e cultura no Brasil. São Paulo: Difel, 1984. 

OLIVEIRA, Lúcia Lippiet al. Estado Novo, ideologia e poder. Rio de Janeiro: Zahar, 1982. PÉCAUT, 

Daniel. Os intelectuais e a política no Brasil.São Paulo: Ática, 1990. SCHWARTZMAN, 

Simon;BOMENY, Helena; COSTA, Vanda. Tempos de Capanema. Rio de Janeiro: Paz e Terra; EDUSP, 

1984. PANDOLFI, Dulce. (Org.). Repensando o Estado Novo. Rio de Janeiro: Ed. Fundação Getúlio 

Vargas, 1999. WILLIAMS, Daryle. Culture wars in Brazil: the first Vargas regime, 1930-1945. Durham: 

London: Duke University Press, 2001. Exemplo de obra produzida a partir de pesquisa no arquivo pessoal 

de Capanema: GOMES, Ângela de Castro (Org.). Capanema:o ministro e seu ministério. Rio de Janeiro:  

Editora FGV, 2000. 
328 Como já abordado o conflito maior se deu entre modernistas e tradicionalistas. Esses últimos se dividiam 

entre os favoráveis à restauração do passado, que alimentavam uma visão passadista e de mera imitação – 

como os neocoloniais liderados por José Mariano Filho –, e aqueles que postulavam o culto da tradição, 

privilegiando aspectos morais e patrióticos, em uma perspectiva grandiloqüente, a exemplo da corrente 

representada por Gustavo Barroso. Para isso conferir SANTOS, Marisa Veloso.  O Tecido do Tempo: A 

ideia de Patrimônio Cultural no Brasil (1920-1970). Tese de Doutorado, Universidade de Brasília, UNB, 

Brasília, 1992. E Também da mesma autora o artigo: Nasce a academia PHAN. In: Revista do Patrimônio, 

n. 24, 1996. P.77. Outra importante referência para as disputas entre os grupos no campo patrimonial é 

GONÇALVES, José Reginaldo. A Retórica da Perda: os discursos do patrimônio cultural no Brasil. Rio de 

Janeiro: Editora UFRJ/Ministério da Cultura - IPHAN, 2002. 
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Nacional, em 1922, e da Inspetoria dos Monumentos, em 1923, presididos por Gustavo 

Barroso. Outra ação de defesa patrimonial, mais pontual, foi o “repatriamento” dos 

“despojos” dos inconfidentes de 1789, degredados na África, sob o comando de Augusto 

de Lima Júnior em 1936, que também pleiteou, juntamente com Vicente Racióppi, a 

monumentalização de Ouro Preto e a criação do Instituto Histórico de Ouro Preto. A 

hegemonia do PHAN, por vezes reiterada pela historiografia atual, iniciou um processo 

de esquecimento das práticas de patrimonialização tramadas fora da rede da academia 

PHAN, o que pode eclipsar a polifonia do campo patrimonial que, desde os anos 1930 até 

os analisados anos 1960, tem um amplo leque de leituras e interpretações do passado 

nacional. 

Todavia, a classificação das condutas patrimoniais feita pela RHA, como 

manifestação de um grupo de intelectuais sob a insígnia de tradicionalista, não basta para 

explicar o desenvolvimento do campo patrimonial. “Ela não lhes esgotam o sentido”. O 

que interessa é precisamente o enigma desse sentido: zona semântica do patrimônio 

construído durante sua construção, de difícil acesso, fria e ao mesmo tempo abrasadora.  

Para orientar o acesso a esse jogo de disputas dos termos subentendidos no 

conjunto das práticas patrimoniais da RHA, procuramos analisar a concepção de história, 

arte e patrimônio cultural. 

A concepção de história, para a RHA, está vinculada à verdade sobre o passado, 

que só pode ser acessado por meio da escrita balizada pela pesquisa arquivística e pela 

crítica documental. Como vimos na distinção feita por Salomão de Vasconcelos entre a 

História e da crendice popular, a escrita da história está relacionada à imperativa 

necessidade de interpretação das fontes documentais, as quais, passando pelo crítico do 

historiador, permitem-no certificar autenticamente o que aconteceu no passado. A postura 

de Victor Figueira de Freitas sobre a pesquisa documental permite confirmar essa 

inferência sobre a concepção da história, uma vez que o diretor administrativo do 

periódico afirma que a história não deve ser escrita recorrendo à imaginação ou à fantasia 

e, sim, documentada nos “prosaicos e bolorentos arquivos”. Podemos compreender assim 

que o arquivo é o depósito de textos que, a partir da habilidade do historiador na crítica 

documental, exerce a função de transmitir experiências para resolução dos problemas do 

presente, desempenhando assim, uma espécie de papel de árbitro do acesso ao passado, 

selecionando aquilo que se deve lembrar e aquilo que se deve esquecer. 329 

                                                 
329 FOUCAULT, Michel. Ibdem. 2009. 
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O conhecimento sobre o passado, pautado nessa concepção da história que tem 

como fundamento a verdade sobre o passado, permite acessar experiências verdadeiras 

que auxiliam a enfrentar os problemas que corroem a cultura espiritual da nação 

brasileira. Nesse sentido, o conceito de experiência, como mencionamos no primeiro 

capítulo, deve ser observado como uma derivação necessária na medida em que os fatos 

históricos passam a dar sentido a uma continuidade, um progresso. Analisando os eventos 

primordiais da construção da identidade nacional - como a origem das vilas do ouro, a 

vida exemplar de homens que ajudaram na formação da nação, a luta pela liberdade no 

episódio da Inconfidência Mineira - a RHA interpreta e decifra esses fatos como 

detentores de sentidos e de valores que ainda vigoram e que, por isso, podem ser reavidos 

através da memória e da pesquisa histórica para a resolução dos problemas nacionais.  

A compreensão do presente como desdobramento do passado, ou seja, como a sua 

consequência, possibilita compreender sua experiência como um longo fio que não pode 

ser partido. A história assume, assim, no conteúdo semântico da RHA, uma excelência, 

por se tornar um caminho para a apropriação de uma essência de valores morais e 

históricos que “restauraria a cultura espiritual da nação”. Portanto, o passado, para os 

intelectuais da RHA não é encarado como uma etapa ultrapassada, mas como campo de 

experiências que, sempre iluminado pelo presente, traz a figura total de uma autêntica e 

sólida formação jurídica e cultural brasileira. 

A fim de compreendermos a concepção de arte para esse periódico, partiremos 

dessa reflexão da transmissão das experiências do passado através da pesquisa histórica, 

que a partir da busca do compromisso com a verdade documental descortina os 

verdadeiros valores morais que fundamental a formação cultural brasileira. A pesquisa 

fundamentada nos preceitos metodológicos apontados por Lima Júnior, que busca 

analisar as relações de causas e consequências para compreender os fenômenos artísticos, 

nos permite sugerir que a concepção de arte da RHA está relacionada à valorização da 

tradição clássica europeia na formação artística nacional, transmitida por meio da herança 

lusitana.  

Ao criticar a arte moderna, que romperia e destruiria os valores da arte clássica, a 

RHA concebe como “cultura artística autêntica” aquela que herdasse os princípios 

desenvolvidos pela estética greco-romana, indicando assim o alto índice do 

desenvolvimento da civilização ocidental. A tradição estética greco-romana seria, assim, 

a essência das artes que fundamentaram a civilização europeia e, consequentemente, 

induziram suas colônias no processo civilizatório. Por um viés conservador de curvatura 
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cíclica do tempo, o historiador Lima Júnior busca advertir, na RHA, que a Arte moderna 

refletia uma crise aguda do processo civilizador europeu, especialmente francês, e 

brasileiro. Abordava-se, sobretudo, uma degradação espiritual, moral e política da 

sociedade contemporânea, inspirada num arcaico judaísmo (internacional, nômade, 

simbólico), que deixaria as artes de representação entrar num verdadeiro colapso. 

A grande arte, arte séria, segundo Lima Júnior, é aquela na qual se manifesta “uma 

unidade profunda entre estes termos: a vida, moralidade, sociedade, arte e religião.”330A 

arte séria para a RHA é a arte cristã, que, através da representação do Belo, reuni os 

ensinamentos e proporciona a reflexão para uma conduta moralmente civilizada nos 

preceitos cristãos. Retomando nossa reflexão para encerrar aqui a exposição dos 

argumentos de Lima Júnior, percebe-se que a concepção de Arte está diretamente 

vinculada a uma experiência religiosa. Nesse sentido a arte cristã inspira o homem a se 

aproximar de Deus – e de suas divinais características de ser a Verdade e o Belo – 

retomando, assim, os ensinamentos e as virtudes que moldam a sua conduta moral. 

A busca pela revisão histórica da arte colonial foi uma maneira, conduzida pelo 

periódico, de apresentar o vínculo de civilização que a colonização lusitana permitiu 

desenvolver no território brasileiro, “transformando bando de aventureiros selvagens, 

num corpo civilizado e capaz de uma ordem jurídica”. Investindo contra os modernistas, 

arautos da arte que se fundamenta na história falseada da genialidade de Aleijadinho, a 

RHA critica a relação que esse intelectuais pretendem elaborar entre o barroco mineiro e 

a arte moderna por meio do ethos das artes genuinamente nacionais, o que imporia, como 

mencionado, uma severa oposição tanto aos arquitetos modernistas (Lúcio Costa e Oscar 

Niemeyer, por exemplo), quanto ao historiador da arte Germain Bazin.   

Nesse contexto, assume relevância a afinidade entre tradição e experiência, sendo, 

portanto, pertinente para esta discussão entender o conceito de tradição que deriva de 

“tradere”, transmitir. O que se entende é o nexo entre as gerações, o passar em herança 

de um membro ao outro.”331 

Nesse sentido, podemos entender que a relação entre a experiência e a tradição 

artística estaria no cerne da concepção do patrimônio cultural para a RHA. As “Palavras 

Preliminares” do prospecto da RHA podem ser agora iluminadas por essa concepção da 

                                                 
330 REVISTA DE HISTÓRIA E ARTE, Belo Horizonte, Janeiro/Março, 1963b, p. 104. 
331 Citação de Adorno contida na obra Pigafetta, Giorgio, Ilaria Abbondandolo, and Marco 

Trisciuoglio. Architettura tradizionalista: architetti, opere, teorie. Vol. 575. Editoriale Jaca Book, 2002. 

p.11-26. apud: PINHEIRO, Maria Lúcia Bressan. Neocolonial, modernismo e preservação do patrimônio 

no debate cultural dos anos 1920 no Brasil. São Paulo: EDUSP, 2011. 
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arte religiosa, visto que o periódico propõe-se “reedificar a estrutura moral e intelectual 

de nosso povo” desejando, assim, “contribuir para a restauração cultural do Brasil.”332 

Inferimos que o próprio nome da Revista nos apresenta os caminhos que o periódico 

busca traçar para alcançar os seus propósitos:  através da História e da Arte. A partir das 

concepções de História e de Arte, propomos pensar que o patrimônio histórico e artístico 

para Lima Júnior deve ser pensando no entrelaçamento entre a concepção de arte 

permeada pela experiência religiosa e a crítica à arquitetura e à arte modernista. Nesse 

sentido, modernidade e tradição são mobilizados e, termos de complementaridade, ou 

melhor, de dialogismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
332 REVISTA DE HISTÓRIA E ARTE, Belo Horizonte, Janeiro/Prospecto, 1963a, p. 3. 
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Capítulo 3. Revisitando Polêmicas: Arquitetura, Arte Religiosa e Patrimônio 

Cultural. 

 

 

Este terceiro capítulo tem por objetivo compreender dois temas polêmicos a partir 

da análise da RHA: o primeiro é a questão da “desmistificação do Aleijadinho”. Como já 

mencionamos, esse tema foi estratégico para a projeção da revista mineira, que, a partir 

da desconstrução da biografia de Aleijadinho, procura restaurar a cultura histórica no 

Brasil. O segundo caso é a polêmica construção da Igreja São Francisco de Assis, na 

Pampulha, em Belo Horizonte, e da conturbada demolição das igrejas do período colonial. 

A apresentação dessa polêmica é importante para compreendermos a questão da 

modernização da arquitetura e as políticas de preservação criticadas pela RHA.  

 

 

3.1 Aleijadinho na RHA: alegoria, história e verdade em Minas Gerais 

 

 

A figura mítica de Aleijadinho compõe-se como a do herói civilizador, capaz de 

transformar a bruteza da natureza íngreme em formas de cultura. Além disso, a construção 

do mito do mulato genial, como nos ressalta Guiomar de Grammont, apresenta 

ressonâncias de diversas outras formulações biográficas que procuram ressaltar a 

genialidade em meio à “degradação” – seja ela relacionada à etnia ou à deformação física 

–, tópica comum à estética romântica, da qual um famoso exemplo é o Quasímodo, 

personagem de Victor Hugo.333 A imagem do artista barroco reaplica o lugar-comum 

romântico, o do belo-horrível, paradoxo que faz surgir a beleza da feiúra e vice-versa.334 

A elaboração da biografia de Aleijadinho nasce de maneira romântica, na qual a 

individualidade é subjetivada psicologicamente, “com um dentro e um fora, uma alma 

                                                 
333 No discurso de Affonso Celso, na memória lançada no bicentenário de Ouro Preto, em 1911, se refere a 

Aleijadinho de “Quasímodo colonial”.  Sabendo da predileção do imperador às obras de Victor Hugo, o 

aristocrata do Império inspira-se no corcunda de Nortre-Dame para moldar a deformação do personagem 

na biografia. GRAMMONT, Guiomar. O Aleijadinho e o Aeroplano: O Paraíso barroco e a construção do 

herói colonial. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008, p.34. 
334 Como apresenta Maria Stella Bresciani, a unidade genérica “identidade nacional” é um lugar-comum 

vinculado a expectativas políticas, isto é, projetos com expectativas futuras, “como se todos fossem 

unanimemente ao encontro da impossível tarefa de realiza-lo.” Essa busca é impulsionada pela “noção de 

origem, ou de raízes, concepção telúrica de origem romântica.” BRESCIANI, 2001, p. 20-21. 
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cheia de intuições geniais e uma circunstância histórica adversa”, contra a qual o artista 

se debaterá, representando em obras atemporais o seu flagelo, salvador de si mesmo e dos 

outros. 

Ao nos debruçarmos sobre a história de Aleijadinho, esforçamo-nos para analisar 

os discursos que sobre ele foram feitos tendo em vista a polêmica entre RHA e PHAN, 

na qual é central a figura de Rodrigo Melo Franco, que, junto aos demais pesquisadores 

do PHAN, buscou provas documentais que pudessem dar consistência às informações 

contidas na primeira biografia do artífice, publicada em 1858 por Rodrigo Ferreira Bretas, 

seu bisavô.   

Como porta de entrada a essa intricada polêmica, analisaremos as críticas da RHA 

à biografia de Aleijadinho escrita por Bretas.335 Procuramos, assim, expor o discurso a 

contrapelo do periódico quando apresentarmos o exame pontual que Lima Júnior e os 

demais autores realizaram sobre essa biografia. Após evidenciarmos as proposições dos 

artigos da RHA e o debate causado pelo seu posicionamento contrário à política 

patrimonial do governo central, apontaremos o lugar desse tema na estratégia de 

restauração da “autêntica cultura nacional” proposta pela revista mineira. 

 

3.1.1A polêmica biografia de Aleijadinho: entre a farsa e o documento 

 

 

 

No intuito de investigar a origem do mito, Lima Júnior, em seu artigo “O mito do 

Aleijadinho na História de Minas Gerais”, expõe o panorama decadente da cidade de 

Ouro Preto oitocentista causado pelo “desaparecimento da indústria extrativa do ouro”, 

com suas “ruinas grandiosas, habitada por uma população maltrapilha e doente [...], com 

um impressionante índice de analfabetismo.” O ressurgimento da província mineira 

iniciou-se com o desenvolvimento da cultura de café na zona da Mata, que determinou 

uma migração em massa para essa região. Para Lima Júnior, esse “panorama terrível” 

causou também a emigração dos “melhores elementos de inteligência” de Ouro Preto para 

Rio de Janeiro, então capital do Império e lugar em que “havia campo para as atividades 

do espírito”, uma vez que a capital da Província de Minas era “inabitável, e sem meios de 

                                                 
335 BRETAS, Rodrigo José Ferreira. “Traços biográficos relativos ao finado Antônio Francisco Lisboa, 

distinto escultor mineiro, mais conhecido pelo apelido de Aleijadinho”. In: Revista do Arquivo Público 

Mineiro. Ouro Preto, Ano I, n. 1, Imprensa Oficial de Minas Gerais, pp.169-74, na./mar., 1896.   
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instrução, nem recursos culturais.”336 Ao expor esse cenário, Lima Júnior não deixa de 

criticar os políticos mineiros, os quais, cerca de 80% dos representantes no Parlamento 

Nacional, moravam no Rio de Janeiro, sendo completamente estranhos ao estado de 

Minas Gerais. Além da crítica situação da representatividade política, Lima Júnior 

ressalta também o nível arquitetônico das construções dos templos nesse período, que 

afora os já iniciados no século XVIII e que tiveram sua fundação “arrastadas até meados 

do dezenove”, deixaria como legado apenas “a construção de capelinhas de pau a pique 

ou tijolos com retábulos de tábua pintadas e pobreza de tudo.” É por meio da apresentação 

desse ambiente que Lima Júnior inicia a sua fala sobre Rodrigo José Ferreira Bretas, “um 

professor de primeiras letras em Ouro Preto, homem honrado e modelar chefe de família” 

que lançou:  

[...] uma das maiores mistificações históricas que se conhecem, com 

tanta habilidade, aliás, que somente em nossos dias, com o progresso 

da cultura e do conhecimento das artes, verificou-se que o caso do 

Aleijadinho era apenas uma mentira, talvez pregada de boa fé por 

Bretas, se não fora a falsificação de um documento inexistente, que 

ele atribui ao vereador de Mariana Joaquim José da Silva, que o 

teria escrito em 1790.337 (negrito nosso) 

 

O caminho metodológico que Lima Júnior trilha é sugestivo. Após apresentar o 

cenário de decadência política e cultural em Minas, o historiador inicia a avaliação 

pormenorizada do texto biográfico produzido por Rodrigo Ferreira Bretas, fonte de 

praticamente todos os textos seguintes que se ocuparam dessa questão, publicado em 

1858 no Correio Oficial de Minas.338 

Importante ressaltar que a leitura desse texto biográfico por Lima Júnior, e demais 

intelectuais envolvidos nessa polêmica, é feita como documento que deveria revelar os 

                                                 
336REVISTA DE HISTÓRIA E ARTE, Belo Horizonte, Janeiro/Prospecto, 1963a, p.5. 
337 REVISTA DE HISTÓRIA E ARTE, Belo Horizonte, Janeiro/Prospecto, 1963a, p.7. 
338No esforço em conferir legitimidade ao texto escrito por Bretas, os pesquisadores também se debruçaram 

sobre a biografia deste autor. Deste modo, diversos intelectuais repetem os dados biográficos do autor, 

aparentando muitas vezes a vida de Bretas chamar mais atenção do que o seu biografado Aleijadinho: Ele 

nasceu em Cachoeira do campo, provavelmente em 1814 (sua certidão de batismo é de 1815) e faleceu em 

Ouro Preto em 1866. Foi professor de filosofia e retórica em Ouro Preto e Barbacena, e promotor público 

interino na Comarca de Ouro Preto. Deputado provincial em quatro legislaturas (1852-1857 e 1860-1861), 

ocupou o cargo de inspetor da Instrução Pública (espécie de Diretor de Ensino), entre outras atividades. 

Segundo Guiomar Grammont, a quem devemos tais informações, a biografia apresentada de Bretas não 

poderia ser mais prefeita “e dir-se-ia que Bretas também foi escolhido ou inventado como sacerdote que 

confere ao mito a dimensão da Palavra revelada.” Bretas também foi agraciado com a Ordem da Rosa, e 

devido à publicação da biografia de Aleijadinho seu nome teria sido aprovado como sócio correspondente 

do IHGB, no Rio de Janeiro. Grammont supõe também que a biografia de Antônio Francisco Lisboa fora 

realizada com a finalidade de ingresso no aclamado instituto, que era então um aparelho ideológico que 

encabeçava o projeto de invenção de tradições nacionais tutelado pelo imperador Pedro II. GRAMMONT, 

Guiomar. O Aleijadinho e o Aeroplano: O Paraíso barroco e a construção do herói colonial. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2008, p.92. 
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“fatos reais”, e não como uma obra específica de um gênero literário do século XIX.339 O 

questionamento da veracidade desse documento “refere-se a um plano pressuposto como 

extratexto: o ‘real’.”340 Nesse sentido, a noção de fonte documental está relacionada a 

uma espécie de representação da realidade, a qual o escritor, no caso Bretas, deveria 

imprimir em sua escrita. A não representação do real é duramente criticada pela RHA, 

que aponta como mencionado, a ingenuidade e até mesmo a negligencia do autor da 

biografia. Por esse viés, a primeira critica que Lima Júnior apresenta é sobre a utilização 

que Bretas faz de partes do Livro de registros de fatos notáveis da cidade de Mariana, 

publicado em 1790 por José Joaquim da Silva, vereador da cidade de Mariana.  

Como se sabe, o emprego de um relato de autoridade do passado é uma forma 

estratégica de chancelar a escrita perante os pares letrados. Nesse intuito, o biógrafo de 

Aleijadinho busca amparo na legitimidade do vereador, citando trechos do documento 

assinado por José Joaquim da Silva que se referem ao artífice barroco, lembrando o 

recurso no qual um autor se apropria de textos de outro autor, o qual, por sua vez, publica 

fontes de outro autor, e assim por diante, ad infinitum, semelhante às matrioscas 

(matryoshka em russo, brinquedo tradicional da Rússia, constituída por uma série de 

bonecas, coladas dentro das outras).341 

Esse livro de registro nunca foi encontrado, sendo que a única referência 

conhecida são os trechos reproduzidos por Bretas. A busca desse documento foi assumida 

por vários intelectuais, como Feu de Carvalho e José Mariano Filho342, para citar alguns 

                                                 
339 O texto de Bretas deve ser considerado como ficção, que se adequa ao gênero do retrato biográfico 

encomiástico, habitual do século XIX. João Adolf Hansen informa que esse tipo de texto é uma aplicação 

de tópicas do gênero demonstrativo ou epidítico da oratória, no subgênero “encômio” ou “louvor”. A 

finalidade do texto é a individuação do personagem, no caso Aleijadinho, por meio de aspectos de 

caracterização que o tipificam ao exagerar certos traços. apud: GRAMMONT, Guiomar. Ibdem, 2008, p.67. 
340 GRAMMONT, Guiomar. Ibdem, 2008, p. 67. 
341 Como nos aponta Burke, essa prática de menção aos manuscritos que teriam existido anteriormente para 

atestar um retrato biográfico é também um recurso comum nas biografias renascentistas. Cf. BURKE, Peter. 

