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RESUMO 

 

Esta dissertação analisa a política de financiamento do Conselho Federal de Cultura (CFC), 

órgão responsável pelas políticas públicas de cultura da ditadura civil-militar, diretamente 

ligado ao Ministério da Educação e Cultura. O CFC estabeleceu convênios com diversas 

instituições culturais, como o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB). No período 

de 1966 a 1974 atuou com exclusividade, o que permitia estabelecer regras para requisição e 

repasse de recursos às instituições culturais. Buscaremos aqui, entender, a partir das 

publicações da Revista Cultura e, posteriormente, do Boletim do Conselho Federal de Cultura, 

as normas que possibilitavam a liberação de recursos para instituições privadas, como os 

Institutos Históricos. Averiguaremos a importância da produção intelectual e cultural do 

IHGB. Para um aprofundamento dessas questões, selecionamos convênios do CFC 

estabelecidos com o IHGB que visavam dois tipos de financiamento: obras de infraestrutura e 

atividade cultural. 

 

Palavras-Chave: Políticas Culturais; Patrimônio; Conselho Federal de Cultura; IHGB. 

 



 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This dissertation analyzes the financing policy of the Federal Council of Culture (CFC), the 

body responsible for public cultural policies of civil-military dictatorship, directly to the 

Ministry of Education and Culture. The CFC has established agreements with several cultural 

institutions such as the Historical and Geographical Brazilian Institute (IHGB). In the period 

1966-1974 he served exclusively, allowing establish rules for requisition and transfer of funds 

to cultural institutions. We seek here, understand, from the publications of Culture Magazine 

and later the Bulletin of the Federal Council of Culture, the rules that allowed the release of 

funds to private institutions such as the Historical Institutes. We are going to evaluate the 

importance of intellectual and cultural production IHGB. For an elaboration of these issues, 

we selected CFC agreements established with the IHGB aimed at two types of funding: 

infrastructure works and cultural activity. 

 

Key Words: Policy Culture; heritage; Conselho Federal de Cultura; IHGB 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente dissertação está situada no contexto dos estudos das políticas culturais no 

Brasil, no final dos anos 1960 e início dos anos 1970, a partir da proposta de analisar as 

formas de procedimento de financiamento público estabelecidas pelo Conselho Federal de 

Cultura, tendo como objeto específico alguns dos apoios concedidos ao Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro (IHGB). 

Nos últimos anos, várias pesquisas têm se dedicado a analisar a responsabilidade do 

Estado quanto à produção cultural e aos princípios que regem a elaboração das políticas 

culturais1. No entanto, são escassos os estudos sistemáticos no que diz respeito ao 

acompanhamento da política cultural do Estado durante a ditadura civil-militar (1964-1984) 

no Brasil. Por isso, essa pesquisa pretende contribuir para uma melhor entendimento da 

relação Estado/cultura no campo das políticas culturais no período de 1966 a 1974, 

destacando a forma como o Conselho Federal de Cultura reformulou a ação pública no campo 

da cultura, que incluía o financiamento de reformas não apenas em instituições públicas, mas 

também privadas, como os Institutos Históricos. 

O interesse pela relação entre o Conselho Federal de Cultura (CFC) e o Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) surgiu de minha participação como bolsista de 

iniciação científica, no período de 2008 a 2010, na equipe do projeto “Conselho Federal de 

Cultura”, na Fundação Casa de Rui Barbosa, sob orientação da pesquisadora Lia Calabre. 

A ação principal da equipe era a de higienizar e organizar a documentação do 

Conselho arquivada no Palácio Capanema. Após a higienização, organizavam-se as fontes 

limpas pela identificação da tipologia, ou seja, se eram processos, ofícios expedidos, ofícios 

recebidos, correspondências expedidas e recebidas, memorandos, pareceres, telegramas, 

                                                           
1
 Há alguns anos as políticas culturais se tornaram objeto de investigação em diversos centros de pesquisa de 

universidades brasileiras, sendo tema de debate em fóruns importantes, como o Encontro de Estudos 

Multidisciplinares em Cultura - ENECULT e o Seminário Internacional de Política Cultural da Fundação Casa 

de Rui Barbosa, com a presença de especialistas. Ver: Calabre (2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2013) e Rubim e 

Barbalho (2007). 
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portarias ou convênios. Estas eram distribuídas conforme o ano, e registradas em blocos. O 

órgão havia sido extinto em 1990 e a documentação nunca tinha sido trabalhada. 

Para a realização do relatório final da bolsa, me dediquei ao estudo de uma 

documentação específica: o parecer de um convênio de 1969, cujo objetivo era o aumento de 

subsídio ao IHGB, sendo este aprovado pela Câmara do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (CPHAN) do Conselho Federal de Cultura. Analisei também, a biografia de alguns 

conselheiros que atuavam em outros espaços culturais como o IHGB. Tal fato me despertou o 

interesse sobre o sistema de financiamento à cultura estabelecido pelo CFC e sua relação com 

um órgão com o peso histórico do IHGB. 

Desejando aprofundar o estudo na relação dos dois órgãos, trouxe a pesquisa para o 

curso de mestrado acadêmico em História, Política e Bens Culturais do CPDOC - PPHPBC da 

Fundação Getúlio Vargas onde trabalho com o período que é considerado como o do auge da 

atuação do CFC (1966-1974) e o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) no 

cenário cultural republicano através das discussões dos conselheiros em convênios, processos 

e nos pareceres emitidos na Revista Cultura (1966-1970) a partir de 1971 no Boletim do 

Conselho Federal de Cultura. 

Tendo em vista que o acervo do CFC não foi totalmente tratado e não se encontra 

disponível para consulta externa, obtive autorização para apenas fotografar a documentação 

de alguns dos convênios estabelecidos com o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. A 

maior parte da pesquisa foi realizada nas publicações regulares do CFC.  

No período de 1966 a 1971, o Conselho teve como publicação regular a Revista 

Cultura e, posteriormente, o Boletim do Conselho Federal de Cultura, que publicavam 

resumos de pareceres emitidos pelo órgão, atas de reuniões plenárias, discursos, notícias 

diversas – as quais, muitas das vezes, tinham repercussão na imprensa cotidiana e também 

atos legislativos referentes ao campo cultural. 

Estes são documentos sistematizados, bastante regulares até as décadas de 1960/1970, 

onde o governo explicitava, dentre outras coisas, o Regimento, ou seja, as normas para as 

quais, teoricamente, qualquer instituição cultural pudesse concorrer para conseguir apoio do 

Estado. 

O CFC era composto por vinte e quatro membros designados pelo Presidente da 

República e constituído por quatro câmaras: artes, letras, ciências humanas, patrimônio 

histórico e artístico nacional, sendo que também havia uma comissão de legislação e normas 

exercendo o papel de uma quinta câmara. Os pedidos de auxílio, reconhecimento, apoio, 
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estudos das diversas instituições eram distribuídos pelas quatro câmaras. Após uma avaliação 

inicial, emitiam-se pareceres para serem votados em reunião plenária. 

Ao receber as solicitações das mais diversas naturezas, as câmaras atendiam conforme 

as circunstâncias da época. Calabre (2006) afirma que já na segunda metade do ano de 1972, 

o órgão passava por dificuldades financeiras, fazendo com que inúmeros projetos não fossem 

apoiados na íntegra, chegando a negar auxílio para a maioria destes. Mesmo com problemas o 

CFC teve um papel relevante, pois ajudou na regularização e institucionalização da cultura 

brasileira, ocasionando em mudanças significativas nos programas e políticas culturais. 

É necessário ressaltar que os pareceres são sintéticos, se constituem de 2 a 8 

parágrafos no máximo, resumindo-se a um acordo final. Por isso, é importante a leitura dos 

processos, que caso estivessem de acordo com todas as exigências do Regimento do 

Conselho, seriam transformados em convênios, que evidenciariam as justificativas das 

instituições para receber apoio, o conflito entre os Conselheiros para declinar ou aprovar 

determinada demanda, mostrando as prioridades e a concepção de política cultural do 

Conselho. 