“A invenção da biografia e o individualismo renascentista”. In: Estudos Históricos. Rio de Janeiro, vol. 10, 

n. 19, 1997, p.84. 
342 “Jamais encontramos o relatório do vereador de Mariana, documento importantíssimo e indispensável 

para apurar a autenticidade sobre a questão Aleijadinho. Aliás, o Feu de Carvalho, sempre me dizia a 

respeito serem descabidas e engendradas essas afirmações iniciadas por Bretas e repetidas por aqueles que 

nunca frequentaram arquivos. O próprio José Mariano Filho, com a sua indiscutível competência, dizia-me 

constantemente, que o Rodrigo era responsável pelas absurdas atribuições e quejandas”. REVISTA DE 

HISTÓRIA E ARTE, Belo Horizonte, Janeiro/Prospecto, 1963a, p.36. Para uma breve biografia desses dois 

intelectuais: Theóphilo Feu de Carvalho nasceu em Mariana, em 15 de janeiro de 1872 e faleceu em 8 de 

setembro de 1946, aos 74 anos.  Estudou no Colégio Caraça e diplomou-se em Direito, em 1910, na cidade 

de Ouro Preto. Foi Segundo Oficial do Arquivo Público Mineiro e diretor nos períodos de 1920 a 1922, 

1926 a 1927 e 1933 a 1936. Como diretor e funcionário do Arquivo Público Mineiro publicou a Revista do 

Arquivo Público Mineiro ano XIX -1921 e ano XX -1933, depois de oito anos sem circular. Reeditou, em 

1934, os quatro fascículos da Revista, do ano I, de 1896. Além de autor de algumas matérias na Revista, 

organizou, em 1914, o Índice Geral da Revista - 1896 a 1913, e transcreveu documentos e índices dos 
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que não estavam envolvidos diretamente com a RHA. Em sua busca por esse documento, 

Salomão de Vasconcelos, considerado “o grande mestre da História de Minas Gerais, cuja 

competência e honorabilidade são unanimemente conhecidas”, encontrou o registro que 

deixaria “o professor Bretas e seus seguidores em desconfortável posição”: um 

documento de 1792, existente no livro nove da Câmara de Mariana.  Após a transcrição 

completa da fonte que expõe a designação do vereador Joaquim José da Silva para relatar 

os fatos concernentes a essa cidade, Lima Júnior conclui: 

Ora, se em 1792 se tratava de designar o vereador Joaquim José da Silva 

para relatar os fatos relativos a cidade de Mariana, como é que ele em 

1790, escrevera aquele discurso todo errado, cheio de anacronismos, 

declamador, com erros gravíssimos como a história do Sargento 

Mor Pedro Gomes Chaves, projetando a ‘matriz de Ouro Preto que 

Pombal construiu?’ Quanto às três igrejas que precederam as atuais, 

tem suas origens claramente relatadas por Frei Miguel de São Francisco 

que as forneceu a Frei Agostinho de Santa Maria para o Santuário 

Mariano.343 (negrito nosso) 

 

A partir dessas críticas, o caminho percorrido por Lima Júnior dirige-se para a 

hipótese de que o texto atribuído a José Joaquim da Silva, supostamente de 1790, teria 

sido forjado e interpolado ao texto de Bretas a fim de autorizar e reforçar a versão 

construída por esse último autor em 1858.  

                                                 
livros, do número 1 ao número 10, da Secretaria de Governo da Capitania. Os jornais Minas Gerais e Estado 

de Minas publicou diversos artigos, sobre história de Minas. Dentre as obras de sua autoria como historiador 

destaca-se: Reminiscências Históricas de Vila Rica; Ementário da História de Minas (Felipe dos Santos na 

Sedição de Vila Rica); O Aleijadinho - Polêmicas e Miscelâneas Históricas.  FUNDO - THEÓPHILO FEU 

DE CARVALHO disponível em: 

http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br/modules/fundos_colecoes/brtacervo.php?cid=216 acessado em 

07/06/2014.  José Mariano Filho nasceu em 1881, em Pernambuco, e faleceu em 1946, no Rio de Janeiro. 

Principais ideólogos do movimento de revalorização da arquitetura colonial brasileira. Além de 

conferências e artigos sobre arte e arquitetura, publicados na imprensa do Rio de Janeiro apoia também a 

criação do Instituto Brasileiro dos Arquitetos e instituiu o Prêmio Heitor de Mello, abrindo espaço 

para que uma série de obras públicas de porte fosse executada com inspira ção na 

arquitetura tradicional brasileira. Foi diretor da Escola Nacional de Belas Artes (1926 -

1927). Em 1930 exerceu o cargo de diretor -presidente da empresa gráfica O Cruzeiro. Em 

sua vida intelectual empreendeu acirrada campanha contra a atuação de Luci o Costa como 

diretor da ENBA, combatendo a tentativa de reforma de ensino de cunho modernizante 

proposta pelo arquiteto durante sua breve gestão à frente da escola. Cf.: BRUAND, Yves. 

Arquitetura contemporânea no Brasil . Săo Paulo: Perspectiva, 1981. e PIN HEIRO, Maria 

Lucia Bressan. A história da arquitetura brasileira e a preservaçăo do patrimônio cultural.  

São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, FAPESP, 2011.   
343 O trecho da biografia que o autor se refere é o seguinte: “A matriz de Ouro Preto, arrematada por João 

Francisco de Oliveira pelos anos de 1720, passa por um dos edifícios mais belos, regulares e antigos da 

comarca. Este templo, talvez desenhado pelo sargento-mor engenheiro Pedro Gomes, foi construído e 

adornado interiormente por Antônio Francisco Pombal com grandes colunas da ordem coríntia, que se 

elevão sobre nobres pedestais e a receber a cimalha real com seus capiteis e ressaltos ao gênio de Seamozi.” 

BRETAS, Rodrigo José Ferreira. Ibdem. 1896.    As três igrejas que Lima Júnior cita são as matrizes de 

Vila Rica, de Ribeirão do Carmo, de Conceição. REVISTA DE HISTÓRIA E ARTE, Belo Horizonte, 

Janeiro/Prospecto, 1963a, p.8. 

 

http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br/modules/fundos_colecoes/brtacervo.php?cid=216
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Retrucando tal crítica, Germain Bazim aponta que o documento de 1792, citado 

por Lima Júnior, apenas confirma a existência da famosa Relação dos fatos notáveis, 

sendo o equívoco das datas motivado por diversas razões, como a possível elaboração 

anual da Relação, ou ainda que essa Relação tivesse sido feita apenas parcialmente. 

Mas o exame de Lima Júnior e dos autores da RHA não finda com essa acusação, 

ela apenas abre o leque de denúncias aventadas contra “os absurdos que o professor Bretas 

cometeu” e “que tem enriquecido tanta gente, graças à dedicação do seu bisneto Rodrigo 

M. F. Bretas de Andrade, diretor da SPHAN”.344 A ausência de referências ao artífice nos 

relatos dos viajantes no século XIX é apontada por Victor Figueira de Freitas como 

indício da criação do mito. Lima Júnior também se refere aos testemunhos dos viajantes, 

em especial aos que estiveram em Congonhas, que não aludem nem à doença e nem à 

condição mulata do artífice, sendo que “alguns sequer mencionaram o autor dos 

trabalhos” do “Passo” e dos “Profetas” no adro da Igreja do Bom Jesus de Matosinhos.  

Como citado no segundo capítulo, o papel de antagonismo aos discursos 

“desmistificadores do Aleijadinho, artista mulato barroco” é assumido por Germain 

Bazin, principalmente no seu mencionado livro de 1963, no qual muitas das investidas de 

Lima Júnior, Feu de Carvalho e Mariano Filho são rebatidas. No que se refere aos relatos 

dos viajantes, Bazin reconhece a confusão desses depoimentos, atribuindo-a ao 

esquecimento do artista. Esse argumento é desconstruído na severa crítica que compõe a 

irônica apresentação do livro de Bazin pela RHA, que entende que o historiador francês 

empresta seu internacionalmente conhecido nome à causa de Aleijadinho a fim de 

“enriquecer às custas do mito criado pelo SPHAN”.  

As acusações dos intelectuais da RHA, especialmente de Salomão de 

Vasconcelos, de Lima Júnior e de Victor de Freitas, são inúmeras. Um dos primeiros 

pontos abordados é a data de nascimento e óbito de “Aleijadinho mulato humilde e artista 

emérito”.345 O argumento de Lima Júnior se refere justamente à inexatidão da certidão de 

batismo de 1730, afirmando que Francisco Manuel da Costa, minerador, seria, este sim, 

o verdadeiro pai de Aleijadinho e não o arquiteto Manuel Francisco Lisboa, como 

apresenta a biografia publicada em 1858.  

De acordo com Bretas, Aleijadinho teria nascido “no arrabalde desta cidade que 

se denominou Bom Sucesso, pertencente à freguesia de Nossa Senhora da Conceição de 

Antônio Dias”. Nesta mesma certidão de batismo consta a autorização do vigário Félix 

                                                 
344 REVISTA DE HISTÓRIA E ARTE, Belo Horizonte, Janeiro/Março,1963b, p.149. 
345 REVISTA DE HISTÓRIA E ARTE, Belo Horizonte, Janeiro/Prospecto, 1963a, p.9. 
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Simões de Paiva ao reverendo padre João de Brito a batizar “Antônio, filho de Izabel, 

escrava de Manuel Francisco da Costa do Bom Sucesso.” A certidão ainda revela que 

nesse momento “[...] lhe pôs os santos óleos e deu o dito seu Senhor por forro.” Ou seja, 

Antônio Francisco Lisboa teria sido alforriado pelo seu pai no dia do seu nascimento.346 

A esse evento, Lima Júnior apresenta dois problemas, sendo o inicial, a 

incoerência entre o registro de nascimento e o registro de óbito apresentado por Bretas, 

já que, no ultimo documento, informa que a morte de Antônio Francisco Lisboa deu-se 

em 1814, quando ele contava 76 anos. De acordo com esse documento, em clara 

contradição com a certidão de batismo, o artífice só poderia ter nascido em 1738.  

Salomão de Vasconcelos, após trabalhar por um longo período como colaborador 

do PHAN pesquisando e recolhendo documentos nos mais diversos arquivos, reúne-se 

aos intelectuais da RHA, capitaneados por Augusto de Lima Júnior e empenhados em 

desmascarar essa farsa que, segundo a revista mineira, foi fundamentada por interesses 

publicitários, familiares e financeiros. A publicação do caderno de notas das pesquisas de 

Vasconcelos expõe algumas questões relacionadas à labiríntica cronologia do Aleijadinho 

de Bretas. 

Vasconcelos publica o recibo relativo à obra dos Profetas em Congonhas do 

Campo que é sucedida pela enfática frase: “A mistificação acabou”.347 Vasconcelos é 

incisivo devido à data do recibo ser posterior à data de óbito apresentada na biografia de 

Aleijadinho, uma vez que, 

[...]se o Lisboa de Bretas morreu em 1814 e estava sepultado na matriz 

de Antônio Dias, em Vila Rica, não poderia ser o mesmo responsável 

pelos profetas de Congonhas, que seria Antônio Francisco Lisboa, 

português, empreiteiro, que estava em 1822, com vários Oficiais 

trabalhando na obra dos Profetas de Congonhas [...] (negrito nosso) 

 

A relação entre a autoria e a data do óbito também foi observada na construção 

dos altares da Igreja de São Francisco de Assis de Ouro Preto:  

Os turistas da História já deram a obra dos altares de São Francisco 

de Assis de Ouro Preto ao fantástico aleijadinho do Bretas. Mas no 

jornal O UNIVERSAL, de maio de 1829, lê-se: ‘ANÚNCIO – QUEM 

SE QUISER ENCARREGAR da obra de talha dos altares colaterais da 

Igreja da Venerável Ordem 3ª de São Francisco de Assis desta Imperial 

                                                 
346 BRETAS, Rodrigo José Ferreira. Ibdem. 1896.   
347 “‘Recebi do Irmão Vicente Duzentas e vinte e uma oitavas e dois vinténs de ouro procedidos da fatura 

dos Profetas que vencemos eu e os mais oficiais que comigo trabalham e para clareza passo este por mim 

feito e assinado. Matozinho, 27 de dezembro de 1822. Antonio Francisco Lxa.’”. REVISTA DE HISTÓRIA 

E ARTE, Belo Horizonte, 1º sem., 1964, p.127. 
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Cidade, procure ao Procurador da mesma, Joaquim Carlos de 

Figueiredo, morador ao pé da ponte da Barra nº33.’ Eis aí mais um caso 

fantástico. Bretas escreveu que o seu tal aleijadinho, segundo ele, morto 

em 1814, havia desenhado e construído esses altares que, em 1829, 

ainda não existiam [...]348 (negrito nosso) 

 

Já o segundo problema se refere ao nome de Manuel Francisco Lisboa, que no 

documento consta como “da Costa”. Amparado pelo registro do Livro Paroquial da 

Matriz de Antônio Dias, onde Aleijadinho foi sepultado, Lima Júnior fundamenta seu 

argumento sobre a paternidade do artífice, acusando Bretas de falsificação: “[...] 

acrescentando um ‘Lisboa’ ao assento de batismo, para verificarmos que tudo o mais 

obedece a um processo de mistificação, além das embrulhadas e transfigurações de 

artesãos em gênio artístico.”349  

A análise dos documentos referentes ao enterro de Aleijadinho evidencia a 

questão racial que Lima Júnior já enfatizara em sua obra de 1942, e que recebe relevo nos 

artigos publicados na RHA. Nesse sentido, a origem mulata, ou “parda”, conforme consta 

na biografia escrita por Bretas, é rechaçada por diferentes argumentações que, por meio 

da apresentação da organização social do século XVIII, contestam essa mulatice do 

artífice.  

Na exposição do cenário setecentista, o autor mineiro se refere à divisão das 

classes sociais em “homens brancos, pardos e pretos, fossem eles cativos ou libertos”. 

Essa divisão estaria presente nas Ordenanças, isto é, nas milícias de manutenção da ordem 

e de auxílio às tropas reais, divididas em Regimentos de brancos, de pardos e de pretos. 

Ele também confere essa divisão às irmandades. De acordo com o historiador, os irmãos 

dos Oragos das igrejas matrizes, bem como os do Santíssimo Sacramento, deveriam ser 

homens brancos “que não fossem casados com mulatas”.350 Desse modo, o fato de 

Antônio Francisco Lisboa ter sido sepultado na matriz de Antônio Dias é índice decisivo 

para Lima Júnior demonstrar a farsa de Rodrigo Bretas, já que, como consta no registro 

de óbito e como se confere na organização social setecentista, Aleijadinho só poderia ter 

sido homem branco para ter sido enterrado ao lado da epístola nessa matriz. 

Neste sentido, Lima Júnior dá sinais de conclusão demonstrando que, na verdade, 

Antônio Francisco Lisboa teria sido entalhador, branco e nada tinha de parentesco com o 

                                                 
348 REVISTA DE HISTÓRIA E ARTE, Belo Horizonte, 1964, p.127. 
349 Idem. 1964, p.127. (negrito nosso) 
350 REVISTA DE HISTÓRIA E ARTE, Belo Horizonte, Janeiro/Prospecto, 1963a, p.8. 
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mestre de obras Manoel Francisco Lisboa. O historiador atesta sua tese ao confirma, no 

assento de óbito de Antônio Francisco Lisboa, que o ano de seu nascimento, 1738, na 

cidade de Lisboa, em Portugal (conferindo com a idade de falecimento, aos 76 anos) era 

o mesmo ano que Manoel Francisco Lisboa estava se casando em Vila Rica, com Dona 

Antônia Maria de São Pedro, “mulher branca da melhor gente de Vila Rica, irmã do 

Oficial de Ordenanças dos homens brancos, Antônio Pereira Valadares”.351 

Outro documento apresentado por Lima Júnior a fim de legitimar sua 

argumentação é o Inventário de Manoel Francisco Lisboa, publicado no Anuário do 

Museu da Inconfidência, Ano II 1954, no qual constam os “nomes dos filhos Maria da 

Conceição, com 25 anos de idade, Joaquim, com 18 anos, Madalena, com 14 anos e Felix, 

com 13 anos”, declarados por ocasião de sua morte em 1788.352 

Salomão de Vasconcelos, ainda em suas notas, levanta uma questão que será por 

ele e Lima Júnior investigada: 
Eis, porém, que de certa data em diante, continuando nas minhas 

pesquisas, encontrei dois homônimos do Antônio Francisco Lisboa, no 

mesmo cenário de Ouro Preto e Mariana, todos esses ‘Lisboas’ sem o 

cognome de – Aleijadinho – apelido então privativo de um outro artista, 

de Sabará, Antônio Jose da Silva, como constava de um Livro do 

Arquivo dessa cidade, logo depois desaparecido daquele Arquivo.353 

 

A acusação da criação do mito não se resume apenas na denúncia da manipulação 

e adulteração documental. A RHA denuncia também “os processos criminosos do 

SPHAN de destruir ou esconder os documentos que provam as tretas do seu bisavô”.354 

Uma dessas incriminações recai sobre o desparecimento do Livro de Registro nº 

1 pág. 68, 69 da Ordem 3ª da Comarca de Sabará, que continha o registro de uma carta 

que a Mesa da Venerável Ordem dirigiu ao Capitão-mor Manuel Jorge Pena. Nesse 

documento lê-se a certa altura: “...e por isso aparecendo Joaquim da Silva, o Aleijadinho, 

foi levado a Capela por alguns devotos Irmãos; e ali deu o seu parecer sobre a formalidade 

da obra e falando-se-lhe em ajuste nenhum quis fazer [...].” De acordo com Lima Júnior: 

Salomão de Vasconcelos leu esse registro. Eu o li. Passados tempos esse 

documento foi publicado com a substituição do nome Joachim José 

da Silva pelo Antônio Francisco Lisboa. Estranhamos. Quisemos 

conferir no Livro, mas soubemos pelo próprio autor da publicação 

                                                 
351 REVISTA DE HISTÓRIA E ARTE, Belo Horizonte, Janeiro/Prospecto, 1963a, p.8. 
352Lima Júnior ainda apresenta o supracitado Félix, como o padre Félix Lisboa, o qual foi implantando na 

história de Bretas, como tendo sido criado e protegido por Aleijadinho, e ironicamente o historiador se 

refere aos cuidados que Bretas atribui ao artífice: “o rico protegido pelo pobre [...]” REVISTA DE 

HISTÓRIA E ARTE, Belo Horizonte, Janeiro/Prospecto, 1963a, p.7. 
353 REVISTA DE HISTÓRIA E ARTE, Belo Horizonte, 1964, p.128. 
354 REVISTA DE HISTÓRIA E ARTE, Belo Horizonte, Janeiro/Prospecto, 1963a, p.7. 

. 
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defeituosa, que talvez tivesse praticado um erro de cópia, mas que o 

livro tinha se queimado quando estivera guardado na garagem de uma 

casa particular[...]355 (negrito nosso) 

  

A pergunta de Victor Figueira de Freitas vai ao encontro da argumentação 

apresentada por Lima Júnior: “Por que receber ele o cognome de Aleijadinho, se esse 

apelido era privativo de um Joaquim José da Silva, de Sabará, e se ele o Lisboa, só ficou 

aleijado depois de varão, quase no fim da vida?” Ainda citando outro despacho dado em 

requerimento aos trabalhos de Aleijadinho em Sabará, a fim de esclarecer a sua ultima 

tese356, Lima Júnior conclui que o Aleijadinho seria Joaquim José da Silva, branco natural 

de Sabará e atrofiado de nascença, que foi transformado em Antônio Francisco Lisboa, 

“mulato, filho da escrava Isabel, leproso, arquiteto, entalhador escultor, capaz de exceder 

os maiores gênios da Arte no mundo ocidental.”357 

Waldemar de Almeida Barbosa publica em 27 de junho de 1964, no O JORNAL 

DO COMERCIO, de Recife, “a defesa da verdade, que os eminentes historiadores 

mineiros reivindicam para Joaquim José da Silva, o Aleijadinho, branco, natural de 

Sabará, as glórias que até hoje tem sido atribuídas a Antônio Francisco Lisboa”, primeiro 

por Rodrigo Ferreira Bretas e depois pelos técnicos do Serviço do Patrimônio Histórico 

e Artístico Nacional, interessados na conservação de um mito que é, ao mesmo tempo, 

“estrada errada por onde tomaram sem coragem de arrepiar caminho, e matéria de alto 

interesse publicitário.”358 

A conclusão de Barbosa, atrelada à labiríntica apresentação documental traçada 

em busca da desmistificação do “Aleijadinho mulato artista genial” por parte dos autores 

instauradores do discurso da RHA, é fundamental para compreendermos a importância 

dessa polêmica na estratégia discursiva desse periódico, uma vez que ele divulga que o 

velho mito do Aleijadinho está sendo “totalmente destruído – e isso, notem bem – por 

historiadores mineiros, em terras de Minas Gerais.” 359 

A missão em retirar a cultura brasileira das catacumbas é iniciada pela restauração 

da história artística de Minas Gerais. Como um periódico mineiro, composto em sua 

                                                 
355 REVISTA DE HISTÓRIA E ARTE, Belo Horizonte, Janeiro/Prospecto, 1963a, p.8. 
356 ‘Códice nº 263, pág. 242 – Arquivo Publico Mineiro – Antonio Francisco Lisboa – oficial de entalhador, 

Despacho – o Comandante do Distrito onde o suplicante se acha, auxiliará a diligência do Procurador do 

suplicante, obrigando-se este a conduzi-lo à sua custa e apresenta-lo na sala desta residência – Vila Rica 29 

de agosto de 1794’. REVISTA DE HISTÓRIA E ARTE. Idem, 1963a, p.8. 
357 REVISTA DE HISTÓRIA E ARTE. Idem, 1963a, p.8. 
358 REVISTA DE HISTÓRIA E ARTE, Belo Horizonte, Janeiro/Março, 1963b, p.95. 
359 Idem, 1963b, p.95. (negrito nosso) 
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maioria por intelectuais mineiros, a RHA apresenta em seu discurso um empenho em 

expurgar da história pátria os mitos, as farsas e as lendas, como “O mito de Aleijadinho 

na História de Minas”. Por meio da defesa da pesquisa arquivística e da crítica 

documental, observa-se a diligencia em desconstruir a biografia de Aleijadinho escrita 

por Rodrigo Bretas, missão que a RHA toma como parte da edificação da “estrutura moral 

e intelectual do povo” brasileiro. Essa leitura a contrapelo da biografia de Aleijadinho 

pode ainda esclarecer as concepções de arte, de história e patrimônio cultura da RHA que 

esboçamos no segundo capítulo.  