As funções centrais do Conselho Federal de Cultura foram definidas e hierarquizadas 

já no documento de sua criação
2
: elaborar uma política nacional para o setor e preservar o 

patrimônio cultural brasileiro. Os estudos de Calabre (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010), 

Maia (2010), Paz (2011) e Costa (2011) foram fundamentais para a compreensão da forma 

como o CFC se empenhou na consolidação nova forma de intervenção no setor cultural, com 

normatização própria e rotina burocrática que disciplinou a requisição e repasse dos recursos 

para instituições culturais. Nos explicando, também, o caráter inovador das políticas culturais 

do Conselho que era o incentivo a uma infraestrutura que engendrasse a regionalização, com o 

aumento de espaços culturais nas distintas regiões do país, não descuidando da reforma e 

atualização das instituições nacionais de cultura já consagradas, como a Biblioteca Nacional e 

o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro.  

O Conselho Federal de Cultura se dedicou à construção um aparato burocrático 

dedicado exclusivamente à área cultural, e para além das exigências formais estabelecidas em 

lei, consideramos interessante analisar as discussões dos conselheiros sobre o tipo de bens 

culturais que poderiam ser considerados patrimônio, e assim receber financiamento do Estado. 

Assim, partimos da hipótese do Conselho Federal de Cultura estabeleceu convênios com o 

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o primeiro fundado em 1838, por considerar que 
                                                           
2
 “Decreto-lei nº 74, de 21 de novembro de 1966”. Cultura. MEC: Rio de Janeiro, ano I, n.°1, Julho de 1967 

pp.107-110. 
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mesmo sendo uma instituição privada, esta integrava o conjunto do patrimônio nacional, por 

resguardar importante acervo documental-arquivístico, biblioteca pública, mapoteca e museu 

histórico e antropológico. 

O período a ser trabalhado está inserido no contexto de ditadura civil-militar, um 

momento marcado pela violência, repressão e censura. A contextualização histórica será 

construída a partir de trabalhos tanto da história política quanto da história cultural e, ainda, 

da história da política cultural. 

Para compreender a estruturação da ação federal no campo da cultura, selecionamos o 

período de 1966 a 1974, no qual houve as primeiras iniciativas de individualização do setor 

cultural, com maior autonomia em relação às questões educacionais. Na periodização de 

Gabriel Cohn (1984) este momento histórico foi marcado pela maior presença no Estado no 

setor cultural, no qual a cultura era tida como relevante instrumento de difusão de valores e 

comportamento. Após 1974, o conselho já havia perdido muito de sua centralidade nas ações 

culturais, devido à intensa diversificação e redefinição de temas para a área cultural, advindas 

com a criação de outros órgãos dentro e fora do Ministério da Cultura, como o Departamento 

de Assuntos Culturais (DAC), o Plano de Ação Cultural (PAC), o Centro Nacional de 

Referência Cultural (CNRC) e a Fundação Nacional de Arte (FUNARTE). 

Os intelectuais convidados a formar o CFC integravam uma tradição do pensamento 

social brasileiro, em que se buscava reforçar a ontologia da cultura brasileira, reafirmando o 

“ser nacional”, estratégia adotada pelos militares para evidenciar uma certa continuidade nas 

políticas do Estado. Por isto, a idéia de tradição é incorporada e muito usada na propaganda 

do governo autoritário. Contudo, estes não eram os únicos “profissionais” de produção de 

bens simbólicos, pois ficavam sobre a responsabilidade dos técnicos administrativos a 

elaboração e execução de uma política desenvolvimentista. Muitas das vezes, a concepção de 

tradição conflitava com a noção de cultura como fator de desenvolvimento.  

Carlos Fico (1997: 92) nos informa que a propaganda da ditadura civil-militar 

elaborada pela Assessoria Especial de Relações Públicas (AERP)
3
 era baseada na 

impessoalidade, elaborava campanhas neutras de utilidade pública pautadas numa perspectiva 

otimista de Brasil na qual considerava-se que “o esforço nacional para o desenvolvimento” e 

o “amor à pátria” deveriam sobressair a todo custo, inclusive à renúncia das liberdades 

                                                           
3
 A Assessoria Especial de Relações Públicas (AERP) foi criada pelo Decreto Lei nº 62.119, de 15 de janeiro de 

1968.  



 
 
 
 

17 
 

individuais, dos direitos civis e políticos, em prol da efetivação de conquistas futuras, tendo 

em vista que o Brasil era o país do futuro. 

Tratava-se da radicalização do “espírito de nacionalidade”, que segundo Tatyana Maia 

(2010:13) é encontrado na história brasileira desde o início do período republicano, de 

diferentes formas conforme o contexto político-social, no qual negava-se a sociedade fundada 

no dissenso, e justificava a supressão das liberdades individuais. Assim se configurava uma 

concepção de cidadania restrita, em prol de uma causa maior: a proteção da nação contra as 

ameaças internas. 

Desta forma, temos como primeiro objetivo compreender as características das 

políticas culturais desenvolvidas pelo Conselho Federal de Cultura, enfatizando a partir da 

documentação produzida pelos conselheiros, as normas que possibilitavam a liberação de 

recursos para instituições privadas, como os Institutos Históricos. E, como segundo objetivo, 

a análise do papel Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, avaliando a sua contribuição no 

cenário cultural brasileiro. Por último, mostrar através dos convênios como fora concebido 

recursos ao IHGB, detalhando os trâmites burocráticos e o debate dos conselheiros sobre a 

inclusão da produção intelectual e cultural do IHGB na concepção de patrimônio nacional, o 

que justificava apoio financeiro. 

Desta forma dividimos a dissertação em três capítulos: 

No primeiro apresentamos as frentes de atuação governamental na esfera da cultura no 

período da ditadura civil-militar (1964-1984) que eram a censura, o investimento em 

infraestrutura de telecomunicações e a criação de setores governamentais direcionados a 

planejar e implementar a política cultural oficial. Nesta última frente de ação, inclui-se a 

estruturação do Conselho Federal de Cultura, criado pelo Decreto nº 74, em 21 de Novembro 

de 1966
4
. As regras iniciais de organização e o Regimento do Conselho, onde se 

especificaram as competências, as responsabilidades das câmaras, as regras de financiamento 

e também os depoimentos dos integrantes do Conselho e dos dirigentes de Estado foram 

examinados detalhadamente a partir da Revista Cultura. Para um melhor entendimento das 

ações do Conselho foram fundamentais os estudos anteriores de Lia Calabre (2005, 

2006,2007, 2009, 2010), Tatyana Maia (2010), Lílian Costa (2011) e Vanessa Paz (2011). 

As narrativas do presidente do Conselho, do Ministro da Educação e Cultura e dos 

próprios presidentes da República muitas das vezes eram permeadas de contradições e 

                                                           
4
 CONSELHO FEDERAL DE CULTURA. “Decreto-lei nº 74, de 21 de novembro de 1966”. Cultura. MEC: Rio 

de Janeiro, ano I, n.°1, Julho de 1967 pp.107-110. Este encontra-se no anexo 1 no final desta dissertação. 
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ambiguidades, visto que os discursos buscavam driblar questões delicadas de censura e de 

autoritarismo, simulando uma realidade democrática. Para compreendermos melhor os 

paradoxos do período, recorremos às análises de Renato Ortiz (1985), Carlos Fico (1997), 

Daniel Pécaut (1990) e José Murilo de Carvalho (2002). 

Josué Montello, presidente do Conselho Federal de Cultura, afirmava a construção de 

um Plano Nacional de Cultura não como um sistema que pretendia criar cultura de forma 

impositiva, mas preocupado em “criar condições instrumentais para a cultura livre, consoante 

a vocação essencial do Brasil na ordem política” (REVISTA CULTURA, nº 10, 1968, p. 10). 