Ao analisarmos a inflexão do discurso de Lima Júnior na RHA, comparando-o a 

sua argumentação na obra de 1942, observamos elementos importantes que podem nos 

sugerir aspectos que norteiam a estratégia do periódico na “restauração da cultura 

brasileira”.   

 

3.3 A realidade brasileira e a verdade histórica: a desmistificação de Aleijadinho 

 

 

 

Em 1942, depois de uma estada em Portugal que durou dois anos, Lima Júnior 

publica no Rio de Janeiro o livro O Aleijadinho e a arte colonial. Propondo analisar 

criticamente as fontes que conceberam a figura de Antônio Francisco Lisboa, conhecido 

como Aleijadinho, o historiador adverte: “estudemos as relações de causa e efeito, o 

espírito de sua época, as origens e as razões das atitudes e das palavras dos homens de 

seu tempo”.360 Seguindo a lógica historicista, Lima Júnior apresenta como 

imprescindível o distanciamento de qualquer condição prévia de política – um suposto 

“espírito de brasilidade” -, ou o “espírito faccioso” nesses assuntos de arte colonial. De 

acordo com o polemista, quando se observa o meio colonial brasileiro a complexidade do 

passado aumenta, justamente por esse período apresentar suas mobilidades e mestiçagens. 

Dessa forma, a puerilidade metodológica, o desconhecimento dos arquivos e as atitudes 

politicamente comprometidas, compondo uma “apologia a um determinado ídolo”, são, 

na realidade, muito nocivas ao patrimônio artístico e cultural, pois oculta à pesquisa outras 

expressões artísticas valiosas.  

                                                 
360 LIMA JÚNIOR, Augusto de. O Aleijadinho e a arte colonial. Rio de Janeiro: Edição do Autor, 1942, 

p.30. 
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Lima Júnior, neste livro de 1942, não contesta a existência do sujeito histórico 

denominado Aleijadinho. A sua crítica direciona-se para o “altar” que fizeram para esse 

artífice, colocando-o em uma posição muito destacada, carro-chefe da arte barroca 

nacional pretendida pelo SPHAN. Ele considera que notoriedade desse artista é indevida. 

Admitindo os preceitos intelectuais do Antigo Regime europeu, sobretudo ibérico, que 

diferenciava, no campo das artes, as artes liberais e as artes mecânicas, ele supõe a 

ausência das concepções da criação artística - advindas da erudição clássica e dos 

conhecimentos teológicos e simbólicos do catolicismo - no artista mestiço.  

Lima Júnior afirma também que Aleijadinho não atuou como arquiteto, atividade 

determinada pelo domínio do risco que percebia o espaço cênico (físico e simbólico) 

codificado das igrejas. Segundo Lima Júnior, o Aleijadinho foi um “operário entalhador 

e escultor”, atado aos elementos convencionais do seu ofício, e que rigorosamente, 

executava os planos ou riscos alheios, daqueles que sabiam conceber, projetar e criar. O 

argumento do historiador mineiro ainda levanta a hipótese de que se Aleijadinho fosse 

um gênio criador, ele teria utilizado motivos locais nas suas obras, o que não se deu, sendo 

mero “executor dos desenhos de outros com integral formação europeia”.361 

Observando o firme propósito ético (e político) da análise histórica e verdadeira 

do Aleijadinho, a crítica feita ao mito em 1942 esclarece alguns pontos eclipsados na 

missão da RHA. Lima Júnior, ao defender o questionamento do mito, não estava 

preocupado em extirpá-lo, como ele mesmo pronunciou: “a explicação do mito não 

implica em matá-lo”. Nesse sentido, a teoria da arte de Lima Júnior transparece: “uma 

obra de arte, seja ela qual for, terá de ser estudada em vivo, pesquisando-se através de 

suas formas materiais sua significação e o espírito que a determinou”.  A obra, fonte 

documental, é plenamente expressiva: “a personalidade do artista [...]; a época em que 

existiu, os meios de que dispunha e as fontes de sua inspiração”.  Por isso, Lima Júnior 

entende que não é a execução da obra, o “trabalho manual humano” que determina uma 

obra, afinal toda obra de arte carrega certa singularidade de feitura que não resulta numa 

evocação do tempo. “Há que indagar muito além do material que cai sob nossas vistas 

porque ele não nos interessa apenas isoladamente, como destroços arqueológicos, mas 

                                                 
361 Idem. 1942, p. 54-73, No final dos anos 1950 e início da década de 1960, ainda, polemizando com 

Lourival Gomes Machado, o historiador conclui que, propriamente, o Aleijadinho “nunca esculpiu nem 

entalhou, pela razão simples de não ter mãos”. Outros foram os reais escultores ou operários: “o Aleijadinho 

executava essas obras com seus escravos, magníficos artesãos”. LIMA JÚNIOR, Augusto de. Equívocos 

de falsos peritos de arte. Imagens góticas e não “barrocas”, Estado de Minas, 13/08/1961, [Arquivo pessoal 

de Luis Augusto de Lima]; Augusto de Lima Júnior. Há cem anos nascia o grande jornalista e polêmico 

historiador, Estado de Minas, Segunda Seção, 13/04/1989, [Arquivo Pessoal de Luis Augusto de Lima]. 
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como parte de um conjunto inseparável onde se descobrirão expressões que escapariam 

ao método do puro instrumentalismo”. Donde se conclui que o significado histórico e 

simbólico da obra do Aleijadinho (ou o Antônio Francisco Lisboa) suplanta algum 

suposto valor artístico.362 

Essa concepção historicista de Lima Júnior – que analisa os objetos como peças 

conectadas da engrenagem do passado – articula-se às noções de representação ou de 

significação expressiva363, que esvazia as especificidades da arte e dos seus objetos (ou 

valores), e leva ao entrelaçamento dos campos – o artístico, o religioso, o político 

(especialmente esses, por conta do foco no imaginário). Tal mistura, ou condicionamento 

de uma esfera à outra, é agravada quando a engrenagem alcança um único sentido, que se 

apresenta como o verdadeiro motor da intriga. A Inconfidência Mineira, ou “idealismo 

libertário de 1789”, foi esse motor.  

Para Lima Júnior, o próprio Antônio Francisco Lisboa, por consequência, torna-

se uma “representação no campo da arte”, uma representação da mestiçagem, do 

nativismo, do localismo, arrematando assim a figura do Aleijadinho: símbolo do “espírito 

popular” reagindo contra o estrangeiro. “Sua glorificação foi um episódio da 

Inconfidência”. Isto é, sua assimilação mítica somente pode ter valor político e social.  

É como mito, imaginação popular dos anos finais do século XVIII e inícios do 

século XIX, que a figura do escultor mestiço vale ser lembrada: “Esse Aleijadinho 

cercado de piedade de seus semelhantes e glorificado como expressão da raça sofredora 

e dominada, símbolo do espartaquismo de nossos mestiços mineiros é muito mais 

compreensível e nobre que a figura de contrafação que se insistiu em lhe dar [...].” É 

expressão da “consciência nativista de sua província”; sua legitimidade é como a memória 

do “protesto popular contra o esmagamento cruel dos desejos de liberdade, dos apóstolos 

da Inconfidência mineira”.364 

A conciliação da figura do Aleijadinho ao “mais belo dos episódios cívicos de 

nossa história” sugere aspectos teóricos e metodológicos no discurso limiano de 

consequências interpretativas importantes. Trata-se, para o historiador, de ainda ressaltar 

                                                 
362 Idem. 1942, p. 54. 
363 Burke chama atenção para a simplificação quando se propõe a mera oposição entre a moderna “doutrina 

da singularidade dos eventos” (chamada de Historismo por Meinecke) e a figuração do passado (ou o enredo 

constituído por alegoria ou “re-apresentação”), pois são observadas estratégias alegóricas da história nos 

processos da memória, da percepção e da narrativa – BURKE, Peter. “História como alegoria” Estudos 

Avançados, São Paulo, v. 9, n. 25, 1995, pp. 207-208. Esta discussão teórica complexa, que somente 

indicamos, foge aos limites deste trabalho.  
364 LIMA JÚNIOR, Augusto de. Ibdem, 1942, p. 68-74.  
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a correspondência entre as duas figuras-chave da história nacional e, especialmente, 

mineira. Como Burke adverte, quando se abre a história ao processo de figuração de 

personagens, eventos ou lugares, o propósito das analogias – ou conexões “pragmáticas” 

ou até mesmo “místicas” – é sempre possível. ”365 

Pela perspectiva de Lima Júnior, a analogia ou os enredamentos entre Aleijadinho 

e Tiradentes são elucidativos. As trajetórias de ambos os personagens inscrevem-se em 

um mesmo contexto social e político. Os dois sujeitos foram reconhecidos por seus 

apelidos e por serem trabalhadores práticos de um ofício mecânico. O alferes Joaquim 

José da Silva Xavier foi tropeiro, e depois prático de cirurgia dentária (“ofício de médico 

e dentista”).  

Entretanto, as similaridades acabam aqui. Esse jogo de espelhos é quebrado em 

1963, com a publicação da RHA. E, graças ao “progresso da cultura e do conhecimento 

das artes”, Lima Júnior inflexiona sua acusação, demonstrando por meio da sua pesquisa 

documental e dos seus companheiros de missão que o caso do Aleijadinho era uma farsa 

completa, uma vez que esse sujeito histórico, como apresentado por Rodrigo Bretas, 

nunca teria existido. 

Ora, esse Sr. Bretas todo se retorcia para armar o seu boneco preto, 

cheio de doença e sem mãos, mas que reunia todo o gênero de 

capacidades. A crítica histórica e a pesquisa sopraram o seu duende e 

sem querer, descobriram que o Bretas não era lá muito probo nas suas 

informações.366(negrito nosso) 

 

Como observamos na crítica documental da RHA, Lima Júnior, Salomão de 

Vasconcelos, Waldemar de Almeida Barbosa e Victor Figueira de Freitas expõem a 

inconsistência documental do Aleijadinho de Bretas, apresentando-o como um 

“monstrengo” que reúne informações de distintos sujeitos históricos, herdando o nome 

do verdadeiro Antônio Francisco Lisboa, branco, português, “natural do Arcebispado de 

Lisboa, entalhador, e empreiteiro de obras...”; a doença e algumas obras, como o “Passo” 

e os “Profetas de Congonhas” de Joaquim José da Silva, “o verdadeiro aleijadinho, 

branco, natural de Sabará e um dos componentes do grupo de trabalho do português 

Antônio Francisco Lisboa.”367 

                                                 
365 BURKE, Peter. Ibdem, 1995, p. 197-212.  
366 REVISTA DE HISTÓRIA E ARTE, Belo Horizonte, Janeiro/Prospecto, 1963a, p.8. 
367 “Cautelosamente não aparecem em seu livro [BAZIN], nem uma vez, uma só figura dos profetas góticos 

de Congonhas do Campo, Bazin é ironizado neste sentido, pois ele já sabia do mito e da verdade por trás 

dele, não citando em seu livro o passo e os profetas de Congonhas por saber quem serio o verdadeiro 

responsável pela sua execução.” REVISTA DE HISTÓRIA E ARTE, Belo Horizonte, Janeiro/Prospecto, 

1963a, p.8. 
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À desconstrução do mito alia-se também a renovada crítica na história da arte feita 

por Augusto de Lima Júnior em seus estudos das imagens dos santos e das várias 

invocações de Nossa Senhora: 

Os interessados nesse comércio ignóbil valem-se de duas afirmações, 

cada qual mais estúrdia: Barroco e Aleijadinho... Essa história de 

Santo Barroco é uma criação da ignorância brasileira. Barroco é um 

estilo de arquitetura e em certos casos de decorativa. Mas nem os 

retábulos dos altares poderiam ser incluídos nessa designação, 

porquanto são todos renascença, com composições de símbolos góticos, 

com suas aves fabulosas, e seus anjos característicos da arte gótica. Em 

relação à imaginária, realmente poderia indicar siríacas, góticas e 

clássicas, mas o que seja imagem barroca é o que ninguém que conhece 

o assunto, poderá explicar.368(negrito nosso) 

 

O desconhecimento da arte religiosa leva, segundo o historiador, ao erro na 

classificação das imagens como barrocas, equívoco esse que promove a comercialização 

dos objetos sacros, muitas vezes facilitada pelos próprios técnicos do PHAN. As 

denúncias apresentadas nos permite sugerir uma crítica ao projeto patrimonial do governo 

central, que estabelece uma nítida relação entre o barroco e o modernismo, que também 

é muito criticado por Lima Júnior, como vimos no capítulo dois e como veremos no caso 

polêmico da Igreja São Francisco de Assis da Pampulha.  

Afluindo categoricamente para a construção e propagação de uma representação 

hegemônica da nação, competiu ao PHAN atribuir, por meio de um patrimônio coletivo, 

materialidade à reconfiguração do país, selecionando o passado e apreciando as tradições 

que justificasse esse novo presente e o almejado progresso. Nessa esteira história, 

tradição e cultura eram categorias frequentes e importantes às definições de ideólogos 

que buscavam “reinterpretar a realidade brasileira, reconstituindo a tradição e a identidade 

nacional dentro de um projeto político, marcadamente conservador e autoritário”.369 Por 

esse viés, a institucionalização do patrimônio nacional não se constituía somente como 

referência do passado, mas participava decisivamente na construção do futuro da nação. 

Selecionar a memória por meio da monumentalização material e imaterial dos elementos 

do passado tornou-se então uma forma de estabelecer o melhor caminho para o futuro, 

para usar uma expressão do argentino Adrian Gorelik: “Nostalgia para ordenar o caos do 

presente e plano para neutralizar o medo do futuro”. A frase do arquiteto e historiador 

argentino é significativa, uma vez que, centrado na análise do nascimento da cultura de 

vanguarda arquitetônica na década de 1930 na América Latina, ele examina os dois 

                                                 
368 REVISTA DE HISTÓRIA E ARTE, Belo Horizonte, Janeiro/Prospecto, 1963a, p.74. 
369 JULIÃO, Letícia. Ibdem. 2008, p. 66. 
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impulsos contraditórios: “Como falar de vanguarda se a principal tarefa que essa elite se 

auto atribui foi a construção de uma tradição?”.370 Nesse sentido, pode-se observar que 

a consagração da arquitetura modernista no Brasil coaduna-se à preservação do passado, 

filiando a noção da vanguarda aos tradicionais valores historicamente enraizados na 

sociedade brasileira. As palavras de Letícia Julião são esclarecedoras dessa junção entre 

a arquitetura moderna e a construção da noção de patrimônio nacional, isto é, “arquitetura 

modernista e patrimônio se somavam na construção da metáfora de uma nação do futuro, 

com lastro no passado.”371 

Nesse sentido, o projeto patrimonial do PHAN foi estratégico ao reconhecer os 

vestígios do passado colonial com a preocupação em conservá-los. A escolha do 

momento da gênese da cultura brasileira se perfaz no barroco do século XVIII, que teria 

rompido e transformado a sociedade por meio de um espírito de nacionalismo – 

interpretado pela RHA como nativismo – representado na figura de Aleijadinho. Essa 

ruptura refere-se a um sentimento de combate à cultura lusitana, já que somente a partir 

da negação parcial dessa herança poderia se valorizar o barroco como cultura autóctone, 

ou seja, autenticamente brasileira. Esse sentimento de ruptura também era associado à 

arquitetura moderna, que marcaria um novo tempo da nação no caminho das civilizações 

ocidentais.  

Destarte, somente poderia surgir um sentimento de pertencimento a um novo 

tempo da nação Brasileira (moderno – século XX) demarcando e associando dois 

momentos precisos – o originário, representado pelo Barroco, que constitui a 

ancestralidade do sentimento de nacionalismo, e o momento do presente, representado 

pela arte e arquitetura moderna.  Por meio dessa cronologia, o projeto de patrimônio do 

PHAN buscou ser capaz de reconquistar o elo perdido constituinte do ser nacional, qual 

seja, o “espírito de invenção”, a “seiva criadora”, o “sentido plástico real” e a 

“espontaneidade”, e de reconhecer nesse gesto a ruptura tanto na origem quanto no 

presente. No tempo original, com o gênio barroco, Aleijadinho, que se utilizava do 

conhecimento da arte europeia para subvertê-la. No tempo presente, com a arquitetura 

moderna de Lucio Costa, que acreditava que a produção moderna da arquitetura imporia 

novas formas e técnicas de representação, resgatando o que ele chamou de “a boa 

                                                 
370 apud: BRAGA, Vanuza Moreira. Ibdem, 2010.  
371 JULIÃO, Letícia. Ibdem,2008, p. 67. 
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tradição”, inserindo o Brasil no universalismo das artes, tanto em sua origem quanto em 

sua atualidade.372 

É justamente a política patrimonial do PHAN, fundamentada nesse elo entre o 

Barroco e o Modernismo, que a RHA busca combater. O barroco representado na figura 

de Aleijadinho é um dos pilares do projeto patrimonial dirigido por Rodrigo Melo Franco 

de Andrade e está, segundo a RHA, fundamentado em uma farsa. A desconstrução da 

biografia de Aleijadinho é uma tentativa dos intelectuais do periódico mineiro 

denunciarem o projeto patrimonial que estava, segundo eles, “corroendo” a tradição 

brasileira tão necessária para a “proteção do patrimônio de várias gerações”. A gestão 

patrimonial fundamentada no mito do Aleijadinho, segundo Lima Júnior, faz parte da 

“onda de corrupção e de incompetência, que avassalou tudo” devido à “massa obtusa” 

que soterra “a parte sã e culta da Nação”, dominando tudo, principalmente as artes, por 

meio da “mistificação, substituindo a verdade do saber pela mentira convencional.”373 

O que o PHAN pregava ser autêntico e singularmente nacional, Lima Júnior 

revelava ser a herança da colonização lusitana no surto artístico que se desenvolveu em 

Minas nos século XVIII. Este surto artístico seria o responsável pela transformação da 

aglomeração bárbara, atraída pela ideia de riqueza fácil na extração do ouro, em uma 

sociedade civilizada nos padrões europeus. A atribuição dos “Passos” e dos “Profetas” a 

Aleijadinho como marco da criação artística autenticamente brasileira é rechaçada pela 

RHA quando esta demonstra que as estátuas no átrio do Santuário Franciscano de 

Congonhas foram esculpidas em blocos separados e depois ajustados no local designado 

para cada uma. Essas esculturas, que não são barrocas e sim do estilo gótico característico 

do século XIII, são os profetas Isaias, Jeremias, Jonas, Joel, Amós, Nahum, Abdias, 

Baruch, Ezequiel, Daniel, Oseas e Habacuc. De acordo com o historiador, a separação em 

blocos é tão visível que “somente os cegos ou fingidos por interesse do dinheiro do 

Ministério da Educação, fingem ignorar isso.” Essas esculturas classificadas como góticas 

são, de acordo com Lima Júnior, “magníficos exemplares da escultura europeia do século 

XIII, de uma admirável exatidão nos tipos humanos, segundo a época de cada um.” Nesse 

sentido, os blocos eram trabalhados cada um em seu tempo, seguindo o risco 

dimensionado para cada parte. O processo de esculpir seguindo riscos dimensionados é, 

de acordo com o historiador, “vulgar em toda a parte e jamais se encontrou em Minas, 

                                                 
372CHUVA, Márcia. “Fundando a nação: a representação de um Brasil barroco, moderno e 

civilizado”. Topoi, v. 4, n. 7, p. 313-333, 2003. 
373 REVISTA DE HISTÓRIA E ARTE, Belo Horizonte, Janeiro/Março, 1963b, p.144. 
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documento de modelagem em barro, em gesso ou qualquer outro material indicativo de 

uma criação local.” Fundamentando-se na descrição de Jeanne Lejeux e Emile Mâle sobre 

as várias esculturas dos profetas na Europa, Lima Júnior observa que essas estátuas 

constituem um tema sacro universal, muito generalizado em todos os santuários do 

mundo cristão, e que traduzem as cenas dos Dramas sacros da Idade Média.374 A partir 

da descrição dos quatro profetas em Amiens, no norte da França, das 14 estátuas dos 

profetas na portada central de Strasburgo, capital administrativa da Alsácia, e de outras 

estátuas em outras regiões da Europa, Lima Júnior conclui que o Santuário de Bom Jesus 

de Congonhas foi projetado e construído sob a supervisão dos frades franciscanos, 

“atuantes em Ouro Preto, Sabará, e São João Del Rei”, e que contém preciosíssimos temas 

arcaicos da arte religiosa gótica, “que alguns brasileiros ignorantes e alguns estrangeiros 

desonestos qualificam de barroca”.375 

Citando Alberto Deodato, Lima Júnior classifica os “tempos que correm como o 

SÉCULO DA IMPOSTURA”, onde a consagração de uma sociedade de impostores põe, 

na hierarquia social, a virtude no último degrau do êxito. A mistificação do Aleijadinho 

destruiria, assim, a verdadeira história do Brasil e, consequentemente, as tradições mais 

expressivas do país, uma vez que relegariam ao esquecimento os verdadeiros valores 

morais da virtude. Ao selecionar a figura do Aleijadinho para representar a origem da 

nacionalidade, o projeto do PHAN esconde e esquece aquele que, para Lima Júnior e para 

os demais intelectuais da RHA, seria o verdadeiro herói da nacionalidade e representante 

da origem da civilidade no Brasil: o alferes Tiradentes.376 

Ao contrário do mito do artista mulato, o Tiradentes não era meramente um 

executor, mas dominava a sua arte, na melhor acepção dessa palavra: não somente 

praticava, mas criava e planejava. Tinha saberes de medicina e não era somente um 

prático na extração dos dentes. Construtor de estrada e perscrutador dos sertões, o alferes 

era produtor de mapas, possuindo conhecimentos de geografia e mineralogia. Além disso, 

interessava-se por engenharia, projetando certos melhoramentos urbanos (concebeu um 

                                                 
374 REVISTA DE HISTÓRIA E ARTE, Belo Horizonte, Janeiro/Prospecto, 1963a, p. 24. 
375 Waldemar de Almeida Barbosa, concordando com a tese de Lima Júnior, ainda se refere as opiniões de 

Eduardo Prado e de Robert Frank, que também criticam a atribuição dos Profetas ao Aleijadinho mulato, 

pois era notória a exceção pelo empreiteiro Joaquim José da Silva, natural de Sabará. Segundo Barbosa, 

Frank também cita o Passo Strasburgo, na Alsácia, se referindo àquelas esculturas como fontes das cópias 

para reprodução do Santuário de Congonhas. REVISTA DE HISTÓRIA E ARTE, Belo Horizonte, 

Janeiro/Março, 1963b, p.95. 
376 REVISTA DE HISTÓRIA E ARTE, Belo Horizonte, Janeiro/Março, 1963b, p. 144.  
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“projeto devidamente instruído com plantas e cálculos” para o abastecimento de água do 

Rio de Janeiro). 