E assim, Montello, como representante das políticas públicas, afirmava em seu discurso que 

não ambicionava estabelecer uma política pública de cultura única, mas de viés nacional, 

composta pelas diferentes aspirações, tendências e tradições de cada região do país. Ao 

afirmarem a regionalização como norte das políticas que estavam sendo desenvolvidas, os 

conselheiros acreditavam estar realizando a “democratização” da cultura. 

Na análise dos documentos produzidos pelo Conselho destacamos o Anteprojeto do 

plano nacional de cultura
5
 que elencava uma série de regras para o estabelecimento de 

parcerias de instituições públicas e privadas com o Conselho, visando obras de infraestrutura, 

compra de bens imóveis e a preservação das instituições culturais. Entretanto, a característica 

inovadora está no incentivo à constituição de uma infraestrutura que engendrasse a 

regionalização, ou seja, o aumento dos espaços culturais nas distintas regiões do país. Assim, 

o programa nacional previa a atualização das instituições nacionais de cultura, localizadas nas 

grandes capitais do país, a fim de capacitá-las para a função de irradiação nacional. 

As grandes instituições nacionais teriam função de irradiação nacional, servindo de 

modelo organizacional e administrativo para os espaços culturais regionais, entre as quais se 

incluíam a construção de bibliotecas, arquivos e museus estaduais e municipais, além das 

Casas de Cultura que deveriam abranger salas de espetáculo, projeção, concerto, e sala de 

exposição. Estas instituições regionais deveriam ser planejadas em comum acordo entre as 

diferentes esferas nacional, estadual e municipal. Os representantes destas unidades poderiam 

expor as dificuldades no setor cultural e trocar experiências e conhecimentos nos Encontros 

convocados pelo próprio Conselho. 

                                                           
5
 CONSELHO FEDERAL DE CULTURA. “Anteprojeto de Lei do Plano Nacional de Cultura”. Cultura. MEC: 

Rio de Janeiro, ano I, n.°2, Agosto de 1967 pp.63-68. 
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O CFC dedicou-se à elaboração de um Plano Nacional de Cultura, sendo sua primeira 

experiência o Anteprojeto do plano nacional de cultura, posteriormente as Diretrizes para 

uma política nacional de cultura, que foram elaboradas a pedido do Ministro Jarbas 

Passarinho e, por último, a própria Política Nacional de Cultura, cuja incumbência passara ao 

Departamento de Assuntos Culturais (DAC), quando o conselho perde o predomínio das 

ações culturais. 

Nas Diretrizes apresentam-se as linhas gerais e as normas de ação que incluíam a 

defesa do patrimônio, o incentivo à criatividade e à difusão da cultura. Destaca-se a relação da 

proteção dos bens culturais à ideia de segurança nacional, explicitando a necessidade de 

reconhecimento e valorização do acerco e da expressão cultural do povo brasileiro. Esta 

associação enaltecia a produção nacional e buscava proteger da produção cultural subversiva 

e estrangeira. 

Por último, nos dedicamos à Política Nacional de Cultura que fora instituída num 

contexto diferente do período de 1966 a 1974 visto que, no início, o Estado autoritário 

privilegiou atividades da produção artística e intelectual, as quais, no campo da cultura tinha 

impossibilidade de se autofinanciar como a proteção e a conservação do acervo histórico e 

artístico “nacional”. Sendo assim, ficava a cargo das redes privadas de entretenimento e 

informação do país as áreas mais rentáveis como a audiovisual (MICELI, 1984: 99). 

A literatura tem apontado que a modernização da área da cultura teve início no 

Departamento de Assuntos Culturais (DAC), que incentivada pela grande quantidade de 

recursos do Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) 

implantou o Programa de Ação Cultural (PAC) em agosto de 1973, visando levar a cultura a 

todos os brasileiros. Estes novos espaços foram marcados por um novo estilo de gestão, com a 

integração de diferentes profissionais advindos de diferentes instituições do MEC. 

No segundo capítulo enfocaremos o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro 

(IHGB), abordando ao longo de sua trajetória histórica as suas características e as diferentes 

contribuições para o universo cultural. 

O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro foi criado em 1838 com a 

responsabilidade de construir a identidade nacional do Estado Imperial ameaçado desde o 
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Primeiro Reinado (1822-1831) pelos movimentos, rebeliões de cunho separatista, que 

poderiam comprometer a integridade física da nação
6
.  

Neste espaço foram realizados estudos de caráter geográfico, buscando definir os 

limites do país, descrever minuciosamente as riquezas naturais, conhecer a diversidade 

linguística e cultural dos povos indígenas. As pesquisas de cunho histórico dedicavam-se à 

história de ocupação no território, das guerras, da diplomacia e dos trabalhos que legitimariam 

o novo país junto às nações estrangeiras (OLIVEIRA, 2008: 33). 

Pierre Nora (1993: 10) nos orienta que a história, especialmente aquela do 

desenvolvimento nacional “constituiu a mais forte de nossas tradições coletivas, nosso meio 

de memória, por excelência”. O Estado Imperial brasileiro atribuiu a si a responsabilidade de 

construção da memória nacional através da preservação de registros escritos e iconográficos 

tidos como relevantes para a formulação da identidade nacional. Isto pode ser verificado na 

Constituição do Império de 1824, que possuía uma previsão legal para a criação do Arquivo 

Nacional (art. 70), efetivamente implantado em 1838, no mesmo ano em que fora criado o 

IHGB. 

Assim, não se trata da preservação de uma memória espontânea, mas de uma operação 

consciente por parte dos sócios do IHGB, que realizaram ao longo da história do Brasil 

seleções de fatos, nomes e datas que foram paulatinamente configurando uma história oficial 

do país, calcada em interpretações enaltecedoras de fenômenos sempre tidos sob a clave da 

gênese de uma tradição nacional (FICO, 1997: 29). E como são resultado de escolhas, não são 

naturais, devem ser sempre reafirmadas pela construção de arquivos, aniversários, 

celebrações, pronunciamento de elogios fúnebres, registros em atas (NORA, 1993: 13). 

Tratava-se do surgimento um “lugar de memória” por excelência, onde se realizavam 

os primeiros debates sobre a identidade nacional. O Estado nacional interessado nesta 

questão, incentivava concursos e viagens exploratórias, a exemplo do concurso, cujo 

ganhador, em 1844, foi Karl Friedrich Philipp von Martius, autor do artigo “Como se deve 

escrever a história do Brasil”, publicado na Revista do IHGB em 1845 (OLIVEIRA, 2008: 

38). Von Martius era um estrangeiro que propunha singularidade do país a partir da amálgama 

das “três raças”, que corroboravam a visão romântica do índio brasileiro, tido como símbolo 

da própria identidade nacional, presente na história produzida pelo IHGB e também na 

literatura de Gonçalves Dias. 

                                                           
6
 Principais revoltas ocorridas durante as Regências no Brasil: Cabanagem no Pará (1835 a 1840), Sabinada na 

Bahia (1837 a 1838), Balaiada no Maranhão (1838 a 1841) e Guerra dos Farrapos no Rio Grande do Sul (1835 a 

1845). 
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O tema da identidade nacional era bastante discutido pela intelectualidade brasileira, 

especialmente porque, no século XIX, certas perspectivas cientificistas questionavam a 

possibilidade de transformar o Brasil, que era uma nação mestiça, em uma civilização nos 

trópicos. Raymundo Nina Rodrigues, Sylvio Romero, Euclydes da Cunha expressavam em 

diferentes conjunturas, alguma forma de racismo, o qual classificava os negros e mestiços 

como “raças inferiores”, responsáveis pelas “anomalias nacionais” (FICO, 1997:31). 

No pensamento social brasileiro encontramos estudos que enfocam a questão da 

identidade nacional, alternando entre perspectivas positivas e negativas em relação à 

constituição de nossa brasilidade. Ao tratar de uma certa imagem positiva de Brasil, Fico 

(1997: 28) retornou ao período romântico, entre a Independência - destacando o papel do 

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro - e as décadas seguintes do século XX, nas quais se 

construíram um repertório de imagens e idéias que definiriam o Brasil num ambiente de 

entusiasmo pela vida nacional, de confiança do jovem país, de celebração da natureza. 

Tratava-se da construção de imagens sintéticas sobre o sentido da natureza e do homem 

brasileiro, em que boa parte da diversidade brasileira ficaria diluída no traço geral de “amor à 

pátria”. 

Para além do IHGB, foram sendo incentivados os institutos históricos regionais, 

responsáveis por estudar a história local e pelo mapeamento das personalidades políticas tidas 

como bons exemplos de conduta para as gerações futuras. Cabia ao primeiro IHGB, servir de 

referência de atividades acadêmicas e culturais a serem realizadas nas filiais e a inclusão 

destas realidades parciais no projeto nacional, contribuições para a formulação de uma 

memória totalizante. 

O IHGB era formado por conselheiros de Estado, senadores, todos pertencentes à elite 

política do Império, estando sempre ligado ao poder, inclusive em termos orçamentários. 

Assim, acrescentamos a importância dos Institutos Históricos, onde circularam gerações de 

intelectuais que ocuparam cargos públicos e políticos, verdadeiros “lugares de memória”, 

onde se debatia sobre a identidade brasileira e a preservação de seus elementos 

representativos como determinadas coleções de objetos ou documentos, mapas, registros 

etnográficos, entre outros. 

Contudo, autores como Schwarcz (1989), Guimarães (2007) e Gomes (2009) têm 

assinalado atualizações na produção intelectual, assim como a participação de sócios do 

IHGB em importantes projetos nacionais no Brasil República, pelo menos até o período da 

Era Vargas.  
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Mesmo com a mudança de regime político, em que há a queda da Monarquia e 

ascensão da República, Carlos Fico (1997: 30) identificou a continuidade da produção 

acadêmica do IHGB ligada à valorização da identidade brasileira, como pode ser visto no 

livro Porque me ufano do meu paiz, do então presidente do Instituto Histórico, Affonso Celso 

de Assis Figueiredo, conde de Affonso (1860-1938), que argumentou que deveríamos sentir 

um forte sentimento de orgulho patriótico pelo Brasil, considerando o tamanho do território, a 

beleza, as riquezas naturais, o clima ameno, a ausência de calamidades, a harmonia racial, 

enfim, o sumário clássico do otimismo. Verificou-se, explicitamente, a formulação da 

inevitabilidade do sucesso brasileiro em função de sua estrutura física. 

Assim, a intelligenzia do século XIX, que incluía os sócios do IHGB, elaboraram, 

apesar das diferenças regionais e raciais, a identidade nacional de forma positiva, que segundo 

Fico (1997:32) constituiu-se em mito em evolução, tornando-se crescentemente otimista 

(apesar de alguns retrocessos) com o passar dos anos (SKIDMORE, 1994: 91 apud FICO, 

1997:32). Esse mito otimista impediria rupturas, indicando a solução de conflitos a longo 

prazo, como a “capacidade” de adaptação do português, que diferentemente do inglês e do 

espanhol, conseguiram “suavizar” a escravidão e assim evitar o racismo violento numa 

sociedade que estava em vias de embranquecer, alcançando um todo social mais humano.  

Por último, como a presente dissertação refere-se à compreensão da parceria realizada 

entre o Conselho e o IHGB nas décadas de 1960-70. Como os estudos sobre o Instituto 

Histórico limitam-se a década de 1930, realizamos uma transcrição do Estatuto do Instituto, 

reformulado em 1965 e vigente até 1991, enfocando a estrutura de seu funcionamento.  

No terceiro capítulo buscamos compreender a atuação de uma das Câmaras do CFC: 

Câmara do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (CPHAN), averiguando a concepção de 

patrimônio formulada pelos conselheiros e a forma como foi realizada a seleção, preservação 

e divulgação do patrimônio nacional.  

Segundo Maia (2010), os intelectuais convidados a ocuparem lugares no Conselho 

atuaram no período de 1920 a 1970 em cargos no ministério da educação e cultura e/ou em 

estabelecimentos tradicionais como: o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Estes 

compartilhavam de uma certa noção de cultura e patrimônio que permaneceu ao longo dos 

anos, que orientou os discursos e critérios de avaliação do CFC. Assim, nos dedicamos a 

trajetória profissional dos intelectuais CPHAN, que eram também recorrentes na Comissão de 

Legislação de Normas (CLN). 
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A leitura atenta de pareceres emitidos pelo órgão, artigos, atas de reuniões plenárias, 

discursos, notícias diversas publicadas na Revista Cultura, e das avaliações dos conselheiros 

encontradas nos convênios estabelecidos com o IHGB, explicitava as diferentes narrativas 

sobre o patrimônio nacional, elaboradas tanto pelos conselheiros da própria CPHAN, pelos 

conselheiros de outras câmaras, e representantes do campo cultural de diferentes regiões do 

país.  

As informações obtidas por meio deste corpo documental indicaram que o Conselho 

Federal de Cultura, por meio da Câmara do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, estava 

empenhado efetivar uma política patrimonial alternativa a desenvolvida pelo IPHAN, que até 

então, se restringia ao tombamento. Os conselheiros propunham novas ações estatais de 

proteção a um leque maior de bens culturais que não eram resguardados pelo SPHAN, pois 

não se incluíam nos critérios do tombamento, prática instituída e exclusiva deste último.  

Dentre as diversas ações formuladas pela CPHAN estavam: o financiamento da 

restauração instituições culturais, sejam elas públicas ou privadas – desde que consideradas 

como representativas do patrimônio nacional -; proteção edificações não tombadas, mas 

também representativas da arquitetura brasileira;, recuperação de arquivos documentais e 

bibliotecas; a criação dos centros culturais nos pequenos e médios municípios; as 

comemorações das efemérides e na publicação de obras de caráter literário e histórico que 

evidenciassem o caráter nacional (MAIA, 2010: 178). 

Neste estudo selecionamos, o financiamento para manutenção de infraestrutura de 

espaços culturais e para a realização de atividades culturais, possível de ser apreendido a 

partir de processos estabelecidos com o IHGB. O primeiro englobou dois convênios que 

visavam majorar recursos ao IHGB e o segundo se restringiu ao entendimento de um 

convênio que objetivava a organização de um evento cultural, o Centenário de Pedro Alvares 

Cabral. Nos dois casos, enfocamos o processo de disciplinamento para liberação de recursos 

ao IHGB a partir de um processo administrativo, com ações burocráticas amparadas por lei, 

com justificativas dos sócios do IHGB para requerer recursos, além das considerações dos 

conselheiros. 
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Capítulo I 

Contribuições do Conselho Federal de Cultura às políticas públicas de cultura 

(1966-1974) 

 

Os estudos sobre o período da ditadura militar têm se concentrado, em grande parte, 

nos mecanismos da repressão e nos enfrentamentos com o governo autoritário.
 
Contudo, 

pesquisadores têm buscado compreender outros ângulos de atuação do governo, que vão além 

da repressão e da censura, tratando das formas de desenvolvimento das políticas públicas, na 

ditadura civil-militar, que resultaram num processo de modernização conservadora, nas quais 

também se enquadra a área da cultura.  

Na ditadura civil-militar temos a coexistência de três frentes de atuação governamental 

na esfera da cultura no período da ditadura. A primeira refere-se à censura como um 

determinado tipo de produção cultural marcadamente de oposição ao governo ou tida como 

prejudicial à cultura nacional. A segunda trata-se do investimento em infraestrutura em 

telecomunicações que integravam o projeto de modernização do país e com as políticas de 

integração e segurança nacional, que também beneficiaram a indústria cultural. Por último, a 

criação de órgãos governamentais voltados a planejar e implementar a política cultural oficial 

(FERNANDES, 2013:174). 