Com todas essas características, Tiradentes figura na escrita limiana e na RHA 

como o verdadeiro símbolo do nacionalismo, representante do sentimento de amor à 

pátria que deveria fundamentar todo o trabalho público. Nesse sentido, o projeto de 

patrimônio nacional proposto pela revista mineira se delinearia na valorização da verdade 

histórica com o propósito de elevar as verdadeiras experiências de civilidade, a fim de 

construir o autêntico sentimento de nacionalismo. Para o autor,  

[...] mais do que uma sedição de quartel, um estreito movimento nativista, a 

Inconfidência foi uma expansão de sentido altamente filosófico, integrada nas 

correntes de idéias que dominaram o mundo civilizado no século dezoito. A 

Inconfidência foi, pois, um anseio coletivo de brasileiros e portugueses, que 

preparou a Independência do Brasil em 1822, mas que já se havia caracterizado 

em Portugal na revolução liberal de 1820 com as exigências democráticas de 

um regime constitucional. Seja lá como for, o nacionalismo é um sentimento 

que se não compadece nem se confunde com o nativismo mesquinho e estéril. 

A Inconfidência de Minas Gerais, em 1789, foi, pois, um capítulo dos mais 

gloriosos da História Universal da Liberdade.377 (negrito nosso) 

 

Desse modo, diferentemente do PHAN, que fundamentava seu projeto patrimonial 

por meio do “nativismo que se encarnava no mito do Aleijadinho”, os letrados 

(profissionais liberais) e os militares mineiros compuseram um ideário de alta cultura 

política, e, por isso, merecedor de ocupar um lugar de destaque na história ocidental. O 

combate à imagem simbiótica de Aleijadinho, que mescla a cultura europeia civilizada 

com as origens indígena e negra, entendidas pelo PHAN como viscerais e fecundais, se 

dá na desconstrução do mito e na valorização da Inconfidência como verdadeiro episódio 

que foi capaz de elevar a nação, inserindo-a na História Universal da Liberdade.  

A figura desempenhada por Aleijadinho no projeto patrimonial do PHAN como 

herói nacional, uma espécie de paladino que potencializa e transforma em obra a 

resistência contra o colonizador, é rebatida pela RHA uma vez que a fundamentação dessa 

nacionalidade estava sobre as ruinas das mentiras inventadas por Bretas, sobre as 

falsificações que caracterizam apenas um sentimento mesquinho de nativismo e não o 

verdadeiro sentimento de nacionalismo que deve constituir uma nação. O nacionalismo, 

para Lima Júnior e para os autores do periódico mineiro, não adviria da ruptura com o 

                                                 
377 LIMA JÚNIOR, Augusto de. Alferes Joaquim José da Silva Xavier (O Tiradentes). Patrono cívico da 

nação brasileira. Belo Horizonte: Edição do Governo do Estado de Minas Gerais, s/d. pp. 12-34. Do autor, 

ainda, cf. Pequena história da inconfidência de Minas Gerais. 2ª edição. Belo Horizonte: Edição do Autor, 

1955, pp. 97-116. 
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colonizador. A herança artística, cultural, política e intelectual que coaduna com os 

valores civilizacionais do mundo ocidental deram-se como legado lusitano, e somente a 

partir desse legado surgiria o sentimento filosófico equiparado às demais revoluções 

ocidentais, como a Independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa. 

Lima Júnior estava convicto, assim, de que o episódio da Inconfidência e seu 

maior mártir, Tiradentes, garantiam o conteúdo pedagógico e o valor universal, não 

somente porque fossem enquadrados pela herança clássica europeia, mas especialmente 

por conta dessas “experiências [políticas e culturais] novas” da América lusitana, que 

seriam reunidas ao “patrimônio do saber universal”.378 

Assim, podemos notar que a crítica ao mito Aleijadinho fundamentou-se como 

porta de entrada para o RHA no combate às políticas patrimoniais do governo central, a 

fim de minar um dos pilares da então cultura nacional baseada na valorização da “mentira 

barroca” e do mito Aleijadinho. No intuito de restaurar a cultura, a RHA também assume 

em sua missão uma “autêntica cultura histórica”, comprometida, sobretudo, com a 

verdade documental, sendo, portanto, esse o caminho estratégico para expurgar da 

história as lendas e os mitos, instaurando assim os valores estéticos, morais, políticos e 

intelectuais defendidos pelo periódico mineiro, encontrados, sobretudo, no episódio da 

Inconfidência Mineira. 

 

3.4 Para uma crítica ao modernismo: A polêmica sobre consagração Igreja da 

Pampulha. 

 

Na Igreja brasileira não há o que possa causar espanto; está fora de todas as regras. 

Saint’Hilaire 

 

Falar de modernização dos templos católicos no Brasil, em especial no estado de 

Minas Gerais, é assumir a tarefa de problematizar e expor uma série de debates que urdem 

a trama polêmica das políticas culturais. A edificação da Igreja da Pampulha, na década 

de 1940, é a primeira e uma das mais turbulentas aproximações entre arquitetura/arte 

modernista e temática religiosa. A querela durou 15 anos entre a inauguração da igreja, 

em 1943, e a sua consagração, em 1959.   

                                                 
378 LIMA JÚNIOR, Augusto de. ACADEMIA MINEIRA DE LETRAS. Discurso de posse na Academia 

Mineira de Letras. Rio de Janeiro: Jornal do Commercio, 1953. 22pp, p. 6.  
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No primeiro número da RHA, Augusto de Lima Júnior publicou o artigo intitulado 

“São Francisco da Pampulha”, revisitando a polêmica sobre a construção da igreja 

localizada às margens do lago da Pampulha em Belo Horizonte. Enfático, Lima Júnior 

escreve: “a [...] construção chama-se, mas não é, ou não era e é agora, a ‘Igreja de São 

Francisco da Pampulha’.”379  Segundo ele,  para a edificação do templo, 

O Arcebispo não foi consultado nem lhe deram a menor satisfação. O 

Código de Direito Canônico e as instruções da Comissão Pontifícia da 

Arte Sacra, as tradições milenares da arquitetura cristã, nada disso 

entrou nas cogitações de quem mandou construir aquela geringonça. O 

terreno não foi consagrado, nem bento, nem nada.380 

 

A tensão relacionada à construção da capela franciscana na Pampulha perpassava 

a complexa relação entre o Estado e a Igreja Católica, pois a iniciativa partia do Estado, 

que deixou à margem da construção a própria destinatária do edifício, ou seja, a Igreja 

Católica. Para compreendermos o panorama dessa polêmica valem alguns apontamentos.  

No plano nacional, a partir de meados da década de 1950, o debate político 

brasileiro se apoiaria cada vez mais na polaridade entre desenvolvimento e estagnação 

econômica. Segundo Marcus Silveira, a afinidade entre a busca desenvolvimentista e a 

arquitetura modernista delineia-se como uma 

[...]bela chave de reflexão para avaliarmos o impacto de uma 

significação imaginária social ainda vigente no pensamento do coletivo 

anônimo ocidental, qual seja, o desejo de controle das ações e seus 

efeitos, bem como da transformação da sociedade por meio da aplicação 

‘racional’ da técnica.381 

 

 Dessa forma, como centros irradiadores de progresso, os templos católicos, tanto 

pelo seu caráter redentor quanto pela sua fruição, ampliariam o poder simbólico da 

arquitetura modernista brasileira. O “discurso enunciador da racionalidade técnica”, 

pertencente às sociedades modernas, pode, segundo Claude Lefort, efetivamente, vir a 

assumir um caráter místico quando utilizado como principal acesso ao mundo.382 

Desdobrando o raciocínio, Lefort aponta que é possível, numa operação de 

permeabilidade dos sistemas simbólicos, compreender que a esperança cristã de redenção 

após a morte tenha sido mesclada aos elementos materialistas da corrida pelo 

desenvolvimentismo econômico. Assim, podemos pensar que a esperança de instauração 

                                                 
379 REVISTA DE HISTÓRIA E ARTE, Belo Horizonte, Janeiro/Março, 1963b, p. 99. 
380 Idem. 1963b, p. 99.  
381 SILVEIRA, Marcus Marciano Gonçalves. Ibdem. 2011, p.23. 
382 LEFORT, Claude. “Permanência do teológico-político?” In: Pensando o Político: ensaios sobre 
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de uma era progressista e redentora rumo à modernidade tenha se mesclado aos elementos 

próprios de um catolicismo abalado pela crescente secularização da sociedade nas 

décadas de 1940 a 1960, no Brasil. Destarte, na expectativa de atender aos seus fiéis no 

plano religioso e material, setores da Igreja teriam se rendido a modernização dos seus 

templos, afinal, ao proporcionarem uma antecipação mística do encontro das periferias 

com a modernidade, supostamente garantiriam também sua permanência no futuro como 

instância fundamental de atribuição de sentido ao mundo. A procura por inovação nas 

formas dos prédios e dos monumentos estava em voga no panorama da arquitetura 

nacional, principalmente quando o apelo modernizador ligou-se à fruição dos templos 

católicos. Tais inovações nos edifícios seriam como pontos irradiadores de progresso.  

O projeto de ressureição cultural assumido pela RHA incide num ponto 

fundamental do debate político brasileiro dos anos 1950 e 1960: a polaridade entre 

desenvolvimento e estagnação econômica. Marcus da Silveira nos aponta que o governo 

do presidente “bossa-nova”, Juscelino Kubitschek (1956-1961), disseminaria uma onda 

de otimismo sem precedentes na história republicana do país, acenando com a 

possibilidade de o Brasil entrar, finalmente no grupo dos países “industrializados”. Nesse 

sentido, a discussão estaria ancorada nas interpretações sobre países desenvolvidos e 

subdesenvolvidos, e para que o Brasil saísse do ‘estado de alienação’ o Instituto Superior 

de Estudos Brasileiros (ISEB) foi criado no ano de 1955 com o intuito de propor uma 

reflexão sobre o desenvolvimento nacional. Por meio de cursos, palestras e seminários, 

os intelectuais envolvidos no ISEB, apesar de haver sérias divergências ideológicas entre 

eles, concordavam que a “passagem da nação de ‘objeto a sujeito’ da história exigiria 

primeiramente o término da alienação econômica – leia-se, dependência.”.  

O plano de crescimento cultural da RHA, além de apresentar severas críticas às 

políticas patrimoniais assumidas pelo PHAN, vai de encontro também ao que o ISEB 

estava buscando disseminar nas reflexões sobre o desenvolvimento nacional visto que, ao 

propor a inversão da ordem de prioridades para o crescimento do país, a revista busca em 

primeiro lugar a formação da “consciência história” para um “progresso moral e 

intelectual” que a posteriori resultaria em um “progresso material”.383 

A crítica escrita por Lima Júnior sobre a capela da Pampulha é a porta de entrada 

para compreendermos a polêmica em torno da construção dessa igreja. Desde os anos 30, 

o debate sobre o estilo mais apropriado para o igrejário impulsionava os vários setores da 

                                                 
383 SILVEIRA. Ibdem, 2011, p.20. 
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Igreja a repensar a arquitetura de seus templos. Contudo, há de se destacar que, apesar 

das discussões no campo da arquitetura religiosa e do reconhecimento de importantes 

setores da Igreja em adaptar os santuários aos tempos modernos, não coube à Igreja 

Católica a iniciativa de financiar a construção da capela de São Francisco de Assis na 

Pampulha, mas ao próprio Estado. Idealizada por Oscar Niemeyer na primeira metade da 

década de 1940, a igreja da Pampulha não se circunscreve apenas na condição de ser o 

primeiro exemplar largamente reconhecido pela crítica como arquitetura religiosa 

modernista no Brasil, mas especialmente porque demonstra de maneira geral sua ligação 

a um sistema de significações que nos remete à disseminação do imaginário 

desenvolvimentista no Brasil.  

Acredita-se que o aumento da disputa no mercado de bens religiosos e a progressiva 

ampliação da secularização na sociedade teriam levado setores da igreja católica a propor 

e a defender a conformação aos novos tempos como única saída para a manutenção de 

seu papel normativo. Com a polêmica da “igrejinha”, as novas formulações estéticas dos 

templos se aproximam cada vez mais da arquitetura modernista, processo que 

inicialmente era considerado ameaçador pela Igreja.  

No intuito de conduzir estrategicamente tais mudanças na arquitetura religiosa, é 

fundada, em 1946, a Sociedade Brasileira de Arte Cristã (SBAC), que promoveria tal 

adequação aos novos tempos de acordo com os interesses da própria Igreja. A partir da 

criação da SBAC, há um estreitamento, mesmo que lento, das relações entre artistas 

modernos e a Igreja católica. Seu objetivo era propagar os “sãos princípios que devem 

reger a arte cristã, desde a arquitetura das nossas igrejas até o seu mobiliário, sua 

decoração e todo o aparelhamento do culto divino.”384A vontade de proteger a Igreja 

contra “exageros e deformações dos modernistas”385 foi outro importante motivo da 

fundação da SBAC. Dessa forma, notamos que a apreensão causada pelo ineditismo 

arquitetônico da capela franciscana na capital mineira marcou a criação dessa entidade.  

Contudo, não eram todos os setores da Igreja que estavam de acordo com essa 

aproximação com o modernismo. Segundo Lima Júnior, “o Arcebispo Dom Antônio dos 

Santos Cabral [...] repudiou-a como afrontosa ao decoro da Igreja Católica”. E, além 

disso, o autor aponta como Dom Cabral “suportou pressão, recusou subornos, cumpriu 

seu dever galhardamente, não negociou com os interessados em verem triunfante o 

                                                 
384 OSWALD, Carlos. Arte Sacra Moderna. Vozes, Petrópolis, v. 8, n. 2, p. 159-69, mar./abr. 1950, p.53. 
385 OSWALD, Carlos. Ibdem, 1950, p.173. 
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achincalhe às instituições cristãs.”386 O próprio Arcebispo não se silenciou perante a 

construção daquele  

[...] edifício de tão aberrante concepção arquitetônica e decoração 

exótica, em flagrante contraste com o recolhimento e gravidade que 

devem predominar nos recintos destinados à oração e celebração dos 

sagrados mistérios.387 

 

Segundo Dom Cabral, houve aprovação da ideia inicial de se construir um templo 

as margens da Lagoa da Pampulha. No entanto, as plantas nunca lhe foram apresentadas 

e nem mesmo os terrenos foram doados à Mitra. A ‘extravagância’ da igreja levou-o a 

estudar melhor o caso, preferindo consultar a opinião de alguns especialistas antes de 

tomar sua decisão definitiva sobre a destinação do edifício ao culto religioso. Outro que 

exortou as ‘extravagâncias’ modernistas foi o Cardeal Dom Jaime de Barros Câmara, 

Arcebispo do Rio de Janeiro, que, segundo Lima Júnior, fez publicar pela imprensa uma 

eloquente condenação às “heresias arquitetônicas, quando com o prurido de originalidade, 

têm produzido traçados em que igrejas se assemelham a barracões ou a fábricas, cujas 

torres pouco diferem das respectivas chaminés.”388 Dom Jaime, ainda nas palavras de 

Lima Júnior, “cita a arapuca da Pampulha, como exemplo típico dessas aberrações”. Ao 

discorrer sobre as palavras do Arcebispo do Rio de Janeiro, Lima Júnior relembra “as 

palavras de Pio XII e os Decretos da Sagrada Congregação dos Ritos que proibiam o uso 

de formas da chamada arte moderna nas construções de igrejas e na confecção de imagens 

sacras”. Ele Recordou ainda o texto dos Decretos “que estipulou que ‘a arquitetura 

religiosa, se bem que tome formas novas, não pode de forma alguma assemelhar-se aos 

edifícios profanos, mas deve desempenhar sempre, o seu papel como compete à Casa de 

Deus e Casa de Oração.’”389 

Nessa diatribe os discursos que defendiam a modernização dos templos são 

balizados por diferentes argumentações. O presidente da SBAC, Carlos Oswald, tece seu 

argumento ressaltando a necessidade de se produzir uma igreja que concilie os meios, as 

artes e os materiais modernos. Conforme Oswald: 

A igreja não é simplesmente um edifício para proteger fiéis das 

intempéries, é antes de tudo uma ‘palavra’; seus muros devem ‘falar, 

seu ambiente, todos os seus contornos são símbolos, seus muros devem 

                                                 
386REVISTA DE HISTÓRIA E ARTE, Belo Horizonte, Janeiro/Prospecto, 1963a, p. 99.  
387 CAPELA de São Francisco da Pampulha; arq. Oscar Niemeyer. Arquitetura e Engenharia, Belo 

Horizonte, n.2,p. 40-4, jul./ago. 1946.   

 
388REVISTA DE HISTÓRIA E ARTE, Belo Horizonte, Janeiro/Prospecto, 1963a, p. 101. 
389REVISTA DE HISTÓRIA E ARTE, Belo Horizonte, Janeiro/Prospecto, 1963a, p. 101. 
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ser o ‘Evangelho dos Pobres’, dos iletrados, todo o seu conjunto interno 

e externo deve ter ‘significações.’ 390 

 

Já a defesa dos novos princípios estéticos na arquitetura religiosa entre os 

arquitetos pode ser lida nas palavras de Sylvio de Vasconcelos391:  

Se na época românica se fez românico, se na Idade média se fez gótico, 

se na nossa fase colonial se fez o templo em seu modo próprio, se em 

nenhuma destas épocas se procurou imitar ou copiar estilos mais 

antigos, por que a prisão do antigo? A Igreja da Pampulha é uma igreja. 

Tão moderna hoje como o foram todos os templos melhores da religião 

em suas épocas [...]. Onde está escondido o ‘gatinho’ do comunismo? 

Não estará apenas roendo os miolos de quem o descobriu?392 

 

A irônica expressão “gatinho do comunismo” polemiza com a constante associação do 

modernismo ao comunismo. Tal relação está claramente apontada no artigo de Lima 

Júnior, quando o historiador critica Oscar Niemeyer como um arquiteto incapaz de 

conceber uma arte religiosa por ser comunista e ateu: 

O autor dessas construções [Casa de baile, Cassino e Igreja São 

Francisco de Assis] foi conhecido arquiteto comunista e, por 

conseguinte, ateu, e como tal sem limitações nos seus caprichos 

individualistas, que fazem babar de admiração fingida, os realmente 

estultos e velhacos que sonham com inversões e subversões da ordem 

social, afora a moral que já está feita no Brasil e, portanto em Minas 

Gerais, também.393 

 

Os comunistas também são acusados de destruírem o sentimento cristão com a bobagem 

arquitetônica. Nas palavras do coordenador da RHA: 

Enquanto os comunistas desenvolviam uma entusiástica propaganda 

dessa bobagem arquitetônica, para atingirem seus fins de destruírem o 

sentimento cristão do povo humilde, os tolos, com medo de serem 

descobertos como bestas fingiam e fingem ainda que entendem daquela 

moxifinada que não tem sentido nenhum394. 

 

A polêmica destacada pelo artigo “São Francisco da Pampulha” nos remete assim 

a vestígios que nos serão importantes para mapearmos as concepções patrimoniais de 

Augusto de Lima Júnior, já que o autor se fundamenta claramente em documentos 

canônicos da Igreja Católica para legitimar o seu discurso frente às constantes investidas 

do modernismo. Ao analisar o painel pintado por Portinari, Lima Júnior condena 

                                                 
390 OSWALD, Carlos. Ibdem. 1950, p.165. 
391 Filho do revisor crítico da Revista de História e Artes, Salomão de Vasconcelos. 
392CAPELA de São Francisco da Pampulha; arq. Oscar Niemeyer. Arquitetura e Engenharia, Belo 

Horizonte, n.2, p. 40-4, jul./ago. 1946, p.44. 
393 REVISTA DE HISTÓRIA E ARTE, Belo Horizonte, Janeiro/Prospecto, 1963a, p. 99. 
394 Idem. 1963a, p. 100. 
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[...]a pobreza moral de quem teve coragem ou a displicência de legar 

sua memória a tão tristes documentos de ignorância ou improbidade. A 

arte inspirada na vida de São Francisco de Assis é de uma riqueza de 

expressão tal, que não encontrou ainda paralelo porque ela contém todo 

o Evangelho e, por conseguinte, o cristianismo por inteiro.395 

 

Segundo ele, a igreja como Casa de Deus e monumento da arte cristã 

 
[...]não pode sofrer arbítrios nem distorções a bel-prazer dos grande ou 

dos idiotas do dia. O Cristianismo é um fato histórico. Suas figuras são 

humanas não são aleijadas nem monstruosas.  Elas não são ficção. Suas 

representações se chamam imagens, isto é, apresentações físicas de 

pessoas normais às quais se juntam símbolos característicos de suas 

virtudes edificantes e de suas culminantes participações na vida ou na 

morte cristãs. Arte Cristã não se improvisa. 396  

 

E sobre a arte cristã ele continua, 

A verdadeira Arte é uma projeção dos sentimentos da pessoa dotada da 

aptidão de transferir para a imagem o que em sua alma se forma pela 

faculdade mística de compreendê-la. Essa é a constante na Arte Cristã. 

Cada um pinta ou esculpe o Cristo conforme o vê dentro de sua alma. 

Se não o vê dentro de sua alma, o deforma porque o não sentiu e assim 

o não pode ver.397 

 

Ancorado em Daniel Rops398, Lima Júnior define a impossibilidade “dos autores 

do tipo Pampulha” produzirem arte cristã: “É apenas no coração de quem o adora que 

Jesus imprime a sua face”399. Nesse sentido, observamos que a crítica do polêmico 

historiador se constrói na incoerência de um ateu construir uma igreja cristã, ou seja, a 

sua argumentação se fundamenta na inexistência de uma experiência religiosa, pois quem 

não vive “em Cristo” também não conseguirá vê-lo e muito menos representá-lo em sua 

sagrada arte. Ou seja, quem não imprime a doxa do cristianismo em seu “estar no mundo” 

não é capaz de construir ou mesmo de participar da formulação da arte sacra. Desse modo, 

ele cessa as acusações, aproximando sua escrita a um libelo jurídico, legitimando seu 

posicionamento ao afirmar que “Não poderia haver, pois, controvérsia honesta em torno 

                                                 
395 Idem. 1963a, p. 100.  
396 LIMA JÚNIOR, Augusto de. Arte Religiosa. Ed. Do Instituto de História, Letras e Artes. Belo 

Horizonte, 1966b, p.23. 
397 Idem. 1966b, p. 25. 
398 Escritor e historiador francês nasceu em 1901 e faleceu em 1965. Foi professor de História e diretor da 

revista Ecclesia (Paris). A obra historiográfica de maior relevância de Rops é a coleção História Sagrada, 

que abrange os volumes O povo bíblico (1943), Jesus no seu tempo (1945) e os onze tomos desta História 

da Igreja de Cristo (1948-65). 
399 REVISTA DE HISTÓRIA E ARTE, Belo Horizonte, Janeiro/Prospecto, 1963a, p. 100. 
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da aberração denominada Igreja de São Francisco da Pampulha. Não houve mesmo 

controvérsia.”400 

Como vemos, o discurso de Lima Júnior é encadeado como um ataque direto ao 

alvo de suas críticas, seja ao PHAN, seja à arte moderna, seja mais diretamente ao 

“arquiteto ateu comunista”. A leitura que fazemos de seu posicionamento nos permite 

dizer que seu discurso tem como índice principal o registro polêmico. Aportados nas 

proposições de Mangueneau sobre o registro polêmico, entendemos que “o enunciado 

polêmico integra e rejeita ‘agressivamente’, isto é, em termo mais ou menos veementes, 

talvez insultuosos”401. 

Segundo o analista francês, “de um ponto de vista lexical, ‘polêmica’ ou 

‘polemizar’ se empregam para conflitos nos quais as questões estão situadas além dos 

indivíduos que interagem” e é nesse ponto que o discurso de Lima Júnior mostra-se não 

apenas como uma afronta insultuosa aos seus contrários. Para que seu posicionamento 

seja autorizado,  

a sua voz enunciadora vai receber a caução um princípio superior 

(Deus, a Pátria, a Razão, a Arte etc.), princípio que não poderia ser 

eleito por uma só pessoa, mas ser reconhecido por um número maior. 

O polemista inscreve-se na filiação de um poder superior, a ele e a 

todos, que ele não precisa justificar. Se tivesse de fazê-lo, toda a força 

ilocucionária seria diminuída, se não anulada.402 

 

Assim, o discurso de Lima Júnior vai ancorar-se em um princípio superior, que é 

a experiência da arte religiosa cristã, autorizando-se polemicamente no jogo patrimonial. 

É nesse sentido que o jogo se configura, em uma arena onde grupos sociais negociam 

significados e onde se formam disputas simbólicas por distinção e por legitimidade 

cultural. Arena dominada por aqueles que detêm o monopólio da violência simbólica 

legítima, que possuem o poder específico de construir, reproduzir, manipular e impor a 

verdade a seus pares. É nesse espaço patrimonial que diversos campos se entrelaçam, 

demonstrando as tramas do poder simbólico. 

Ao apresentarmos a polêmica em torno da construção da Igreja da Pampulha, 

entendemos que a sua edificação se deu num momento tenso, no qual a modernidade e a 

tradição não constituem sistemas contraditórios entre si, mas antes alternativas diferentes 

para um mesmo problema. Assim, a capela de São Francisco de Assis é, talvez, o episódio 

                                                 
400 Idem. 1963a, p. 100. 
401 MAINGUENEAU, Dominique.  Ibdem, 2010, p. 190. 
402 MAINGUENEAU, Dominique.  Ibdem, 2010, p.192 



184 
 

mais significativo da disputa pelo poder simbólico no campo patrimonial em meados dos 

anos 50 no Brasil.  

 

 

3.4.1 História e Arte: os caminhos para a restauração do Patrimônio 

 

 

 

No artigo “São Francisco da Pampulha”, observamos que a experiência religiosa 

é fundamental para compreendermos a concepção de arte de Lima Júnior e, 

consequentemente, da RHA. Após três anos da publicação desse artigo, Lima Júnior 

estreou seu livro Arte Religiosa, aprimorando nele a sua definição da Arte a partir de John 

Ruskin403: “toda Arte terá que ser essencialmente religiosa e toda religião essencialmente 

artística”, isso porque “Deus é a forma perfeita, o Belo por excelência, daí a característica 

da Arte na busca desse ‘Belo’, que aproxima a criatura da perfeição divina.”404 

No artigo “História e Arte Franciscana em Minas Gerais”, primeiramente 

publicado na RHA e presente também no livro supracitado, Lima Júnior analisa o 

fenômeno religioso nas Minas setecentistas como 

[...] importante fator dessa rápida organização social e política, que 

formou no interior do Continente, uma civilização bastante adiantada 

para a época, e que foi capaz de criar um padrão de comunidade humana 

mais elevado do que em qualquer outra parte do Brasil. Como interveio 

esse fator religioso, constitui, certamente, uma investigação necessária 

para a compreensão do surto de arte que acompanha, desde os primeiros 

tempos, a organização social e política de Minas, e que representa ponto 

fundamental para a interpretação da conduta e dos ideais de nossos 

antepassados.405 

 

O autor ressalta, no seu mais conhecido livro, A Capitania de Minas Gerais: suas 

origens e formação, três vezes reeditado, a participação fundamental dos “franciscanos 

[como] um grande elemento na formação religiosa e artística do povo mineiro”, sendo os 

religiosos dessa ordem grandes responsáveis pelo “grande desenvolvimento religioso e 

simultaneamente, o estabelecimento da convivência social, que proporcionaram a 

organização civil e a formação regular do povo mineiro.”  

                                                 
403 John Ruski (1819 – 1900) é considerado o principal teórico da preservação do século XIX na Inglaterra. 

Cf. PINHEIRO, Maria Lúcia Bressan. Ibdem. 2011. 
404LIMA JÚNIOR, Augusto de. Ibdem, 1966b, p.11. 
405REVISTA DE HISTÓRIA E ARTE, Belo Horizonte, Janeiro/Março, 1963b. 
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Pela ótica limiana, a construção das igrejas e de seus ornamentos, juntamente com 

a liturgia e a arquitetura de seus prédios, além de acalentar as asperezas espirituais dos 

homens que ali chegavam, tornaram-se os maiores legados artísticos culturais do século 

XVIII, o que “enobrece a memória da geração criadora”, justificando, assim, a 

importância da pesquisa e do conhecimento histórico, religioso e artístico enunciados pelo 

autor.  

Foi obra generalizada e está de pé, documentando os esplendores de 

uma civilização artística pujante, que encheu esse admirável século 

dezoito, que demonstrou a superioridade da raça que o produziu e que 

há de ressurgir de seus escombros, quando despertarmos do 

atordoamento desta hora de transição.406 

 

Lima Júnior foi um típico polígrafo que se utilizou de sua escrita sobre o passado 

para influir nas decisões do presente407. Nesse sentido, o oficio de historiador é assumido 

como missão de salvaguardar um passado que, além de ensinar, figura como relíquia de 

um tempo primordial para a construção do patrimônio nacional.  

Ao polemizar sobre a construção da moderna igreja na Pampulha, a RHA faz uma 

crítica ao desconhecimento da arte religiosa. Os intelectuais envolvidos no periódico 

mineiro também criticam a falta de valorização do patrimônio do velho igrejário. De 

acordo com Lima Júnior, “o estudo da arte religiosa no Brasil, precioso patrimônio de 

nossas velhas igrejas, (hoje saqueadas por funcionários do Ministério da Educação) ainda 

está com remotas possibilidades de ser feito.” A acusação é motivada pelas altas cifras 

gastas pelo PHAN, que não apresentou sequer um levantamento classificando as coleções 

de imagens e alfaias de ouro e prata que ornam os templos católicos desde o século XVIII. 

A inexistência de uma classificação feita pela repartição publica não impediu que 

intelectuais como Fernando Pio, em Recife, executassem, por conta própria, o “penoso 

trabalho, lutando com os representantes do Ministério da Educação que não faziam nada, 

e que pretenderam impedir (como em Minas) que outros o fizessem.” Lima Júnior 

também cita a criação do Museu de Arte Sacra na Bahia, iniciativa essa vindo da 

Universidade Federal da Bahia, que também realizou a catalogação das imagens de suas 

igrejas. Em Minas, a crítica é mais certeira, já que “constitui-se um curioso sindicato para 

negócios de objetos de igrejas: um funcionário afana as imagens e alfaias, e o outro dá 

                                                 
406 LIMA JUNIOR, Augusto de.Ibdem, 1965, p. 93. 
407 Notamos uma preocupação em se discutir o presente como um contínuo do passado, uma característica 

do historicismo segundo Nelson Saldanha, em que consiste em atestar a permanência do passado no espírito 

do homem do presente. “Em outros termos o homem ocidental (ele diz europeu) de hoje é distinto do que 

era antes, mas seu ser atual inclui o anterior.” Cf. SALDANHA, Nelson. Ibdem.1986, p. 15. 
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atestado de que são obras do ‘Aleijadinho’.” Esse negócio é que fundamentaria toda a 

mentira sobre a arte barroca e o mito aleijadinho, e o que estava burlando e escondendo 

toda essa corrupção, segundo Lima Júnior, era a valorização da arte e dos artistas 

modernistas que assim formaram fortunas, “enquanto as igrejas de Sabará, Catas Altas, 

arredores de Ouro Preto etc., e agora de Congonhas do Campo, eram despojadas de seus 

tesouros religiosos.” Assim, o combate a esses criminosos que dilapidam o patrimônio 

histórico e artístico é empenhado em prol do que os antepassados legaram no sentido de 

divulgar o conhecimento da história das origens e das significações dessas imagens que 

transformaram os sertões ignotos e bravios em uma organização social digna das maiores 

civilizações do mundo ocidental. Por esse viés, ao citar André Fouillé, o historiador 

mineiro caracteriza a arte cristã como instrutiva, educativa e intuitiva. Esses três atributos 

da arte cristã se dão pela plena ligação a uma ideia religiosa, “que à sua (arte cristã) 

contemplação, logo ocorre um mundo de sensações espirituais que, forçosamente, 

arrastam ao místico”408. Para exemplificar essa elevação mística pela arte sacra, Lima 

Júnior aponta a “maravilhosa escultura” das Catedrais na idade média como “Bíblia dos 

Pobres, onde o mais ignorante homem do povo aprendia a abominação do pecado409”. 

Assim, o autor reafirma a necessidade de se conhecer as edificações antigas e 

principalmente “os monumentos da arte sacra [já que] são imagem de concepções 

teológicas, sociais e artísticas dos séculos que as tem criado” 410.  

Para Lima Júnior, tal elevação não poderia ser visualizada na arquitetura religiosa 

modernista, pois a “arte cristã é uma arte inacessível aos modernos, que não tem nem a 

clareza e pureza dos primitivos, nem a exuberante precisão dos clássicos.”411 Dessa 

forma, a Igreja de São Francisco de Assis na Pampulha é severamente repreendida por 

não respeitar a liturgia da arte cristã circunscrita pela ideia religiosa de religar o homem 

ao Belo (Deus), por meio da sua contemplação. Assim, o painel dessa igreja e seu autor, 

Portinari, são criticados bravamente por deformar e profanar a arte inspirada na vida de 

São Francisco de Assis, provocando “desagregação”, “decomposição” e “horror”.  

Lima Júnior então se indaga sobre quem seria capaz de desenvolver a arte cristã 

durante um período de tanta selvageria, como fora os primórdios das Minas Gerais. Esse 

mundo religioso foi criado, segundo Lima Júnior, pela presença profícua dos franciscanos 

                                                 
408 LIMA JÚNIOR, Augusto de. ibdem, 1966b, p. 75. 
409 LIMA JÚNIOR, Augusto de. ibdem, 1966b, p. 75 
410 LIMA JÚNIOR, Augusto de. ibdem, 1966b, p. 74. 
411 LIMA JÚNIOR, Augusto de. ibdem, 1966b, p. 75.  
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nos primórdios das Minas. Daí a importância em conhecer a própria história dos 

franciscanos nas terras mineiras para compreender a história de Minas Gerais e 

consequentemente a do Brasil. Apesar de professar dificuldade em encontrar referência 

aos franciscanos nas documentações, Lima Júnior salienta o papel educativo dos frades 

na propagação da arte religiosa em Minas. Segundo o autor, esses frades foram os 

responsáveis por civilizar o “bando de aventureiros selvagens” por meio de uma 

considerável arte religiosa, pois, para o historiador, existe “uma unidade profunda entre 

estes termos: a vida, moralidade, sociedade, arte e religião. A grande arte, arte séria, é 

aquela onde se manifesta essa unidade.”412A arte séria é a arte cristã, que na representação 

do Belo reúne os ensinamentos e proporciona a reflexão para uma conduta moralmente 

civilizada nos preceitos cristãos.  

Lima Júnior prefacia o livro Arte Religiosa com um trecho do capítulo dois do 

Inferno da obra A divina comédia, de Dante Alighieri: 

Tu vais aprender em poucas palavras. Estes espíritos não tem a 

esperança da morte e seu destino obscuro é tão aviltado, que, eles são 

desejosos, mesmo, de uma sorte mais terrível. O mundo não guardou 

nenhuma lembrança de suas existências. A Misericórdia e a Justiça os 

desdenham. Não falemos mais deles, mas olha e passa.413 

 

Ao observar os sofredores do lago, o escritor italiano questiona as lamentações e 

os prantos desses. Como resposta, o mestre diz que a falta de memória sobre essas almas 

os faz perecer. Nesse sentido, o esquecimento é atestado pelos sofrimentos aviltantes das 

pessoas que não foram “nem fiéis nem rebeldes a Deus”, demonstrando uma equivalência 

entre existência e memoria, morte e esquecimento. Paralela a essa interpretação, podemos 

inferir que a busca pela “consciência histórica” seria uma forma terapêutica e 

diagnosticadora de preservar o patrimônio cultural. No artigo sobre a querela da Igreja da 

Pampulha, Lima Júnior acusa os que esquecem, por “ignorância ou improbidade”, a 

riqueza da arte franciscana, legando à memória tristes documentos de pobreza moral, 

como o quadro de Portinari, pois a expressão estética inspirada na vida de São Francisco 

“contém todo o Evangelho e, por conseguinte, o cristianismo por inteiro.”414 

As “Palavras Preliminares” da RHA podem ser agora iluminadas por essa 

concepção da arte religiosa, visto que o periódico propõe-se “reedificar a estrutura moral 

e intelectual de nosso povo”, desejando, assim, “contribuir para a restauração cultural do 

                                                 
412 LIMA JÚNIOR, Augusto de. ibdem, 1966b, p. 75. 
413 LIMA JÚNIOR, Augusto de. ibdem, 1966b, p. 8. 
414 REVISTA DE HISTORIA E ARTE, Belo Horizonte, Janeiro/Março, 1963b, p. 100.  
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Brasil.”415 Ressaltamos que o próprio nome da Revista apresenta os caminhos que o 

periódico busca traçar para alcançar os seus propósitos: a História e a Arte. A ideia de 

ressurreição das artes e de restauração da verdade histórica é uma tarefa de reação aos 

responsáveis pelo patrimônio nacional. Nesse sentido, podemos dizer que o periódico 

pretendia restaurar as noções e os debates sobre os temas artísticos e históricos a fim de 

salvar o patrimônio das intempéries e dos roubos sofridos. Logo, a ideia de patrimônio 

pode ser vista na RHA como um alvo a ser alcançado após a refundação da base histórica 

e artística patrimonial, restaurando assim o “que deveria ser o patrimônio no Brasil.” 

Destarte, o crescimento cultural do Brasil não poderia ser fundamentado em inovações, 

almejando um crescimento material sem ter o conhecimento da sua própria formação, de 

sua própria história, pois, segundo a RHA, “Ela constitui um repositório de experiências 

humanas que não podemos dispensar em nenhuma circunstância.”416 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
415 REVISTA DE HISTORIA E ARTE, Belo Horizonte, Janeiro/Prospecto, 1963a, p. 3. 
416 LIMA JÚNIOR, Ibdem, 1953, p. 22. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Recapitulando o caráter conflituoso do campo patrimonial que observamos nas 

contribuições do intelectual Augusto de Lima Júnior e do periódico mineiro Revista de 

História e Arte, podemos retomar as palavras de Canclini presentes na epígrafe, 

ressaltando que é fundamental compreendermos como inerente à construção do 

patrimônio cultural o jogo de escolhas conflitantes, tal como afirma Pierre Nora quando 

diz que o patrimônio é muito mais reivindicado do que herdado e muito menos 

comunitário que conflitivo.417 Ao nos referirmos ao aspecto seletivo do patrimônio, 

abordamos as formas de representação apropriadas pelos grupos, as classes e, em geral, a 

sociedade. Destarte, como apresentado ao longo dos três capítulos dessa dissertação, as 

estratégias de Augusto de Lima Júnior e da Revista de História e Arte são tecidas na trama 

dos debates patrimoniais a fim de legitimar convicções políticas, culturais, intelectuais e 

religiosas frente a um mundo moderno cada vez menos sacralizado. 

No intuito de sintetizarmos o caminho percorrido até aqui apontaremos os vértices 

de nossa análise com o objetivo de expormos as concepções que fundamentavam o 

posicionamento polêmico do historiador mineiro e dos autores instauradores do discurso 

da RHA. 

Ao analisarmos os debates da formação do campo patrimonial, observamos a 

atuação de Augusto de Lima Júnior, polêmico historiador mineiro que debatia avidamente 

contra as políticas patrimoniais do governo central, especificamente, contra o órgão 

responsável, o PHAN. A polêmica é algo reconhecido na vida de Lima Júnior e seus 

argumentos historiográficos constituíam a base das suas discussões públicas. Como 

lembrou a sua irmã: “Lima Júnior foi considerado o homem das polêmicas em Minas, das 

quais sairia sempre com razão, bem fundamentado nos dados cuidadosamente 

recolhidos”. Ao confrontar as medidas do PHAN e apontar diversos equívocos em suas 

concepções, a contribuição deste historiador foi interpretada muitas vezes como 

excêntrica e até mesmo como expressão de loucura. O que se pretendeu no primeiro 

capítulo desse trabalho foi compreender esse autor para além dessa pecha cunhada por 

seus contemporâneos e reproduzida muitas vezes pela historiografia que sobreleva a 

atuação do PHAN, principalmente de seu gestor Rodrigo Mello Franco de Andrade, alvo 

de inúmeras acusações tanto de Lima Júnior, quanto de outros autores da RHA. Nesse 

                                                 
417 NORA, Pierre. Conclusions des Entretiens IN: NORA, Pierre (sous la direction de). Science et 
conscience du patrimoine. Paris:Fayard, 1997, p. 392. 
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sentido, levantamos as principais obras que pudessem nos oferecer informações sobre 

suas concepções de história, arte, passado, identidade, cultura, dentre outros termos 

fundamentais na formação discursiva do campo patrimonial.  

Para Lima Júnior a escrita da história era um “dever cívico e sentimental”. Ao 

assumir esse compromisso na apresentação da Capitania de Minas Gerais (1940), o 

historiador nos sugere indícios sobre sua concepção acerca do trabalho de historiar. Em 

clave sentimental, ao assumir esses deveres em sua escrita, a autoridade do historiador é 

relacionada ao seu vínculo visceral às terras mineiras. Mineiro de Leopoldina, mas criado 

em Ouro Preto, Lima Júnior apresenta-se como um filho agradecido pelos antepassados 

que foram responsáveis pela constituição de uma sociedade civilizada em meio à barbárie 

dos “sertões ignotos e bravios.” Desse modo, escrever a genealogia mineira implica em 

uma tomada pública de posição que caracteriza e legitima o par autor-pátria, já que sua 

vivência como mineiro configura-se como uma espécie de dispositivo retórico utilizado 

como elemento fundante da sua argumentação.  

Atentando ao processo produtivo da escrita limiana, observamos sua 

institucionalização, sua recepção e seus possíveis desdobramentos polêmicos que marcam 

a construção dinâmica das representações sobre o passado.418 Nesse sentido, o estudo dos 

lugares de produção como o IHGMG, a Academia de Letras, o APM nos auxiliaram a 

indicar algumas características da cultura historiográfica que Lima Júnior compartilhava. 

A forma como o historiador discursa sobre as origens de Minas, associando-se 

sensivelmente ao processo de valorização da cultura histórica mineira, relaciona-se 

diretamente ao que Maria Arminda nomeou como característica fundante do discurso da 

mineiridade - discurso esse que singulariza a ação dos agentes mineiros na construção da 

civilização nacional.  A mineiridade pode também ser compreendida como uma tópica 

narrativa, empregada pelos autores políticos, principalmente os mineiros, sancionada 

como legítima integrante do universo do discurso público brasileiro.419 

Aliado a essa característica discursiva, observamos ainda na escrita limiana uma 

perspectiva revisionista das versões tradicionais sobre a história do Brasil, muito próxima 

aos trabalhos propostos pelos intelectuais envolvidos no IHGMG. Patrono da cadeira 23 

desse instituto, Lima Júnior buscava, por meio do “dever cívico”, aliar-se a uma 

historiografia preocupada em apontar a importância da pesquisa arquivística e da leitura 

                                                 
418 CERTEAU, Michel de. “Operação Historiográfica”. In: ______. A Escrita da História. Rio de  

Janeiro: Forense Universitária, 2007, pp. 65-119. 
419 POCOCK, John GrevilleAgard. Linguagem do ideário político. São Paulo, Edusp, 2003, p. 31. 
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e interpretação dos documentos para uma “verdadeira consciência histórica”. Nesse 

intuito, Lima Júnior professa seguir o exemplo da maestria de Salomão de Vasconcelos, 

cujo reconhecimento é unânime nas instituições supracitadas, já que foi, como vimos, 

presidente por dois anos do instituto mineiro e um dos principais organizadores e 

pesquisadores do Arquivo Público Mineiro. Essas informações foram essenciais para 

adentrarmos no campo discursivo de Lima Júnior. Ao observarmos a relação com outros 

intelectuais que contribuíram para a construção de seu discurso, como a próxima relação 

com o historiador Vasconcelos, tivemos acesso ao projeto editorial que se consolidaria 

nos anos 1960 na Revista de História e Arte.  