Mesmo após o golpe de 1964, verificamos que os gêneros públicos como o teatro, o 

cinema e a música popular estiveram em maior evidência nos anos de 1964 a1968, atuando 

contrariamente à ditadura militar. O impacto maior ocorreu com o AI-5 (Ato institucional nº 

5), decretado em 13 de dezembro de 1968, com evidente aperfeiçoamento do aparato de 

censura: “Toda produção cultural, para ser veiculada, deveria obedecer às normas e padrões 

estabelecidos pelo Serviço de Censura de Diversões Públicas do Departamento de Polícia 

Federal, criado na década de 40, que adquire em 1972, o status de divisão” (OLIVEIRA E 

RESENDE, 2001: 1 apud FERNANDES, 2013: 174). 

Fernandes (2013: 176) explicou a partir da análise de Franco (1998:72) que, além de 

reprimir as atividades teatrais de algumas músicas ou romances, o projeto autoritário impôs a 

adequação da cultura às exigências do processo de modernização, rompendo com a tradição 

de um determinado tipo de produção cultural existente desde os anos 1930, no qual o 

intelectual e o artista envolviam-se num tipo de produção cultural crítica aos regimes 

autoritários. 
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No mesmo momento da censura, nas décadas de 1960-70, houve o processo de 

modernização do país, em que o governo civil-militar investiu em obras de infraestrutura, 

especialmente no setor de telecomunicações, no qual temos a criação das redes nacionais de 

TV. A importância das emissoras, cujas sedes localizavam-se no Rio de Janeiro e em São 

Paulo, era a produção televisiva a ser transmitida para todo o território nacional, garantindo a 

superação da diversidade regional e a realização da “Integração Nacional” (FERNANDES, 

2013: 177). 

Renato Ortiz (1985: 82) nos mostrou que o Estado autoritário, desde o início, se 

preocupou com o problema da integração do espaço público, diferenciado e nacional. Ou seja, 

o discurso ideológico governamental tinha como pressuposto integrar as diferenças regionais 

no interior de uma hegemonia estatal. Tratava-se de um conceito de integração nacional 

pertencente à ideologia de Segurança Nacional
7
 e no período em questão visava, em nível de 

discurso e da prática, equacionar a questão. A integridade nacional possibilitaria a formação 

de uma “comunidade” na qual a cultura teria papel relevante ao ser considerada na lógica 

funcionalista como “cimento de solidariedade orgânica da nação”. Assim, temos uma noção 

de integração, elaborada pelo pensamento autoritário, que norteou as políticas de Estado, 

reordenando as diferenças políticas e sujeitando-as aos chamados Objetivos Nacionais. 

Desta forma, após 1964, a presença do Estado é visível através da normatização da 

esfera cultural, pois foram elaboradas “leis, decretos-leis, portarias”, que passaram a orientar 

produtores, a produção e a distribuição de bens culturais, a regulamentação da profissão do 

artista e de técnico, e as portarias regularizando o incentivo financeiro às atividades culturais. 

O Estado promoveu ainda reuniões de empresários, da área pública e privada (ORTIZ, 1986: 

89). 

Neste contexto, o Estado criou agências, institutos e conselhos responsáveis por 

diferentes questões culturais, como: Instituto Nacional de Cinema (1966); Conselho Federal 

de Cultura (1966); Embrafilme (1969); Departamento de Assuntos Culturais (1970); Conselho 

Nacional de Direito Autoral (1973); Centro Nacional de Referência Cultural (1975); 

Fundação Nacional de Arte (1975); Conselho Nacional de Cinema (1976); Secretaria do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (1979); Fundação Nacional Pró-Memória (1979).  

                                                           
7
 João Roberto Martins Filho (2003) analisou a formação de intelectuais militares na Escola Superior de Guerra 

no final da Era Vargas (1930-45). Esta instituição, para além do saber militar, empenhou-se em instruir chefes 

militares em conhecimentos nas áreas de economia, política e da sociedade. Tais intelectuais construíram um 

projeto nacional que visava garantir a segurança da Nação para proporcionar seu desenvolvimento. Tal 

segurança era constantemente ameaçada pela “agressão interna”, verificada nas manifestações dos simpatizantes 

das guerras revolucionárias. 
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Outrossim, foram incentivados encontros, documentos, programas e campanhas, 

como, por exemplo: o Programa de Reconstrução das Cidades Históricas (1973); o Programa 

de Ação Cultural (1973); a Campanha de Defesa do Folclore Brasileiro (1975); o Encontro 

Nacional dos Dirigentes de Museus (1975); a Política Nacional de Cultura (1975); o 

Seminário de Artes Cênicas (1979) (MAIA, 2010: 22-23). 

Essas ações comprovam a forte atuação do Estado na área cultural no período 

referente, evidenciando que o projeto político e ideológico do governo autoritário não se 

restringia à censura de obras, produções culturais e artistas (FERNANDES, 2013: 174). 

Dentre todas as políticas para o setor, enfocaremos neste capítulo o processo de 

institucionalização do setor cultural pelo Conselho Federal de Cultura (CFC) na segunda 

metade da década de 1960, que neste período atuou de forma inédita até então.  

É válido ressaltar que políticas culturais governamentais tiveram origem no governo 

Vargas (1930-1945) do qual destacamos a construção do Ministério da Educação e Cultura, 

logo após a implantação da Revolução de 1930 e, posteriormente, em 1938, o conselho 

técnico para a área da cultura e o Conselho Nacional de Cultura (CNC) (CALABRE, 2005 

:2)
8
. Para os elaboradores da proposta, o CNC tinha ínfima atuação nacional, pois limitava-se 

a ações pontuais de pouca abrangência (CALABRE, 2009: 69). 

Todavia, não houve no governo Vargas (1930-1945) a efetivação do CNC, este foi 

criado em 1938 e recriado em 1961
9
. Porém, no ano de 1966, por recomendação da 

Presidência da República, foi formada uma comissão para elaborar estudos visando à 

reformulação da política cultural do país. Dessa forma, foi sugerida a criação de um Conselho 

de Cultura, nos moldes do Conselho Federal de Educação. 

O Conselho Federal de Cultura teria a responsabilidade de “institucionalizar a área da 

cultura no campo da administração pública” (CALABRE, 2006: 2), sendo inicialmente 

                                                           
8
 Calabre (2010:1) explicou que tradicionalmente os conselhos técnicos eram direcionados à área da política 

econômica, como o Conselho Nacional do Café (1931) e o Conselho Federal de Comércio Exterior (1934). Os 

poderes vinculados a estes variavam e podiam ser de caráter normativo e deliberativo, ou apenas consultivos. 
9
 “A recriação do CNC se deu “em 23 de fevereiro de 1961, foi promulgado o Decreto no 50.293, criando o 

Conselho Nacional de Cultura, diretamente subordinado à Presidência da República, que naquele momento era 

ocupada por Jânio Quadros. O texto do decreto não fazia nenhuma referência ao conselho criado em 1938. A 

justificativa presente na nova regulamentação era a da necessidade da criação de um órgão de orientação da 

política cultural do governo.  Sua desvinculação com o Ministério da Educação e Cultura – ministério onde 

naturalmente deveria ser criado um conselho de cultura – era um indicador das prováveis intenções de Jânio 

Quadros em ter um controle maior sobre as políticas públicas e, possivelmente, considerar a cultura como uma 

área importante e estratégica, merecedora de uma estrutura específica vinculada à Presidência da República” 

(CALABRE, 2009: 59). 
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responsável por coordenar as atividades culturais do Ministério da Educação e Cultura (MEC) 

e elaborar o Plano Nacional de Cultura. 

O histórico de formação do Conselho tem como referência intelectual Josué 

Montello
10

, que foi chamado por Raymundo Moniz de Aragão, ministro da Educação e 

Cultura (1966-1967) para ajudar a reformular o setor cultural a partir de um órgão específico: 

o CFC, órgão cuja responsabilidade seria de coordenar as atividades culturais do Ministério 

da Educação e Cultura (MEC). Em 1966, Josué Montello e Pedro Calmon assumiram a 

presidência e a vice-presidência, respectivamente, e outros membros foram encaminhados 

para as câmaras, de acordo com suas formações e experiências profissionais
11

.  