Dois episódios fundamentais para a cultura histórica de Minas Gerais foram 

apontados na escrita limiana: o descobrimento do ouro e a Inconfidência Mineira de 1789. 

Preocupado em entender as origens de Minas Gerais como paradigma da história do 

Brasil, Lima Júnior analisa o descobrimento do ouro em Minas Gerais como o primeiro 

acontecimento que inaugura uma “nova era” para o território nacional, reunindo um 

contingente diversificado que ligou o sul e o norte do Brasil através da estrada da Bahia. 

O historiador, ao observar esse evento original, apresenta os desdobramentos que a 

riqueza aurífera produzira nessa região, tal qual a urbanização e a formação jurídica das 

Vilas do ouro, a partir dos quais viria a se desenvolver uma rica cultura artística e religiosa 

nos recônditos mineiros.  

Esses desdobramentos fundamentam o segundo episódio abordado pelo 

historiador. O papel da Inconfidência de 1789, para Lima Júnior, além de perpetuar a 

civilização forjada na era do ouro, apresenta um leque de experiências que direcionaria o 

futuro da nação brasileira – a Independência e a República. Ao relacionar esse episódio 

aos eventos posteriores, Lima Júnior ressalta os princípios teóricos, morais e culturais 

desse episódio ocorrido no período colonial que, segundo ele, ofereceria lições para o 

patrimônio universal do saber. Destarte, a Inconfidência constitui também valores que 

são, de certa forma, atemporais, pois abrangem diversas possibilidades para a luta contra 

qualquer tipo de despotismo.  

Ressaltando a Inconfidência como um dos ápices da história nacional, Lima Júnior 

problematiza a questão dos estudos regionais, uma vez que para ele esse episódio inseriria 

o país no rol das grandes civilizações ocidentais, proporcionando experiências 

importantes para a “história universal da liberdade”.  

A descoberta do ouro e, sobretudo, a Inconfidência, foram, portanto, para Lima 

Júnior, o que balizou as relações entre o regional e o nacional nas políticas de construção 
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da identidade brasileira. Dessa maneira, o historiador apresenta que a formação de uma 

cultura nacional é impreterivelmente perpassada pela experiência colonial mineira. 

Assim, o estado de Minas é representado como um desdobramento direto dos valores 

clássicos da civilização europeia, herdados dos colonizadores lusitanos, que viabilizaram 

nesse lugar a produção e a difusão das mais altivas experiências na convenção do 

conhecimento.  Por essa via, compreendemos que a questão entre o regional e o nacional 

na escrita limiana está dissolvida na antinomia civilização e barbárie, já que a construção 

da civilização brasileira origina-se com a “formação da ordem jurídica em Minas Gerais”, 

conferindo à história desse estado valor e prestígio nacional e universal.  

A análise da apropriação do termo civilização no discurso constituidor de uma 

identidade foi valiosa para sugerimos a relação do regional com o nacional no enunciado 

limiano. A noção de civilização em sua escrita está relacionada, como mencionamos, à 

constituição das vilas do ouro que, contrapondo-se ao passado agrícola e latifundiário da 

empresa açucareira no período inicial da colonização, formam a primeira região a 

desenvolver um centro urbano. Esta urbanização, de acordo com Lima Júnior, iniciou-se 

em 1711, quando a Coroa portuguesa promove a organização política e judiciária, 

“subordinando-as ao império das mesmas leis da Mãe-Pátria garantindo direitos e dentro 

delas assegurando a ordem.”420 Assim, as heranças artísticas, culturais, políticas, 

religiosas e intelectuais legadas pelos colonizadores portugueses proporcionariam, por 

meio dos valores civilizacionais, notadamente europeus, o sentimento filosófico da 

Inconfidência Mineira, equiparando a nação brasileira às demais revoluções ocidentais, 

como a Independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa. A Inconfidência 

Mineira, dessarte, seria para Lima Júnior o evento que coroa a trajetória civilizacional do 

país.  

A noção de civilização observada nas obras de Lima Júnior é também encontrada 

nas concepções de história e de arte elaboradas na RHA.  

No segundo capítulo demos atenção ao periódico coordenado por Lima Júnior, no 

qual analisamos sua rede de sociabilidade, os laços de amizade e de colaboração 

intelectual neste projeto editorial que visava restaurar a cultura nacional. Ao nos 

depararmos com a riqueza documental dessa revista, propusemos a análise de seus 

aspectos editoriais, ressaltando os autores que participaram da construção do discurso 
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desse periódico e também os temas abordados por essa revista. Buscamos apresentar a 

multiplicidade dos artigos, sugerindo assim inúmeras problemáticas que poderiam ser 

aventadas na leitura da RHA e que ampliariam os estudos sobre a historiografia do estado 

de Minas Gerais e, consequentemente, do Brasil. A partir das temáticas expostas, 

adentramos em duas polêmicas específicas que compõem grande parte da estratégia de 

“restauração” proposta pela revista.  

A existência de Aleijadinho, artista mulato representante máximo do barroco, foi 

a primeira polêmica analisada. Como carro chefe do prospecto da RHA, a apresentação 

do “mito Aleijadinho” foi a estratégia de fundação do periódico. A partir da leitura a 

contrapelo da biografia do artífice barroco, escrita por Rodrigo José Ferreira Bretas no 

século XIX, vários autores da RHA buscaram compreender o processo de mistificação do 

Aleijadinho pelos órgãos responsáveis pela cultura nacional. A abordagem que o 

periódico faz da biografia é a interpretação de um documento que descortina “fatos reais” 

sobre o passado colonial, não atentando para o gênero encomiástico comum ao período 

de Bretas (século XIX) de biografar os homens notáveis. Nesse sentido, a crítica ferrenha 

se dá primeiramente ao autor da biografia que, de acordo com Lima Júnior e Salomão de 

Vasconcelos seguidos por outros intelectuais, burla as documentações a fim de legitimar 

o seu texto. A fralde que o grupo da RHA acusa é a utilização da Relação dos fatos 

notáveis, elaborada pelo vereador de Mariana Joaquim José da Silva em 1790. No texto 

de Bretas, os relatos desse vereador são fundamentais na apresentação da trajetória do 

artista barroco e nas atribuições de suas obras. Contudo, após o cotejamento documental 

feito por Salomão de Vasconcelos e conferido por Augusto de Lima Júnior, Waldemar de 

Almeida Barbosa e Victor Figueira de Freitas, a RHA aponta outro documento, este de 

1792, ressaltando a ordem da rainha D. Maria I para a elaboração da Relação. A 

incompatibilidade temporal foi o argumento fundamental para a denúncia da burla de 

Bretas, uma vez que, dois anos depois do indicado em seu texto não havia ainda tal 

Relação e muito menos as citações referentes a Aleijadinho.  Dentre outras acusações, a 

crítica da RHA não se restringe apenas ao biógrafo, mas também se estende aos 

intelectuais ligados ao PHAN, especialmente ao diretor Rodrigo Melo Franco de 

Andrade, que foram responsáveis pela difusão da valorização do artífice barroco. 

A acusação da RHA se refere não apenas ao interesse familiar, mas também ao 

rendimento financeiro do diretor e dos técnicos do PHAN. Os motivos familiares são 

claros, uma vez que, sendo Rodrigo Melo Franco bisneto de Rodrigo José Bretas, biógrafo 

de Aleijadinho, Lima Júnior o acusava de manter a farsa em troca de prestígio próprio 
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valorizando os feitos de seu antepassado. Já os motivos financeiros envolvem uma série 

de críticas das quais podemos mencionar a desvalorização de outros artistas coloniais. 

Outra crítica que decorre dessa primeira é a atribuição de toda e qualquer obra ao artífice 

aleijado, superestimando o valor das obras que enriqueceriam os funcionários envolvidos 

nos roubos e desaparecimentos das relíquias coloniais.  

É justamente a política patrimonial do PHAN, pautada na valorização de 

Aleijadinho como representante da arte Barroca, que a RHA busca combater. O barroco 

representado na figura de Aleijadinho é um dos pilares do projeto patrimonial dirigido 

por Rodrigo Melo Franco de Andrade e está, segundo a RHA, fundamentado em uma 

farsa. A desconstrução da biografia de Aleijadinho é uma tentativa dos intelectuais do 

periódico mineiro denunciarem o projeto patrimonial que estava, segundo eles, 

“corroendo” a tradição brasileira tão necessária para a “proteção do patrimônio de várias 

gerações”. A gestão patrimonial fundamentada no mito do Aleijadinho, segundo Lima 

Júnior, faz parte da “onda de corrupção e de incompetência, que avassalou tudo” devido 

à “massa obtusa” que soterra “a parte sã e culta da Nação”, dominando tudo, 

principalmente as artes, por meio da “mistificação, substituindo a verdade do saber pela 

mentira convencional.”421 

A crítica ao PHAN não se reduz à desmistificação de Aleijadinho. Os autores 

instauradores do discurso do periódico mineiro também criticam outro pilar dessa 

instituição: a arte moderna.  Ao associar a elaboração da arte moderna aos preceitos 

místicos do judaísmo, mais especificamente os princípios da cabala, Lima Júnior ressalta 

a ruptura pretendida pelos arquitetos e artistas modernos com a arte clássica que, segundo 

ele, era a autêntica e verdadeira arte. A herança judaica do nomadismo desenvolveria uma 

ausência de amor pelas paisagens, motivo esse que explicaria o fenômeno das demolições 

das velhas igrejas mineiras, como aconteceu à Matriz de S. Pedro, em Minas Novas, e à 

de Sant’Ana dos Ferros, sob o pretexto de que eram fabricadas de adobe, o que justamente 

atestava o valor histórico de ambas. É nessa concepção que a RHA irá criticar os projetos 

modernos de construção, como o projeto urbanístico da Pampulha e especialmente a 

capela projetada por Oscar Niemeyer. 

A polêmica edificação da Igreja da Pampulha, na década de 1940, é a primeira e 

uma das mais conflituosas aproximações entre arquitetura/arte modernista e temática 

religiosa. O conflito durou 15 anos entre a inauguração da igreja, em 1943, e a sua 
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consagração, em 1959. A crítica desferida por Augusto de Lima Júnior se deu em diversas 

frentes, na RHA, em seu livro Arte Religiosa e em artigos de jornais, nos quais ele 

apontava a impossibilidade de se aceitar aquele “caixote” como uma capela franciscana. 

Além da forma, o autor também aponta a incoerência na composição, uma vez que o 

arquiteto responsável, Niemeyer, era ateu (ou era adepto a uma mística judaica) e, neste 

caso, não poderia criar uma obra cristã, já que ele não possuía experiências para tal feito. 

A crítica também se estendeu ao mural elaborado por Cândido Portinari, que segundo o 

historiador não conseguira representar nas formas simplórias a complexidade da história 

de São Francisco de Assis.  

Ao criticar a arte moderna e a arte barroca representada na figura de Aleijadinho, 

a RHA descontrói os dois pilares que sustentam o projeto patrimonial do PHAN. 

Almejando valorizar a cultura nacional, coube aos intelectuais do PHAN, ditos 

modernistas, procurar historicamente uma origem que apresentasse fundamentos para a 

construção do novo Brasil. A valorização da arquitetura modernista e a escolha do 

passado colonial barroco como patrimônio cultural se reuniam na elaboração da metáfora 

de uma nação do futuro, mas com fundamento no passado.  

A escolha da agência patrimonial do Estado para o momento original da cultura 

brasileira foi o século XVIII, no qual a estética barroca foi elaborada e no qual se teriam 

rompidos os laços do sistema colonial por meio de um espírito de nacionalismo – 

interpretado pela RHA como nativismo – representado nas criações do artífice mulato, 

Aleijadinho. Essa ruptura com a cultura lusitana estava atrelada ao sentimento modernista 

de buscar uma arte autenticamente brasileira e que fosse crítica aos padrões europeus. 

Esse sentimento de rompimento se associava à arquitetura moderna, que almejava marcar 

um novo tempo de modernização da nação.  

Nesse sentido, o sentimento de pertencimento a um novo tempo da nação 

brasileira só poderia ser efetuado se se demarcasse e se associasse a um momento anterior, 

o de fundação. Esses dois momentos seriam o originário, representado pelo Barroco, que 

constitui a ancestralidade do sentimento de nacionalismo, e o momento do presente, 

representado pela arte e arquitetura moderna.   

Contudo, o que o PHAN pregava ser autêntico e singularmente nacional, Lima 

Júnior revelava ser a herança da colonização lusitana no surto artístico que se desenvolveu 

em Minas no século XVIII. Este surto artístico seria o responsável pela transformação da 

aglomeração bárbara, atraída pela ideia de riqueza fácil na extração do ouro, em uma 

sociedade civilizada nos padrões europeus.  
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A figura desempenhada por Aleijadinho no projeto patrimonial do PHAN como 

herói nacional, uma espécie de paladino que potencializa e transforma em obra a 

resistência contra o colonizador, é rebatida pela RHA uma vez que a fundamentação dessa 

nacionalidade estaria nas ruinas das mentiras inventadas por Bretas, nas falsificações que 

caracterizam apenas um sentimento mesquinho de nativismo e não no verdadeiro 

sentimento de nacionalismo que deve constituir uma nação. O nacionalismo, para Lima 

Júnior e para os autores do periódico mineiro, não adviria da ruptura com o colonizador. 

A herança artística, cultural, política e intelectual que coaduna com os valores 

civilizacionais do mundo ocidental dera-se como legado lusitano, e somente a partir desse 

legado surgiria o sentimento filosófico equiparado às demais revoluções ocidentais, como 

a Independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa. 

Declarando a missão de restaurar a cultura nacional a RHA se compromete, 

sobretudo, com a verdade documental, sendo, portanto, esse o caminho estratégico para 

expurgar as farsas da história, instituído assim os valores estéticos, morais, políticos e 

intelectuais defendidos pelo periódico mineiro, encontrados, sobretudo, no episódio da 

Inconfidência Mineira. Lima Júnior e os demais intelectuais da RHA estavam convictos, 

assim, de que a Inconfidência e seu maior representante, Tiradentes, avalizavam o 

conteúdo pedagógico de valor universal para o caminho de desenvolvimento nacional, 

não simplesmente porque fossem emoldurados pelo legado clássico europeu, mas 

notadamente por conta dessas “experiências [políticas e culturais] novas” da América 

portuguesa, que seriam reunidas ao “patrimônio do saber universal”.422O episódio da 

Inconfidência e seus desdobramentos são fundamentais para a constituição do projeto de 

restauração da cultura, uma vez que nele estavam reunidas as experiências militares, 

religiosas, culturais e artísticas que conduziriam o país pelo caminho das grandes nações.  

A partir da crítica elaborada pela RHA às políticas patrimoniais do governo central 

tivemos acesso a outra crítica mais ampla que tem como alvo os governos ditos populistas, 

especialmente o de Juscelino Kubitschek e João Goulart.   A restauração da cultura adviria 

nesse sentido em uma profunda reforma moral e ética relacionada ao bem público, e isso 

nos dá indícios para compreendermos o apoio à intervenção militar em 1964, como vimos 

nas temáticas apresentadas no segundo capítulo.  

O discurso anticomunista teria espaço no panorama político desde o início dos 

anos 1930, no governo de Getúlio Vargas. A relação entre Lima Júnior e o integralismo 

                                                 
422 Discurso de Posse por Augusto de Lima Júnior, Revista da Academia Mineira de Letras, Belo Horizonte, 

v. 19, 1953, p. 6.  
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apontada no primeiro capítulo e a adesão da RHA aos motivos que levantaram o 

movimento civil militar de 1964, caracterizando-o como revolução, nos abre mais um 

leque de oportunidades de análise que não pretendemos esgotar neste trabalho 

dissertativo. A crítica aos governos populistas incidia na abertura política à ação da 

ideologia comunista, de onde, para os intelectuais da revista mineira, advém todo “o mal 

que assola o país”. 

Assim, a RHA compreende que os mais altos valores da “formação jurídica” e da 

“tradição brasileira” foram substituídos pelo autoritarismo estatal, pelos interesses 

pessoais, pela ineficiência e pela degradação moral. O “culto cívico”, importante por 

ressaltar e divulgar a experiência do passado glorioso, transformou-se, segundo a RHA, 

em “glorificação dos vivos”, gente corrupta que buscava seus modelos nos governos 

comunistas cubanos e chineses, ou ainda em Gana ou Moçambique, “restos atávicos que 

provocam misteriosas saudades”. O que se pode inferir dessas acusações é a crítica a certa 

ampliação do patrimonial cultural nacional, uma vez que “a misteriosa” valorização dos 

“restos atávicos” africanos depreciavam a “verdadeira cultura”, ou seja, a cultura da elite 

branca e católica, herdada da civilização lusitana e que seria o intermédio para o Brasil 

conseguir se inserir no rol das civilizações ocidentais.423 Como dissemos, o potencial de 

análise da RHA ainda deve ser reiterado, apontando diversas outras possibilidades de 

ampliação dessa pesquisa.  

Por fim, para compreender a crítica da RHA às políticas patrimoniais e apontar 

um possível desenvolvimento desta pesquisa, finalizaremos nosso estudo sugerindo uma 

relação entre a missão de restauração cultural do periódico mineiro à visão renascentista 

entre antigo e moderno contida na A Batalha dos Livros, de Jonathan Swift, que elabora 

uma metáfora para descrever a natureza do trabalho comparando o trabalho realizado pela 

aranha, associado ao moderno, ao da abelha, relacionada ao antigo. Na realidade o autor 

expressava a sensibilidade da época que era marcada pela disputa entre duas visões de 

mundo, consideradas antagônicas. Swift mostrava-se bastante cético em relação ao 

trabalho da aranha. Observava que na sua espantosa rapidez ela conseguiria articular teias 

gigantescas, entretanto, muito frágeis. Todo o trabalho monumental das teias repousava 

em um só princípio: a auto alimentação. Criando a partir de suas próprias entranhas, a 

aranha, acaba reduzindo a sua obra ao veneno e ao excremento destinado a aprisionar 

insetos. Por outro lado, o trabalho da abelha era modelar, uma verdadeira artesã com 

                                                 
423REVISTA DE HISTÓRIA E ARTE, Belo Horizonte, Janeiro, 1963a, p.5. 
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características universais: a busca prolongada, julgamento e distinção dos melhores 

pólens para a elaboração do melhor mel. Swift acreditava que os escritores antigos eram 

como abelhas. Portadores e divulgadores de verdadeiros tesouros, frutos de um trabalho 

incansável e de natureza coletiva, pois apreciavam a herança dos seus antepassados, 

alimentando a humanidade na sua imensa sede de saber.  

A auto alimentação e o improviso característicos da aranha que Swift apresenta 

podem ser interpretados na crítica da RHA ao apontar a destruição da cultura brasileira 

pela “mediocracia velhaca” que buscava apenas “os títulos por amor aos proventos” 

próprios. Em contraposição a essa corrupção dos valores, a RHA apresentava seu trabalho 

de restauração como um trabalho lento, porém sólido como as “ilhas coralinas que se 

formam de partículas ínfimas de infusórios, mas que um dia emergem, desde a 

profundidade até o convívio dos ares, sob as bênçãos do sol radioso”.  Essa relação pode 

parecer pouco provável, mas a crítica à ruptura, feita pela RHA, causada pelos aspectos 

modernos das políticas patrimoniais do PHAN acusava justamente a imprecisão e o 

improviso. A RHA entendia-se como a iniciadora de uma ação que seria construída 

lentamente, pois se pautava no compromisso com uma verdade, como vimos, a verdade 

documental, e na experiência dos tempos gloriosos dos antepassados que construíram a 

civilização brasileira, sendo, portanto, herdeiros dos valores clássicos que seriam os 

únicos capazes de combater o “horror ou o sarcasmo” dos “arrasadores” da cultura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



199 
 

Anexos 

 

Anexo1: A História. Gravura de Bartolozzi. Desenho original do Britsh Museum, 

Londres. Capa das publicações da RHA entre 1963 a 1966. 
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ANEXO 2: Capa da RHA com o nome dos mantenedores 
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ANEXO 3: Fotografia de Salomão de Vasconcelos com Geraldo Dutra de Moraes no APM, em Belo Horizonte, Minas Gerais. 1963. 
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ANEXO 4: Primeira diretoria do INSTITUTO DE HISTÓRIA, LETRAS E ARTES em 

1964. 

 

Presidente de Honra: Salomão de Vasconcelos e D. Oscar de Oliveira 

Presidente: Alberto Deodato Maia Barreto 

Vice-Presidente e Diretor Administrativo: Victor Figueira de Freitas 

Diretor Coordenador: Aloísio de Aragão Vilar 

Secretário Geral e Diretor Financeiro: Waldemar de Almeida Barbosa 

Secretário Adjunto: Silvio Gabriel Diniz 

Supervisores críticos: Carlos da Silva Araújo e Cássio de Paula Freitas 

Diretor do Departamento de Cultura: D. Lídia de Aragão Vilar 

Bibliotecários: Hélio Gravatá 

Conselho Consultivo: Geraldo Teixeira de Costa, Cônego Bueno de Siqueira, 

Renato Augusto de Lima, Djalma Andrade, Iancu Steurmann e Edson Moreira. 

Conselho Fiscal: Augusto de Lima Neto, José Guimaraes Alves e Nilton Baeta. 

Suplentes: Moacir Andrade, José de Seixas Sobrinho e Marcelino Cao. 
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ANEXO 5: Diagrama dos autores com a quantidade de artigos publicados na RHA (1963-1966) 

 

 

AUTOR Prosp

ecto 

(24 

art.) 

R. 1 

e 2         

(42 

art.) 

R. 3 

e 4 

(56 

art.) 

R. 5  

(34 art.) 

R. 6 

(55 art.) 

R. 7 

(15 

art.) 

TOTAL 

1. Augusto de Lima Júnior 7 7 6 6 6 2 34 

2. Victor Figueira de Freitas 4 2 6 6 6 3 27 

3. Waldemar de A. Barbosa 1 1 2 2 2 2 10 

4. Salomão de Vasconcelos 2 2 3 1 1 - 9 

5. Renato de Lima Júnior 2 1 1 - 1 - 5 

6. Silvio Gabriel Diniz - 1 1 - 3 - 5 

7. Celso Falabela Castro 1 2 1 - - - 4 

8. Vicente Racióppi - 1 2 - 1 - 4 

9. Dom Oscar de Oliveira 1 - 1 - 1 - 3 

10. Carlos da Silva Araújo - 1 1 - - - 2 

11. Moacyr Andrade - 1 - 1 - - 2 

12. Nilton Baeta - - 1 - 1 - 2 

13. Alberto Deodato - - - 1 1 - 2 

14. A.Gomes Carmo - 1 - - - - 1 

15. Paulo Tamm - 1 - - - - 1 

16. Alfredo Marcelino Cao - 1 - - - - 1 

17. Cônego Francisco Maria Bueno de Siqueira - 1 - - - - 1 

18. Ana Marina - - 1 - - - 1 

19. Floriano de Paula - - 1 - - - 1 

20. Jarbas Vidal Gomes - - 1 - - - 1 

21. Elias Alexandre S.Correira - - 1 - - - 1 

22. Seixas Sobrinho - - 1 - - - 1 

23. Arnaldo S. Thiago - - 1 - - - 1 

24. Aristides Neves - - - 1 - - 1 

25. Fábio Guimarães - - - - 1 - 1 

26. José Pinto Coelho - - - - 1 - 1 

27. Henrique da Silva Fontes - - - - 1 - 1 

28. Maria Riata L. Lustosa - - - - 1 - 1 

29. Luiz Duarte de Paula Aroeira - - - - 1 - 1 

30. José Maria Alkmim - - - - - 1 1 

31. Cônego Júlio Gomes de Oliveira - - - - - 1 1 

S/ assinatura 4 17 24 16 27 6 96 



204 
 Nome/ Estado 

natal 

Família e estudos Ocupação Academias, institutos e associações Trajetória profissional Obras destacadas 

 

 

Victor Figueira 

de Freitas. 

 

Nascido a 28 de 

julho de 1888, 

Lorena, SP.) 

A família que descende: Lourenço de 

Freitas de São Sebastião, em São Paulo, 

e dos Toledo Piza. Estudou 

Humanidades no Colégio Militar do Rio 

de Janeiro e no Mosteiro de São Bento, 

na mesma cidade. Formou-se em 

Engenharia Civil, pela Antiga Escola 

Politécnica, em SP. 

 

Engenheiro 

Civil, Escritor 

e Historiador. 

Academia Municipalista de Letras de Minas 

Gerais, Instituto Histórico e Geográfico de 

Minas Gerais, Instituto de História, Letras e 

Arte. 

Construção da Bitola Larga, 

Ramal do Paraopeba. Exerceu 

na E.F.C. do Brasil os cargos de 

Eng. Residente e Subchefe da 

Linha. Em comissão, exerceu os 

cargos de Chefe do Tráfego da 

E. F. Oeste de Minas. 

*Evocações históricas. EMIL, Ed. 

Mimeográf., 1969 

*Revisões e retificações históricas. 

1975. 

Waldemar De 

Almeida 

Barbosa. 

 

Nascido em 

Dores de 

Indaiá/MG 

23/10/1907 – 

Faleceu em 

BH/MG 

4/12/2000 

Filho do major Eduardo José de 

Almeida e de Dona Honorina de 

Almeida Barbosa. Estudou em 

Lavrinhas (SP). 

Professor, escritor e 

Historiador. 

 Secretário Geral do Instituto Histórico e 

Geográfico de Minas Gerais, Membro do 

IHGB,; IHGSP,  IHGRJ , IHGP e dos 

congêneres de Niterói, de São João Del Rei, 

de Juiz de Fora e de Tiradentes. Membro da 

Academia Norte Rio Grandense de Letras de 

Natal, e das Academias de Letras de 

Mossoró, de Mariana, de Divinópolis, de 

São João Del Rei e também sócio da 

Sociedade Brasileira de Geografia, da 

Sociedade Brasileira de Cartografia do Rio e 

do Instituto Genealógico Brasileiro de São 

Paulo. 

Além de professor e diretor de 

estabelecimentos de ensino, 

Secretário Geral da Revista de 

História e Arte de Belo 

Horizonte; Secretário Geral do 

Instituto Histórico e Geográfico 

de Minas Gerais, onde 

promoveu vários cursos de 

História de Minas, ministrado 

em 1973 

*Tiradentes Patrono Cívico do Brasil           

 *A verdade sobre Cláudio Manoel da 

Costa 

 *Geografia humana e econômica do 

Brasil  

*Dicionário histórico-geográfico de 

Minas Gerais 

 *O Aleijadinho de Vila Rica  

*Pequena história da Polícia Militar de 

Minas Gerais. 

Salomão de 

Vasconcellos. 

Nasceu em 

Mariana, 

MG,1877, 

falecendo em 

Belo Horizonte, 

MG, 1965. 

herdeiro de umas das famílias mais 

ilustres dos primórdios de Minas Gerais. 

Sobrinho do historiador Diogo de 

Vasconcelos e pai do arquiteto Sylvio de 

Vasconcelos. Formado em Medicina e em 

Direito (Faculdade de Direito em Belo 

Horizonte transfere-se para Faculdade de 

São Paulo, formando-se em 1905). 

Jurista, Médico, 

Historiador e 

representante do 

SPHAN em MG. 

IHGMG - presidente 1955-1958, AML 

- cad. 6, Presidente de Honra do IHLA 

Após 30 anos em cargo público 

e representante do sphan em 

MG de1938a1945, trabalhou 

como historiador e organizou o 

Arquivo da Câmara Municipal 

de Mariana, em MG. 

Verdades Históricas (1936) 

O FICO – minas e os mineiros na 

independência (1937) 

Ataíde – Celebre Pintor Mineiro Do 

Século XVIII.(1941) 

 

Silvio Gabriel 

Diniz. 

Filho do também historiador 

Antônio Gabriel Diniz. Estudou no 

Caraça e formou-se Engenheiro-

Embora Engenheiro-Agrônomo e 

com sua carreira profissional toda 

ligada a esta área, foi também 

historiador e escritor. 

IHGMG, 

IHLA 

 

Dirigiu a Escola Médica de Agricultura de 

Florestal. Ajudou a fundar a Sociedade Rural de 

Pará de Minas, embrião do atual Sindicato Rural 

*Pesquisando a História de 

Pitangui. 1965*O Gonçalvismo em 

Pitangui. 1969 *Curvelo, Meu 

Curvelo. 1975 
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 Nasceu Curvelo-MG 

25/03/1917 – 

4/06/1987 BH-MG 

Agrônomo pela então Escola 

Superior de Agronomia de Viçosa. 

daquela cidade. Atuou depois na Secretaria de 

Estado da Agricultura e posteriormente na CAMIG. 

Nome/ Estado 

natal 

Família e estudos Ocupação Academias, institutos e associações Trajetória profissional Obras destacadas 

Celso Falabella 

de Figueiredo 

Castro. 

 Nascido em 

17/12/1914 na 

cidade de Mar de 

Espanha – MG. 

Curso Normal, na Escola Normal 

de Mar de Espanha, 1933. Curso 

da ADESG - Associação dos 

Diplomados da Escola Superior de 

Guerra, turma de 1966, matricula 

nº 165, Delegacia de Minas Gerais. 

Filho de Eurico Figueiredo Castro 

e de dona Maria Falabella de 

Castro 

Administrador 

de empresas, 

sindicalista 

patronal, 

historiador, 

desenhista.  

Sócio efetivo do IHGMG Presidente emérito 

(1972-1974). SIHGRJ. Sócio fundador do 

Instituto Histórico e Geográfico de Sabará - 

MG. Sócio correspondente do Instituto 

Histórico e Geográfico de Alagoas.* Sócio 

correspondente nacional do IHGSP. Sócio 

Efetivo da Sociedade Brasileira de Geografia. 

Sócio do Instituto de Estudos Vale-

paraibanos. Membro titular da Academia de 

Letras Municipais do Brasil.. 

Fez carreira na Empresa Companhia de 

Seguros Minas Brasil (1939 a 1998) 

ocupando as seguintes funções: Inspetor 

no Triângulo Mineiro e em Goiás; 

Supervisor do Norte, sediado em Recife, 

Supervisor do Sul, com sede em São 

Paulo; Gerente da Sucursal de Porto 

Alegre; Gerente da Sucursal de Minas 

Gerais; Superintendente da Sucursal do 

Rio de Janeiro; Diretor na Casa matriz, 

Belo Horizonte; Membro efetivo do 

Conselho de Administração. 

Mergulho no passado, guia 

turístico de Ouro Preto, 1959, 

Editado pela Cia. de Seguros 

Minas Brasil; 2ª edição em 

1998;   

*Os Sertões de Leste - 

Achegas para a História 

da Zona da Mata, Imprensa 

oficial, Belo Horizonte, 1987; 

2ª Edição em 1999; 

Dom Oscar De 

Oliveira 
Nascido em Entre 

Rios de Minas a 

9/01/1912. 

Faleceu em sua 

cidade natal em 

25/02/1997. 

Filho legítimo de José Esteves de 

Oliveira e Judite Augusta Ferreira. 

Ingressou no Seminário de 

Mariana no dia 21 de abril de 192.  

No ano de 1933 especializou em 

Direito Canônico em Roma.  Na 

Universidade Gregoriana. 

Arcebispo, escritor, 

professor. 

É membro do 

IHGMG e 

membro da 

AML, fundador 

da Academia 

Municipalista 

de Letras de 

Minas Gerais. 

Retomou o 

Museu de Arte 

Sacra de 

Mariana- MG 

Em 27 de outubro de 1935 foi ordenado sacerdote, na capela do Pontifício 

Colégio Pio Americano, por Dom José Lallica. No dia 16 de fevereiro de 

1938 defendeu solenemente a tese de doutorado, que versou sobre este tema: 

“Os dízimos Eclesiásticos do Brasil nos períodos da Colônia e do Império”, 

tendo-a impressos na Editora “Lar Católico”, de Juiz de Fora, em 1940. 

Desde março de 1938 a junho de 1954 foi professor de Direito Canônico nos 

Seminários Maior de Mariana, tendo lecionado durante, alguns anos, outras 

disciplinas nos dois Seminários Maior e Menor. A 2 de fevereiro de 1944 foi 

nomeado Cônego e Cura da Catedral de Mariana. Em 25 de maio de 1954 foi 

nomeado Bispo Auxiliar de Pouso Alegre, tendo sido sagrado na Catedral de 

Mariana no dia 22 de agosto. A 31 de janeiro de 1959 foi nomeado Arcebispo 

Coadjutor de D. Helvécio, tendo-lhe sucedido como Arcebispo de Mariana a 

25 de abril de 1960, com a morte de D. Helvécio. 

*Os dízimos 

eclesiásticos do 

Brasil nos períodos 

da Colônia e do 

Império. (1964) 

* A Escravatura 

(1976). 

 

Vicente Andrade 

Racióppi, 

Queluz de Minas 

(Lafaiete) - MG 

Cursou Direito. Escritor e historiador Academia Mineira De Letras, IHGMG, 

Instituto Histórico De Ouro Preto, Museu 

de Arte, Academia De Letras de Mariana. 

Criou um Museu de Arte e História,. Fundador do 

Instituto Histórico de Ouro Preto. 

Estudantes do Rio 

Grande do Sul em 

Ouro Preto. Belo 

Horizonte: 

Typographia Castro, 

1940. 
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Anexo 7 - Temas dos artigos, quantidade de artigo temático por número da RHA 

TEMAS TEMAS POR 

REVISTA 

TOTAL DE 

ARTIGO 

Aleijadinho Prospecto (8), N.1 e 

2 (2), N.3 E 4 (4), 

N.5 (0), N.6 (2), N. 

7(0). 

16 (7,3%) 

História 

História de Minas Gerais  

História Militar 

História das instituições 

Religiosa 

Prospecto(7), N.1 e 

2 (19), N.3 E 4 (32), 

N.5 (12), N.6 (30), 

N. 7(8). 

108 (49%) 

Acervo e Documentação 

 

Prospecto(1), N.1 e 

2 (2), N.3 E 4 (4), 

N.5 (5), N.6 (3), N. 

7(1). 

16(7,3%) 

História da Arte 

Arte Religiosa 

Pintura –Retratos 

Música 

Teatro 

Arte Moderna 

Roubos e 

desaparecimentos de 

obras de arte 

Artistas Desconhecidos 

Prospecto(3), N.1 e 

2 (9), N.3 E 4 (3), 

N.5 (3), N.6 (2), N. 

7(1). 

21(9,5%) 

Arquitetura 

 

Prospecto(1), N.1 e 

2 (5), N.3 E 4 (1), 

N.5 (3), N.6 (0), N. 

7(1). 

11(5%) 

Biografia 

 

Prospecto(0), N.1 e 

2 (4), N.3 E 4 (4), 

N.5 (8), N.6 (8), N. 

7(6). 

30(13,6%) 

Cartas Prospecto(1), N.1 e 

2 (2), N.3 E 4 (1), 

N.5 (1), N.6 (1), N. 

7(0). 

6(2,7%) 

História Contemporânea 

 

Prospecto(0), N.1 e2 

(2), N.3 E 4 (4),  N.5 

(0), N.6 (6), N. 7(0). 

12(5,4%) 

 

 

 

 

 

 

 

 



208 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

FONTES  

 

LIMA JÚNIOR, Augusto de. Alferes Joaquim José da Silva Xavier (O Tiradentes). 

Patrono cívico da nação brasileira. Belo Horizonte: Edição do Governo do Estado de 

Minas Gerais, s/d. pp. 12-34. 

LIMA JÚNIOR, Augusto de. O Aleijadinho e a Arte Colonial. Rio de Janeiro: Edição 

do Autor, 1942. 

 

LIMA JUNIOR, Augusto. História dos Diamantes nas Minas Gerais – século XVIII. 

Rio de Janeiro: Editora Dois Mundos. 1943. 

 

LIMA JÚNIOR, Augusto de. Serões e Vigílias. Livros de Portugal, Rio de Janeiro,  

1952. 

 

LIMA JÚNIOR, Augusto de. ACADEMIA MINEIRA DE LETRAS. Discurso de posse 

na Academia Mineira de Letras. Rio de Janeiro: Jornal do Commercio, 1953. 22pp. 

 

LIMA JÚNIOR, Augusto de. Pequena história da inconfidência de Minas Gerais. 2ª 

edição. Belo Horizonte: Edição do Autor, 1955. 

 

LIMA JÚNIOR, Augusto de. História de Nossa Senhora em Minas Gerais. Origens das 

principais invocações. Belo Horizonte: Impressa Oficial, 1956. 

 

LIMA JÚNIOR, Augusto de. Vila Rica do Ouro Preto: Síntese histórica e descritiva. 

Edição do Autor. Composto e impresso nas oficinas da PAP. TIP. BRASIL de 

VELLOSO S. A., Belo Horizonte. Minas Gerais, 1957. 

 

LIMA JÚNIOR, Augusto de. O Espírito Integralista da Inconfidência Mineira. 

(publicado inicialmente n’A Offensiva de 2/4/37). In: ENCICLOPÉDIA 

NTEGRALISTA, vol.3, 1958. 

 

LIMA JÚNIOR, Augusto. As primeiras vilas do ouro. Edição do Autor. 

Estabelecimento gráfico Santa Maria, S.A. Belo Horizonte, 1962. 

 

LIMA JÚNIOR, Augusto de. História e Arte Franciscana em Minas Gerais.In: Revista 

de História e Arte, n. 1 e 2, jan-mar, 1963, p. 104. 



209 
 

 

LIMA JUNIOR, Augusto de. A Capitania das Minas Gerais (Origens e Formação). 

Edição do Instituto de História, Belo Horizonte: Letras e Arte. 3ª ed., 1965. 

 

LIMA JÚNIOR, Augusto de. Canções do Tempo Antigo. Belo Horizonte: Edições do 

Autor, 1966a. 

 

LIMA JÚNIOR, Augusto de. Arte Religiosa. Ed. Do Instituto de História, Letras e 

Artes. Belo Horizonte, 1966b. 

 

LIMA JÚNIOR, Augusto de. História da Inconfidência de Minas Gerais. Belo 

Horizonte: Editora Itatiaia Limitada. 3ª edição. 1968. 

 

LIMA JUNIOR, Augusto de. Crônica Militar. 1º edição 1960. Edição comemorativa 

dos duzentos e cinquenta anos da criação das instituições militares em Minas Gerais. 

Belo horizonte, 1969. 

 

 

 

REVISTA DE HISTÓRIA E ARTE. Belo Horizonte: Imprensa Oficial do Estado de 

Minas Gerais, Janeiro/Prospecto, 1963a. 

 

REVISTA DE HISTÓRIA E ARTE. Belo Horizonte: Imprensa Oficial do Estado de 

Minas Gerais, n. 1-2, Janeiro/Março, 1963b. 

 

REVISTA DE HISTÓRIA E ARTE. Belo Horizonte: Imprensa Oficial do Estado de 

Minas Gerais, n. 3-4, Abril/Setembro, 1963c. 

 

REVISTA DE HISTÓRIA E ARTE. Belo Horizonte: Imprensa Oficial do Estado de 

Minas Gerais, n. 5, Outubro/Dezembro, 1963d. 

 

REVISTA DE HISTÓRIA E ARTE. Belo Horizonte: Instituto História, Letras e Arte, 1ª 

semestre, n.6, 1964.  

 

REVISTA DE HISTÓRIA E ARTE. Belo Horizonte: Instituto História, Letras e Arte, n. 

7, 1966.  

 

REVISTA DE HISTÓRIA E ARTE. Belo Horizonte: Imprensa Oficial, n. 8, 1975.  

 

BARBOSA, Waldemar de Almeida. Saudação proferida em sessão no Instituto Histórico 

e Geográfico de Minas Gerais em 9 de março de 1968. REVISTA DO INSTITUTO 

HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE MINAS GERAIS, Belo Horizonte, n. VIII, 1968. 

 

REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE MINAS GERAIS, 

Belo Horizonte, n. IX, 1962, pp. 384-387.  

 

REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE MINAS GERAIS, 

Belo Horizonte n. XIV, 1970. 

 



210 
 

REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE MINAS GERAIS, 

Belo Horizonte, n. VIII, 1961. 

 

http://memoria.bn.br/DocReader/Hotpage/HotpageBN.aspx?bib=089842_07&pagfis=56

413&pesq=&url=http://memoria.bn.br/docreader# 

http://www.mgquilombo.com.br/site/Protetores-do-Quilombo/protetores/celso-falabella-

de-figueiredo-castro2.html 

http://www.ihgrj.org.br/downloads/quadro.pdf 

http://www.academiamineiradeletras.org.br/ 

http://amulmig.blogspot.com.br/ 

http://www.ihgmg.art.br/fundadores.htm 

 

 

 

Bibliografia 

 

ANDRADE, Francisco Eduardo de. A invenção das Minas Gerais: empresas, 

descobrimentos e entradas nos sertões do ouro da América Portuguesa. Belo Horizonte: 

Autêntica Editora, 2008. 

 

ANDRADE, Francisco Eduardo de. Augusto de Lima Júnior entre o mito e a verdade 

histórica: Aleijadinho e Tiradentes. In: PIRES, Maria do Carmo; ANDRADE, Francisco 

Eduardo de; BOHRER, Alex Fernandes. (Orgs.). Poderes e Lugares de Minas Gerais: 

um quadro urbano no interior brasileiro, séculos XVIIII-XX. 1ª edição. São Paulo: 

Scortecci: Ouro Preto: Editora UFOP, 2013, v. 01, pp. 183-206. 

 

ANTUNES, Álvaro de Araújo & SILVEIRA, Marco Antônio. "Memória e identidade 

regional: historiografia, arquivos e museus em Minas Gerais" In. Revista Eletrônica 

Cadernos de História. Ano II, n. 01, março de 2007 

 

ARAÚJO, Valdei Lopes de. A Dinâmica do Historicismo: revisitando a historiografia 

moderna. Belo Horizonte: Editora Argvmentvm, 2008. 

 

AROSTEGUI, Julio. A pesquisa histórica: teoria e método. Bauru, SP: EDUSC, 2006. 

 

ARRUDA, Maria A. do Nascimento. Mitologia da Mineiridade: o imaginário mineiro na 

vida política cultural do Brasil. Rio de Janeiro, Ed. Brasiliense, 1999. 

 

ATTIAS-DONFUT, Claudine. La notion  degénération:  usages sociaux  et  concept 

sociologique. L‟Homme et la Société. Paris. L’Harmattam (90): 36-50, 1988. 

 

ABREU, Capistrano de. Capítulos de História Colonial. 1ª edição: 1907. Brasília: 

Conselho Editorial do Senado Federal, 1998.  

 

 

BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. Trad. Luís Antero Reto e Augusto Pinheiro. 

Lisboa: Edições 70, 2002. 

 

BERSTEIN, Serge. "A cultura política".  In: RIOUX, Jean-Pierre & SIRINELLI, Jean 

François (org). Para uma História Cultural. Lisboa: Estampa, 1998. 

http://memoria.bn.br/DocReader/Hotpage/HotpageBN.aspx?bib=089842_07&pagfis=56413&pesq=&url=http://memoria.bn.br/docreader
http://memoria.bn.br/DocReader/Hotpage/HotpageBN.aspx?bib=089842_07&pagfis=56413&pesq=&url=http://memoria.bn.br/docreader
http://www.mgquilombo.com.br/site/Protetores-do-Quilombo/protetores/celso-falabella-de-figueiredo-castro2.html
http://www.mgquilombo.com.br/site/Protetores-do-Quilombo/protetores/celso-falabella-de-figueiredo-castro2.html
http://www.ihgrj.org.br/downloads/quadro.pdf
http://www.academiamineiradeletras.org.br/
http://amulmig.blogspot.com.br/
http://www.ihgmg.art.br/fundadores.htm


211 
 

 

_______________. "Culturas políticas e historiografia".  In: AZEVEDO, Cecília... [et 

al.]. Cultura política, memória e historiografia. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009. 

 

BITTENCOURT, José Neves. Ouro Preto, nossa Roma: Antiquários e tradições numa 

trajetória de preservação. In: Oficina do Inconfidência. Ouro Preto- MG, Ano 5, nº 4, dez. 

2007. 

 

BOMENY, Helena. Constelação Capanema: intelectuais e políticas. Rio de Janeiro: 

Editorada FGV, 2001. 