Lia Calabre (2006: 02) mencionou que, em fevereiro de 1967, a fundação do CFC 

possuía a seguinte composição: Adonias Filho, Afonso Arinos, Ariano Suassuna, Armando 

Schnoor, Arthur Reis, Augusto Meyer, Cassiano Ricardo, Clarival Valladares, Djacir Lima 

Menezes, Gilberto Freire, Gustavo Corção, Hélio Viana, João Guimarães Rosa, José Cândido 

de Andrade Muricy, Josué Montello, D. Marcos Barbosa, Manuel Diegues Junior, Moysés 

Vellinho, Otávio de Faria, Pedro Calmon, Rachel de Queiroz, Raymundo de Castro Maia, 

Roberto Burle Marx, Rodrigo Melo Franco de Andrade.  

No período de 1967 a 1975, o Conselho Federal de Cultura teve como presidentes: 

Josué Montello (1967-1968), Arthur Cezar Reis (1969-1972), e Raymundo Moniz de Aragão 

(1973-1974). 

Para melhor compreensão das informações contidas no capítulo, dividimos a análise 

em três etapas. A primeira trata da forma como o Conselho foi criado e organizado, 

juntamente com uma análise crítica sobre o contexto histórico da época: a paradoxal relação 

entre o CFC e o período da ditadura militar. Depois, na segunda etapa, ainda neste capítulo, 

nos dedicamos a expor algumas ações marcantes do órgão no campo da cultura, tais como: o 

incentivo aos Conselhos de Cultura Estaduais e Municipais; a implantação das Casas de 

                                                           
10 

Costa (2011: 43) nos informa que quando Josué Montello assumiu a presidência do CFC já tinha uma carreira 

intelectual como jornalista, professor, escritor, historiador, teatrólogo e memorialista. Maranhense de São Luís, 

em 1954 foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. 

Ainda no Maranhão, integrou a Sociedade Literária Cenáculo Graça Aranha, que reunia escritores de filiação 

modernistas (1932) e colaborou com os principais jornais. Apenas com dezoito anos foi eleito membro efetivo 

do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão, onde também escreveu para diversos jornais e revistas do 

estado. 
11

 Ressaltamos neste ponto uma informação relevante para a proposta deste estudo: Pedro Calmon fora 

presidente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) entre 1968 e 1985, integrando tanto a alta 

hierarquia do Conselho como do IHGB, sendo que ele ocupou a vice-presidência do CFC entre os anos 1967-

1968. 
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Cultura; e, finalmente, as tentativas de se implantar um Plano Nacional de Cultura, com seus 

desdobramentos para uma Política Nacional de Cultura. Por último, ressaltamos as 

modificações no setor na década de 1970, que tiveram forte influência das reflexões e 

atuações geradas no interior do CFC ao longo desses anos. 

Observamos que uma de nossas principais fontes para o conteúdo desde capítulo vem 

da publicação da Revista Cultura, de responsabilidade do próprio CFC, no período de 1966 a 

1971, que neste último ano foi rebatizada como Boletim do Conselho Federal de Cultura
12.

 

Nesta primeira publicação da Revista Cultura, no mês de Julho de 1967, verificou-se o 

Decreto nº 74, em 21 de Novembro de 1966
13

, de criação do Conselho Federal de Cultura, no 

qual se estabeleceram as regras iniciais de sua organização, as quais serão detalhas mais 

adiante.  

O Conselho Federal de Cultura foi inicialmente formado por 24 membros, todos 

escolhidos pelo Presidente da República. Era composto por quatro câmaras: Artes, Letras, 

Ciências Humanas e Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Existia, também, uma quinta 

câmara de Comissão de Legislação e Normas (CLN). Estas eram entendidas como áreas 

essenciais para a formação da “cultura nacional”, sendo orientadas por intelectuais 

consagrados em cada campo de saber.  

Além disto, foram designadas as seguintes competências: 

a) Formular a política nacional, no limite de suas atribuições; 

b) Articular-se com os órgãos federais, estaduais e municipais, bem como com as 

Universidades, escolas e instituições culturais, de modo a assegurar a coordenação 

e a execução dos programas culturais; 

c) Opinar sobre o reconhecimento das instituições culturais, mediante a aprovação de 

seus estatutos; 

d) Cooperar para a defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico nacional; 

e) Conceder auxílios às instituições culturais oficiais e particulares de utilidade 

pública, tendo em vista a conservação e guarda de seu patrimônio artístico ou 

biográfico e a execução de projetos específicos para a difusão da cultura científica, 

literária e artística; 

                                                           
12

 A publicação estava prevista no decreto de criação do CFC, o Decreto-Lei número 74, em seu artigo 2º, 

parágrafo h “proceder a publicação de um boletim informativo de natureza cultural”. 
13

 CONSELHO FEDERAL DE CULTURA. “Decreto-lei nº 7, de 21 de novembro de 1966”. Cultura. MEC: Rio 

de Janeiro, ano I, n.°1, Julho de 1967 pp.107-110. Este encontra-se no anexo 1 no final desta dissertação. 
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f) Promover campanhas nacionais que visem o desenvolvimento cultural e artístico; 

g) Manter atualizado o cadastro das instituições culturais, bem como o de artistas e 

professores que militam no campo das ciências, letras e artes; 

h) Proceder a publicação do boletim informativo de natureza cultural; 

i) Informar sobre a situação das instituições particulares de caráter cultural com 

vistas ao recebimento de subvenções do Governo Federal; 

j) Opinar, para efeito de assistência e amparo do Plano Nacional de Cultura, sobre os 

programas apresentados pelas instituições culturais do país; 

k) Estimular a criação de Conselhos Estaduais de Cultura e propor convênios com 

esses órgãos, visando ao levantamento das necessidades regionais e locais e ao 

desenvolvimento e integração da cultura no país; 

l) Apreciar os planos parciais de trabalhos elaborados pelos órgãos culturais do 

Ministério da Educação e Cultura, com vistas à sua incorporação a um programa 

anual a ser aprovado pelo Ministro de Estado; 

m) Elaborar o Plano Nacional de Cultura, com os recursos oriundos do Fundo 

Nacional de Educação (Fundo Nacional de Ensino Primário, Fundo Nacional de 

Ensino Médio e Fundo Nacional de Ensino Superior) ou de outras fontes, 

orçamentárias ou não, colocadas ao seu alcance; 

n) Promover sindicâncias, por meio de comissões especiais, nas instituições culturais 

incluídas no Plano Nacional de Cultura, tendo em vista o bom emprego dos 

recursos recebidos; 

o) Elaborar o seu regimento a ser aprovado pelo Presidente da República; 

p) Emitir parecer sobre assuntos e questões de natureza cultural que lhe sejam 

submetidos pelo Ministério da Educação e Cultura; 

q) Submeter à homologação do Ministro da Educação e Cultura os atos e resoluções 

que fixam doutrina ou norma de ordem geral; 

r) Promover e incentivar convênios que possibilitem exposições, festivais de cultura 

artística e congressos de caráter científico, artístico e literário; 

s) Superintender, ouvido o Ministério das relações Exteriores, cursos e exposições de 

cultura brasileira no exterior; 

t) Promover, articulando-se com os Conselhos Estaduais de Cultura, exposições, 

espetáculos, conferências e debates, projeções cinematográficas e demais 

atividades conexas, dando também especial atenção e difusão cultural e ao melhor 

conhecimento das diversas regiões brasileiras. 
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No ano seguinte, o aparelhamento do CFC fora mais detalhadamente expresso pelo 

Decreto nº 60.448, de 13 de março de 1967, no qual se apresentou o Regimento
14

 do 

Conselho. 