 

BOURDIEU, Pierre. As regras da Arte: gênese e estrutura do campo literário. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1992. 

 

BOURDIEU, Pierre. A ilusão biográfica. In: FERREIRA, Marieta de Moraes; 

FIGUEIREDO, Janaína P. Amado Bapista de. Usos e abusos da história oral. Rio de 

Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1996. 

 

BRAGA, Vanuza Moreira. Relíquia e exemplo, saudade e esperança: o SPHAN e a 

consagração de Ouro Preto. Dissertação, Centro de Pesquisa e Documentação de História 

Contemporânea do Brasil (CPDOC), Rio de Janeiro, 2010.  

  

BRANDÃO, Carlos Antônio Leite (org.).  A república dos saberes: arte, ciência, 

universidade e outras fronteiras. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008. 

 

BRETAS, Rodrigo José Ferreira “Traços biográficos relativos ao finado Antônio 

Francisco Lisboa, distinto escultor mineiro, mais conhecido pelo apelido de Aleijadinho”. 

In: Revista do Arquivo Público Mineiro. Ouro Preto, Ano I, n. 1, Imprensa Oficial de 

Minas Gerais, pp.169-74, na./mar., 1896.   

 

BRESCIANI, Maria Stella Martins; NAXARA, Márcia Regina Capelari. Memória e (res) 

sentimento: indagações sobre uma questão sensível. Campinas: Editora da UNICAMP, 

2001. 

 

BRUAND, Yves. Arquitetura contemporânea no Brasil . Săo Paulo: 

Perspectiva, 1981. 

 

BURKE, Peter. “História como alegoria”. In: Estudos Avançados, São Paulo, v. 9, n. 25, 

1995. 

 

BURKE, Peter. “A invenção da biografia e o individualismo renascentista”. In: Estudos 

Históricos. Rio de Janeiro, vol. 10, n. 19, 1997, p.84. 

 

CANCLINI, Nestor Garcia. Culturas Híbridas: estratégias para entrar e sair da 

modernidade. São Paula: EDUSP, 2006.  

 

CANCLINI, Nestor Garcia. O patrimônio cultural e a construção imaginária do 

nacional. Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, v. 23, p. 95-115, 1994. 

 



212 
 

CALLARI, Cláudia Regina. Os Institutos Históricos: do patronato de D. Pedro II à 

construção de Tiradentes. In: Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 21, nº 40, 2001. 

 

CARNEIRO, Maria Luíza Tucci. Sob a máscara do nacionalismo: autoritarismo e anti-

semitismo na Era Vargas (1930-1945). In: Revista da Universidade de São Paulo, São 

Paulo1990. 

 

CARNEIRO, M.L.T; KOSSOY, B. A Imprensa Confiscada Pelo DEOPS. São Paulo: 

Ateliê Editorial. Imprensa Oficial do Estado de São Paulo. Arquivo do Estado, 2003. 

 

CARVALHO, José Murilo de. A formação das almas: o imaginário da República do 

Brasil. Companhia das Letras, São Paulo, 1990. 

 

CASASANTA, Mário. Saudações a Augusto de Lima Júnior por Mário Casasanta, in: 

Revista da Academia Mineira de Letras, Belo Horizonte, v. 20, 1954, p 

 

CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano: artes de fazer. Tradução de Ephraim 

Ferreira Alves. 3ª ed. Petrópolis: Vozes, 1994. v. 1.  

 

CERTEAU, Michel de. A Escrita da História. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 

2007. 

 

CHAGAS, Mário de Souza. Há uma gota de sangue em cada museu: a ótica museológica 

de Mário de Andrade. Chapeço: Argos, 2006.  

 

CHARTIER, Roger. A História Cultural entre práticas e representações. Col. Memória 

e sociedade. Trad. Maria Manuela Galhardo. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1990. 

 

CHARTIER, Roger. Os desafios da escrita. São Paulo: Unesp, 2002. 

 

CHARTIER, Roger. "Cultura popular": revisitando um conceito historiográfico. In: 

Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 8, n 16, 1995 

 

CHASIN, José.  O Integralismo de Plínio Salgado:  São Paulo, Livraria Editora Ciências 

Humanas, 1978. 

 

CHAUÍ, Marilena. “Apontamentos para uma crítica da Ação Integralista Brasileira”. In: 

CHAUÍ, Marilena & FRANCO, Maria Sylvia Carvalho. Ideologia e Mobilização 

popular. 2ª ed. RJ, Paz e Terra/ CEDEC, 1978. 

 

CHOAY, Françoise. A alegoria do patrimônio. São Paulo: Estação Liberdade/Unesp, 

2006. 

 

CHUVA, Márcia. Fundando a nação: a representação de um Brasil barroco, moderno e 

civilizado. In: Topoi, v. 4, n. 7, p. 313-333, 2003. 

 

CHUVA, Márcia (org.) A invenção do Patrimônio. Rio de Janeiro: IPHAN, 1995. 

 

________.  Os Arquitetos da Memória.  A construção do patrimônio histórico e artístico 

nacional no Brasil – 1930-1940. Rio de Janeiro: Editora da UFRJ, 2009. 



213 
 

 

CHRISTOFOLETTI, Rodrigo. A Enciclopédia do integralismo: lugar de memória e 

apropriação do passado (1957-1961). Tese orientada por Marieta de Moraes Ferreira. 

2010.  FGV-CPDOC ,  Rio de Janeiro, 2010. 

 

CURTIUS, Ernst Robert. Literatura Europeia e Idade Média Latina. Tradução Teodoro 

Cabral e Paulo Rónai. Hucitec, Edusp, São Paulo, 1996.  

 

DIEHL, Astor Antônio. Cultura historiográfica. Memória, identidade e representação. 

Bauru: EDUSC, 2002. 

 

DIEHL, Astor  Antônio.  A Cultura  Historiográfica  Brasileira.  Do IHGB  aos  anos  

1930. Passo Fundo: Ediupf, 1998. 

 

DIEHL, Astor Antônio.  Considerações para uma teoria da cultura historiográfica. In: 

História Revista, 7 (1/2): 79-116, jan/dez, 2002. 

 

DOSSE, François. Da História das ideias à História intelectual. In: DOSSE, François. 

História e ciências sociais. 2004. 

 

DUTRA, Eliana Regina de Freitas. O ardil totalitário. Formação política na década de  

30.  Ed. UFMG/UFRJ, 1997. 

 

DUTRA, Eliana Regina de Freitas. O que é avançado nas ciências humanas?  In: 

BRANDÃO, Carlos Antônio Leite (org.).  A república dos saberes: arte, ciência, 

universidade e outras fronteiras. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008. 

 

DUTRA, Eliana R. de Freitas. História e Culturas Políticas. Definições, usos, 

genealogias.  In: Varia História. n. 28. Dezembro/2002. 

 

ELIAS, Norbert. O processo civilizador, vol. 1. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1994. 

 

FERREIRA, Jorge Luiz; GOMES, Angela Maria de Castro. O populismo e sua história: 

debate e crítica. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001. 

 

FONSECA, Cecília Londres. O Patrimônio em Processo: Trajetória da Política Federal 

de Preservação no Brasil. Rio de Janeiro: UFRJ, IPHAN, 1999.   

 

FONSECA, Thais Nívia de Lima e. A Inconfidência Mineira e Tiradentes vistos pela 

Imprensa: a vitalização dos mitos (1930-1960). In: Revista Brasileira de História, São 

Paulo, v. 22, nº 44, pp. 439-462, 2002. 

 

FOUCAULT, Michel. Arqueologia do Saber. Petrópolis: Vozes, 1972. 

 

FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso. São Paulo: Edições Loyola, 1996. 

 

FOUCAULT, Michel. O que é um autor? 3ª ed. Lisboa: Vega, 1992. 

 



214 
 

GERTZ, René E. O Historicismo e a moderna História Social alemã.In: ARAÚJO, Valdei 

Lopes de. A Dinâmica do Historicismo: revisitando a historiografia moderna. Belo 

Horizonte: Editora Argvmentvm, 2008. 

 

GONÇALVES, José Reginaldo. A Retórica da Perda: os discursos do patrimônio cultural 

no Brasil. Rio de Janeiro: Editora UFRJ/Ministério da Cultura - IPHAN, 2002. 

 

GOMES, Ângela de Castro. “Essa gente do Rio... Os Intelectuais cariocas e o 

modernismo”. In: Revista Estudos Históricos. Rio de Janeiro. V.6, n.11, 1993, 62-77. 

 

GOMES, Ângela de Castro. Historia e historiadores. Rio de Janeiro: Editora Fundação 

Getúlio Vargas, 1996.  

 

HOUAISS, A. Prospecto. DICIONÁRIO ELETRÔNICO HOUAISS DA LÍNGUA 

PORTUGUESA. São Paulo: Objetiva, 2002. 

 

INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE MINAS GERAIS [IHGMG]. Biografia 

de Antônio Augusto de Lima Júnior, Belo Horizonte, 31 de julho de 2004. 22 pp. 

(impresso). 

 

JANCSÓ, István; PIMENTA, João Paulo Garrido. “Peças de um mosaico (ou 

apontamentos para o estudo da emergência da identidade nacional brasileira)”.  In: 

MOTA, Carlos Guilherme (Org.). Viagem incompleta. Formação história. A experiência 

brasileira. São Paulo: Editora SENAC, 2000. 

 

JOSÉ, Oiliam. Historiografia Mineira. Ed. Itatiaia, Belo Horizonte, 1959. 

 

JULIÃO, Letícia. Enredos museais e intrigas da nacionalidade: museus e identidade 

nacional no Brasil. Dissertação, Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais/ 

Departamento de História, 2008. 

 

JÚNIOR, Guilherme Simões Gomes. Palavra peregrina: o Barroco e o pensamento 

sobre artes e letras no Brasil. São Paulo: EdUSP, 1998. 

 

LEMOS, Carmem Silvia. Reflexões acerca do processo de repatriamento das ossadas dos 

inconfidentes degredados para a África. In: Oficina do Inconfidência: revista de trabalho, 

Ouro Preto, v. 2, n. 1, dez. 2001. 

 

LEFORT, Claude. Permanência do teológico-político? In: Pensando o Político: ensaios 

sobre democracia, revolução e liberdade. Rio de janeiro: Paz e Terra, 1991.  

 

LE GOFF, Jacques. História e memória. Campinas: Ed. da Unicamp, 1996. 
 

LENHARO, Alcir. A sacralização da política. 2ª edição. Campinas: Papirus, 1986. 

 

LIMA, Alceu Amoroso. Voz de Minas. Ensaio de Sociologia Regional Brasileira. Agir 

Editora, Rio de Janeiro, 1945. 

 

LIMA, José Augusto de. Augusto de Lima Júnior, seu tempo, seus ideais. Rio de Janeiro: 

Ministério da Educação e da Cultura, 1959. 



215 
 

 

LIMA, Luís Augusto de. Augusto de Lima Júnior e sua coleção de gravuras de Nossa 

Senhora. In: LIMA JÚNIOR, Augusto de. História de Nossa Senhora em Minas Gerais. 

Origens das principais invocações. Belo Horizonte: Autêntica Editora; Editora PUC 

Minas, 2008. 

 

LIMA, Djalma Espedito de. A épica de Cláudio Manuel da Costa: Uma Leitura do poema 

Vila Rica. Dissertação de apresentada na FFLCH/USP, São Paulo, 2007. 

 

LIMA Filho, Augusto de. Trovas integralistas. In: ENCICLOPÉDIA DO 

INTEGRALISMO, 1957-1963, vol. VII, p. 61. 

 

LUCA, Tânia Regina de. Leituras, projetos e (Re)vista(s) do Brasil (1916-1944). Tese de 

Livre Docência em História. Faculdade de Ciências e Letras da UNESP, Assis, 2009. 

 

MAINGUENEAU, Dominique.  Registro: As três facetas do polêmico. Trad. Sírio 

Possenti. In:_______. Doze conceitos em análise do discurso. Org. Sírio Possenti, Maria 

Cecília Perez de Souza e Silva. Parábola Editora, São Paulo, 2010. 

 

M.L.T; KOSSOY, B. A Imprensa Confiscada Pelo DEOPS. São Paulo: Ateliê Editorial. 

Imprensa Oficial do Estado de São Paulo. Arquivo do Estado, 2003. 

 

MAGALHÃES, Aline Montenegro. Colecionando relíquias... Um estudo sobre a 

Inspetoria de Monumentos Nacionais (1934-1937). Dissertação Universidade Federal do 

Rio de Janeiro, Rio de Janeiro 2004.  

 

MAGALHÃES, Aline Montenegro. Imagens e vestígios da cidade Sagrada Ouro Preto 

na coleção do Museu Histórico Nacional. Oficina do Inconfidência, Ouro Preto- MG, 

Ano 5, nº 4, dez. 2007. 

 

MARTINS, Ana Luiza. Revistas em revista: imprensa e práticas culturais em tempos de 

República, São Paulo (1890-1922). São Paulo: Editora Universidade de São Paulo: 

FAPESP, 2008. 

 

MARTINS, Estevão C. de Resende. Historicismo: o útil e o desagradável. In: ARAÚJO, 

Valdei Lopes de. A Dinâmica do Historicismo: revisitando a historiografia moderna. 

Belo Horizonte: Editora Argvmentvm, 2008. 

 

MARTINS, Marcos Lobato.  Os estudos regionais na historiografia brasileira.  In: 

www.minasdehistoria.blog.br/wp-content/arquivos//2008/03/historia-e-estudos-

regionais.pdf. acesso em: 29/03/2012 

 

MENEZES, Ulpiano T. Bezerra de. A Paisagem como fato cultural. In: YÁZIGI, 

Eduardo (Org.). Turismo e Paisagem. São Paulo: Contexto, 2002 

 

MICELI, Sergio. Intelectuais à brasileira. São Paulo: Companhia das Letras, 2001.  

 

MONTEIRO, Góis (coord.) DICIONÁRIO biográfico de Minas Gerais – período 

republicano – 1889-1991. Belo Horizonte: Assembléia Legislativa do Estado de Minas 

Gerais, 1994. 

http://www.minasdehistoria.blog.br/wp-content/arquivos/2008/03/historia-e-estudos-regionais.pdf
http://www.minasdehistoria.blog.br/wp-content/arquivos/2008/03/historia-e-estudos-regionais.pdf


216 
 

 

MOTA, Carlos Guilherme. Ideologia da Cultura Brasileira (1933 – 1974). São Paulo, 

Editora Ática, 6 edição, 1990. 

 

MOTTA, Lia. “O SPHAN em Ouro Preto: Uma história de Conceitos e Critérios”. In: 

Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Rio de Janeiro, IPHAN, n.22, 1987. 

 

OLIVEIRA, Lúcia Lippi; VELLOSO, Mônica, GOMES, Ângela de Castro. Estado Novo: 

Ideologia e Poder. Rio de Janeiro, Zahar, 1982. 

 

____________________ “Raízes da Ordem: os intelectuais, a cultura e o Estado”. In: A 

Revolução de 30. Seminário Internacional. Coleção Temas Brasileiros, volume 54. 

Brasília: Editora da UNB, 1982. 

 

- ____________________. A questão nacional na Primeira República. São Paulo: 

Brasiliense, 1990. 

 

____________________. Cultura é Patrimônio: um guia. Rio de Janeiro: Editora FGV, 

2008. 

 

OSWALD, Carlos. Arte Sacra Moderna. In: Vozes. Petrópolis, v. 8, n. 2, p. 159-69, 

mar./abr. 1950. 

 

PALTI, Elias. La nueva historia intelectual y susrepercusionesen América Latina. In 

Revista de História Unisinos, vol. 11, nº 3. São Paulo, 2007 

 

PARRELA, Ivana D. Entre arquivos, bibliotecas e museus: a construção do patrimônio 

documental para uma escrita da história da pátria mineira (1895- 1937). Tese (Doutorado 

em História) – Universidade Federal de Minas Gerais, Programa de Pós-Graduação em 

História, Belo Horizonte, 2009. 

 

PAZ, Otavio. Poesia e modernidade. In: A outra voz. Sicilianno, São Paulo, 1993 

 

PINHEIRO, Maria Lúcia Bressan. Neocolonial, modernismo e preservação do 

patrimônio no debate cultural dos anos 1920 no Brasil. São Paulo: EDUSP, 2011. 

 

POCOCK, J. G. Linguagem do ideário político. São Paulo: Edusp, 2003 

 

POULOT, Dominique. Uma história do patrimônio no Ocidente, séculos XVIII-XXI: do 

monumento aos valores. Trad. Guilherme João de Freitas Teixeira. São Paulo: Estação 

Liberdade, 2009. 

 

 

REIS, Daniel Aarao. Modernidades alternativas. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2008. 

 

RÉMOND, René. Por uma história política. 2ª ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2003.  

 

RODRIGUES, José Honório. História da Historiografia do Brasil. Historiografia 

Colonial. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1979. 

 



217 
 

RUBINO, Silvana.  As fachadas da história: os antecedentes, a criação e os trabalhos do 

Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 1937-1968. Dissertação de 

Mestrado, Universidade Estadual de Campinas, IFCH/UNICAMP, Campinas, 1991. 

 

SÁ, Maria Elisa Noronha de. Civilização e barbárie: a construção da ideia de nação: 

Brasil e Argentina. Rio de Janeiro: Garamond, 2012. 

 

SCHAMA, Simon.  Paisagem e Memória.  Tradução de Hildegard Feist.  São Paulo: 

Cia. Das Letras, 1995. 

 

SCHWARCZ, Lilia Moritz. O Espetáculo das Raças – cientistas, instituições e questão 

racial no Brasil 1870-1930. São Paulo: Companhia das Letras, 1993. 

 

SCHWARTZMAN, Simon; BOMENY, Helena Maria Bousquet; COSTA, Vanda Maria 

Ribeiro. Tempos de Capanema. São Paulo: Paz e Terra; Fundação Getúlio Vargas, 2000. 

 

 

SALDANHA, Nelson. Historicismo e Culturalismo. In:________. Historicismo e 

Culturalismo. 1º edição. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1986. 

 

SANTOS, Marisa Veloso.  O Tecido do Tempo: A ideia de Patrimônio Cultural no Brasil 

(1920-1970). Tese de Doutorado, Universidade de Brasília, UNB, Brasília, 1992. 

 

- ______________________. Nasce a academia SPHAN. In: Revista do Patrimônio. Rio 

de Janeiro, n. 24, 1996. 

 

SARLO, Beatriz.  Paisagens Imaginárias: Intelectuais, Arte e Meios de Comunicação.  

Tradução de Rubia Prates e Sérgio Molina. São Paulo: Edusp, 1997. 

 

SEBASTIÁN, Javier Fernández. Historia intelectual y acción política: retórica, libertad y 

republicanismo. Una entrevista con Quentin Skinner. In: HISTORIA Y POLÍTICA, núm. 

16, págs. 240-242. 

 

SILVA, Antônio de Moraes. Civilisado. In: DICCIONARIO DA LINGUA 

PORTUGUEZA Composto pelo Padre D. Rafael Bluteau, Reformado e Acrescentado por 

Antonio Moraes Silva. Oficina de Simão Thaddeo Ferreira, Lisboa, 1789. 

 

SILVA, Cíntia Mayumi de Carli. Revista do Patrimônio: editor, autores e temas. 

Dissertação, Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 2010. 

 

SILVA, Fernando Fernandes  da. As  Cidades  Brasileiras  e  o  Patrimônio  Cultural da 

Humanidade. São Paulo: Petrópolis: EDUSP, 2003. 

 

SILVEIRA, Marcus Marciano Gonçalves. Templos modernos, templos ao chão: a 

trajetória da arquitetura religiosa modernista e a demolição de antigos templos católicos 

no Brasil. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2011. 

 

SIRINELLI, Jean François; RIOUX, Jean-Pierre (Orgs.). Para uma história cultural. 

Trad. Ana Moura. Lisboa: Estampa, 1998. 

 



218 
 

SIRINELLI, Jean-François. “Os Intelectuais”. In. RÉMOND, René.(org.). Por uma 

História Política, 1996. 

 

SIRINELLI, Jean-François. Este século tinha sessenta anos: a França dos sixties 

revisitada. In: TEMPO, n. 16, Rio de Janeiro, 1997, p. 13-33. Disponível em: 

http://www.historia.uff.br/tempo/artigos_dossie/artg16-2.pdf  Acesso em: 16 jan. 2009.  

 

SKINNER, Quentin. Visões da política: sobre os métodos históricos. Algés: Difel, 2005. 

 

STAROBINSKI, Jean. As máscaras da civilização: Ensaios. Companhia das Letras, São 

Paulo, 2001. 

 

TÔRRES, João Camilo de Oliveira. História de Minas Gerais. v. 1, 3. ed. Belo Horizonte: 

Lemi; Brasília: INL, 1980. 

 

TRINDADE, Hélgio.  Integralismo: o fascismo brasileiro na década de 30.  São Paulo, 

UFRGS/DIFEL, 1974. 

 

TRINDADE, Hélgio. “Integralismo: Teoria e práxis política nos anos 30.” In: FAUSTO, 

Bóris. (org.). História Geral da Civilização Brasileira. São Paulo: Difel, 1971, T.3, v.3. 

 

TURIN, Rodrigo. Uma nobre, difícil e útil empresa: o ethos do historiador oitocentista. 

In: História da Historiografia, n.2, p.12-28, mar. 2009 

 

VELOSO, Mariza; MADEIRA, Angélica.  Leituras brasileiras: itinerários no 

pensamento social e na literatura. São Paulo: Paz e Terra, 1999.  

 

VELOSO, Monica Pimenta. História e modernismo. Belo Horizonte: Autentica, 2010. 

 

VELLOSO, Monica Pimenta. Modernismos no Rio de Janeiro: Turunas e quixotes. Rio 

de Janeiro: Editora da Fundação Getúlio Vargas, 1996. 

 

VENTURA, Roberto. Estilo Tropical: história tropical e polêmicas literárias no Brasil, 

1870-1914. São Paulo: Companhia das Letras, 1991. 

 

VENTURA, Alexandre de Oliveira. A viagem de descoberta do Brasil: um exercício do 

moderno em Minas Gerais. São Paulo: PUC/ São Paulo, s/d. (Dissertação, mestrado em 

História). 

 

WERNECK, Humberto. O desatino da rapaziada: jornalismo e escritores em Minas 

Gerais. São Paulo: Companhia das Letras, 1992. 

 

 

http://www.historia.uff.br/tempo/artigos_dossie/artg16-2.pdf