O Segundo artigo do Regimento explicou que, durante o período das reuniões, o 

Conselho trabalharia em sessões de Plenário, Câmaras e Comissões, sendo que no intervalo 

das reuniões funcionariam as Câmaras e Comissões e a Presidência do Conselho e a 

Secretaria Geral teriam caráter permanente. Isto posto, destacamos do terceiro artigo algumas 

das competências do Plenário conforme o seu Regimento:  

1) Elaborar e alterar seu regimento, que será submetido à aprovação do Presidente da 

república; 

2) Formular a política cultural nacional, no limite das atribuições do Conselho; 

3) Opinar sobre o reconhecimento das instituições culturais, mediante apreciação de 

seus Estatutos; 

4) Cooperar para a defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico nacional; 

5) Decidir sobre a concessão de auxílio a instituições culturais oficiais e particulares 

de utilidade pública, tendo em vista a conservação e guarda de seu patrimônio 

artístico ou bibliográfico e a execução de projetos específicos para a difusão 

cultural; 

6) Decidir sobre a organização e o empreendimento de campanhas nacionais que 

visem o desenvolvimento da cultura; 

7) Opinar, para efeito de assistência e amparo ao Plano Nacional de Cultura, sobre os 

programas apresentados pelas instituições culturais do País; 

8) Decidir sobre os convênios que hajam de ser feitos com os Conselhos Estaduais de 

Cultura, visando o levantamento das necessidades regionais e locais e o 

desenvolvimento e integração da cultura no país; 

9) Apreciar os planos parciais de trabalho elaborados pelos órgãos culturais do 

Ministério da Educação e Cultura, com vistas à sua incorporação a um programa 

anual a ser aprovado pelo Ministro de Estado; 

10) Elaborar o Plano Nacional de Cultura, com recursos oriundos do Fundo Nacional 

de Educação (Fundo Nacional de Ensino Primário, de Ensino Médio e de Ensino 

Superior) ou de outras fontes orçamentárias ou não postas ao seu alcance; 
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 Ver Costa (2011, 103). 
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11) Determinar sindicâncias, por meio de comissões especiais, nas instituições 

culturais incluídas no Plano Nacional de Cultura, tendo em vista o bom emprego 

dos recursos recebidos; 

12) Emitir parecer sobre assuntos e questões de natureza cultural que lhe sejam 

submetidos pelo Ministro de Estado da Educação e Cultura; 

13) Decidir sobre convênios que ao Conselho cumpre promover e incentivar, em favor 

de exposições, festivais de cultura artística e congressos de caráter científico, 

artístico e literário. 

 

No quinto artigo destacam-se as atribuições do Presidente, como: a convocação de 

reuniões ordinárias e extraordinárias; aprovação da pauta de cada sessão e a ordem do dia, 

respectivamente; dirigir as discussões, concedendo a palavra aos Conselheiros, coordenando 

os debates e neles intervir para esclarecimentos; promover o regular funcionamento do 

Conselho, como responsável por sua administração; solicitando ao Ministro de Estado da 

Educação e Cultura as providências e recursos necessários para atender aos seus serviços; 

designar os Conselheiros nas Câmaras e Comissões; autorizar despesas e pagamentos;  

No décimo nono artigo do Regimento do Conselho tem-se a descrição das 

responsabilidades das câmaras da seguinte forma: 

a) Apreciar os processos que lhe forem distribuídos e sobre eles emitir parecer, que 

será objeto da decisão do plenário; 

b) Responder consultas encaminhadas pelo presidente do Conselho; 

c) Examinar os relatórios das instituições culturais auxiliadas, determinando as 

providências cabíveis; 

d) Tomar a iniciativa de medidas e sugestões a serem propostas ao Plenário; 

e) Promover estudos, pesquisas e levantamentos para serem utilizados nos trabalhos 

do Conselho; 

f) Promover a instrução dos processos e fazer cumprir as diligências determinadas 

pelo Plenário; 

 

Na apresentação desta mesma edição da Revista Cultura, expressou-se que a 

preocupação maior de suas publicações era a divulgação de informações técnicas, 

principalmente, aos Conselhos Estaduais de Cultura, “órgãos indispensáveis ao sistema de 



 
 
 
 

32 
 

defesa da cultura agora implantado”
15

, que efetivariam as reais ações no setor cultural. Ao 

longo do texto mostraremos como o Conselho se estruturou para atender esta proposta 

fundadora. 

No primeiro discurso de Josué Montello
16

, presidente do Conselho entre 1967-1968, o 

novo órgão fora inserido no ideal federativo, visando a partir das características locais 

construir a política nacional: 

“Não há de se impor uma política de cultura ao saber das planificações abusivas, 

senão que há de recolher de cada região do País as aspirações, tendências e tradições 

que motivarão essa política, na ordenação de um Plano Nacional.”
17

 

Montello, como representante das políticas públicas, afirmou em seu discurso que não 

pretendia impor uma política de cultura única, de caráter nacional, mas coletar de cada região 

do país as aspirações, tendências e tradições que fomentariam a construção de um Plano 

Nacional. Para defender este viés regionalista, muitas vezes, os conselheiros afirmavam estar 

empenhados na “democratização” da cultura. Paradoxalmente, estes discursos fluíam em 

pleno período autoritário. 

Ortiz (1985: 91) atentou que os intelectuais
18

 convidados a formar o CFC eram 

representantes da “tradição”, estratégia do Estado civil-militar para apresentar as políticas na 

área da cultura como continuidade de reflexões anteriores, e não como ruptura autoritária. 

Ideologicamente houve a associação com as origens do pensamento brasileiro, no século XIX, 

a exemplo do pensamento de Sílvio Romero
19

, que mesmo considerando o homem branco 

como responsável pelo processo civilizatório, valorizou a mestiçagem, antes tida como 

resultado negativo da bestialidade indígena e da inércia do negro. 

A “mestiçagem” era objeto de discussão dos intelectuais oitocentistas, e continuou na 

Era Vargas, podendo se referir à questão racial, equacionada nos anos 1930 como resultado 

das três raças povoadoras, mas também atrelada à noção de heterogeneidade. Nesse sentido, 

os conselheiros afirmavam a cultura brasileira plural e variada, caracterizando o Brasil como 

“continente arquipélago”, ressaltando o aspecto da diversidade (ORTIZ, 1985: 91). 
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 CONSELHO FEDERAL DE CULTURA. “Apresentação”. Cultura. MEC: Rio de Janeiro, ano I, n.°1, Julho de 

1967 pp.03-04. 
16

 CONSELHO FEDERAL DE CULTURA. “Discurso proferido pelo Acadêmico Josué Montello, presidente do 

Conselho Federal de Cultura, por ocasião de sua instalação.” Cultura. MEC: Rio de Janeiro, ano I, n.°1, Julho de 

1967 pp.05-08. 
17

 Ibidem. 
18

 Os intelectuais do Conselho Federal de Cultura, em especial, os integrantes da Câmara do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (CPHAN) e da Comissão de Legislação e Normas foram estudados no terceiro 

capítulo. 
19

 No capítulo 2, mencionamos Sílvio Romero, sócio do IHGB, no pensamento brasileiro. 
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Desta forma, os elementos branco, negro e índio, seguindo a compreensão de Gilberto 

Freyre, relacionam-se à pluralidade étnica, cultural e física. Assim, o Brasil foi definido com 

pluralidade de culturas e diversidade de regiões. Tratava-se de um discurso na perspectiva do 

regionalismo como ‘filosofia social’ e, por isso, o segundo presidente do Conselho Arthur 

Cezar Ferreira Reis insere a importância da Amazônia no contexto cultural, recuperando a 

interpretação de Gilberto Freyre sobre o Nordeste (ORTIZ, 1985: 93). 

Constatamos que a ideologia do Conselho era orientada pelo termo “mestiçagem” num 

sentido mais amplo, no qual as diferentes regiões do país não se opunham à unidade nacional. 

Naturalmente, a identidade brasileira foi forjada como a unidade na diversidade. Contudo, 

Ortiz (1985: 94) alertou que para Gilberto Freyre a diversidade é entendida unicamente como 

diferenciação, não considerando os aspectos de antagonismos e de conflito na sociedade. As 

partes são diferentes, mas se encontram integradas harmonicamente pelo discurso que as 

aproximam. Os conflitos se resolveriam no próprio conceito de diferenciação, reforçando a 

ideia de uma sociedade harmônica e equilibrada. 

Na leitura de Ortiz (1985: 94-95), a concepção de mestiçagem, proposta por Gilberto 

Freyre, não se restringia à questão racial  ̶ poderia até englobar termos como “democracia” e 

“liberdade”, evidenciada na explicação sobre a relação entre a monarquia e as fazendas no 

Brasil, onde não houve rivalidade entre o poder central e os poderes regionais, pois as 

autoridades eram equiparadas, alcançando equilíbrio democrático, situação não existente nas 

repúblicas espanholas, em que presidentes e caudilhos disputavam o mando absoluto. Nesse 

contexto, democracia significava heterogeneidade e harmonia. 

Ao retornarmos à análise do Decreto-lei de criação do Conselho Federal de Cultura, 

verificamos que este não possuía natureza executiva, Montello explicou que as atividades 

centrais eram: “coordenar as atividades culturais do Ministério da Educação e Cultura e 

elaborar, juntamente com o Conselho Federal de Educação, o Plano Nacional de Cultura”
20

, 

fundamentais para a distribuição de recursos para os futuros programas. 

Dentro deste limite, a atuação do Conselho visava o “conjunto sistemático de 

providências a serem tomadas pelo poder público para a preservação, a expansão e a difusão 

da cultura, nos termos estabelecidos pelos artigos 171 e 173 da Constituição da República”, 
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 CONSELHO FEDERAL DE CULTURA. “Discurso proferido pelo Acadêmico Josué Montello, presidente do 

Conselho Federal de Cultura, por ocasião de sua instalação.” Cultura. MEC: Rio de Janeiro, ano I, n.°1, Julho de 

1967 pp.05-08. 
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que garantiriam a liberdade às ciências, às letras e às artes, considerando “como dever do 

Estado o amparo à cultura”
21

. 

É interessante observar o discurso proferido pelo presidente do país, Castelo Branco
22

, 

na instalação do Conselho
23

, no auditório do Palácio da Cultura que apresentou o contexto 

maior no qual o Conselho estava sendo construído, explicando o caráter prioritário da 

administração pública com a educação, logo após o ano de 1964, visto que os jovens 

brasileiros estavam inseridos num ambiente de contínua agitação, o que tornava o sistema 

educacional subversivo e ineficiente.  

Na leitura de Marcelo Ridenti (2003: 203) houve, neste período, a modernização 

conservadora da educação, em que é possível observar a degradação do ensino público de 

primeiro e segundo grau, o estímulo ao ensino privado e a criação de um sistema nacional de 

apoio à pós-graduação e à pesquisa para as universidades, onde existiram focos de resistência, 

que foram duramente contidos, mas também ofereciam uma alternativa de acomodação 

institucional. Dentro dos parâmetros impostos, os governos militares buscavam atender às 

demandas de modernização amplamente reivindicadas pelos estudantes nas ruas.  

Constatamos que tanto o presidente Castello Branco quanto o presidente do Conselho 

Federal de Cultura Josué Montello estavam preocupados em apresentar um discurso 

aparentemente democrático na área da educação e da cultura, mas que corroboraram com uma 

visão de Políticas Culturais típicas de um período autoritário, as quais usualmente são 

denominadas políticas dirigistas. 

No Dicionário Crítico de Política Cultura, Teixeira Coelho define dirigismo cultural 

como: 

“Forma de intervenção na dinâmica da cultura que se realiza de cima para baixo, das 

instituições e dos agentes culturais para a coletividade ou público a que se voltam, 

sem que sejam estes consultados sobre suas necessidades ou desejos. Políticas 

culturais dirigistas partem de diagnósticos elaborados pelos agentes culturais com 

base num quadro de referências previamente determinadas (TEIXEIRA COELHO, 

1997: 152).” 

A partir desta postura impositiva, o presidente Castello Branco argumentava a 

necessidade de “utilizar a educação como instrumento do processo de democratização de 
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 Ibidem. 
22

 Castelo Branco foi presidente de 11 de abril de 1964 a 15 de março de 1967. 
23

 CONSELHO FEDERAL DE CULTURA. “Discurso proferido pelo presidente Castelo Branco”. Cultura. MEC: 

Rio de Janeiro, ano I, n.°1, Julho de 1967 pp.07. 
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oportunidades”
24

, destacando o Programa Especial de Bolsas de Estudo, que em 1966 havia 

atendido a 24 mil alunos, e pretendia em um ano triplicar estes números. 

O presidente continuou o discurso, comparando o investimento da Campanha de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)
25

 que, em 1963, distribuiu 281 

bolsas e em 1966 já havia ampliado este número para 1.368. Além disto, havia a contribuição 

do Conselho Nacional de Pesquisa, que em 1964 tinha distribuído 607 bolsas e passaria para o 

total de 1.162 no ano de 1966.  

Daniel Pécaut (1990: 263) afirmou que o apoio à pesquisa científica e tecnológica tem 

como referência o CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), 

que foi criado em janeiro de 1951 e, meses depois, foi criada a CAPES (Coordenação 

Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). Contudo, com a implantação do 

Regime militar em 1964, não houve interrupção desta política científica.  

Desse modo, neste período houve a “atribuição à ciência e à cultura de um valor 

essencial no desenvolvimento nacional”. Isto posto, justificou a preocupação do Estado com a 

produção acadêmica, sendo este um regime que “pretendia enfatizar dois polos imperativos – 

a segurança nacional e o desenvolvimento econômico – (PÉCAUT, 1990: 263), se 

interessando, também, pela política científica. 

Os governos de Médici e de Geisel ambicionavam aumentar o potencial científico e 

técnico, subsidiando centros de pesquisa e a formação de cientistas, expandindo universidades 

e até financiando o desenvolvimento das ciências sociais. Entre 1964 e 1968, o número de 

estudantes no conjunto das instituições de nível superior decuplicou. Entre os anos de 1974 e 

1980, o número de professores passou de 10.916 a 32.000 nas universidades públicas 

(PÉCAUT, 1990: 264). 

Além disto, entre 1968 e 1982, houve a expansão dos programas de doutorado, sob o 

controle do ministério e do CNPq. Tratava-se do incentivo à formação de novos 

pesquisadores de excelente nível no Brasil, assim como estímulo à pesquisa. Como exemplo, 
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temos a Universidade de São Paulo (USP), que passou a ter grande parte das teses efetivadas 

na própria instituição (PÉCAUT, 1990: 264). 

Pécaut (1990: 264) alertou que houve, também, o aumento do número de estudantes. 

Entre 1960 e 1973, o número de alunos no ensino superior cresceu 797%, no 

secundário,392% e, no primário, apenas 107%. Houve inclusive a redução do analfabetismo 

da população entre 15 e 24 anos de 25,3% para 16,1%. 

Assim, tínhamos o paradoxo da ditadura militar, pois ao mesmo tempo em que 

reprimia os intelectuais, financiava generosamente o desenvolvimento das ciências sociais. 

Pécaut (1990:265) salientou que antes de 1968 existiram apenas quatro programas de 

mestrado e doutorado em sociologia e após 1980 e 1981 passou-se a ter vinte e quatro 

programas.  

No discurso de Castelo Branco, publicado na Revista Cultura, em Julho de 1967, 

encontramos a defesa da ideia de que o Estado deve ser racional e eficiente, assim os 

problemas sociais deveriam ser equacionados. E isso não deveria partir dos debates políticos, 

tidos como morosos e ineficazes, mas das avaliações de profissionais competentes, dotados de 

conhecimento técnico específico para cada área de responsabilidade do Estado. 

Assim sendo, o líder militar apresentou questões políticas, como resultado de mera 

racionalização, partindo do pressuposto de igualdade de condições para todos, pretendendo 

assim “permitir a todos os brasileiros, sem distinção de qualquer ordem, adquirir, na medida 

da sua vocação e capacidade, conhecimentos que lhe permitam melhores condições de vida e 

melhor remuneração para o seu trabalho”
26

. 

Desta forma, no cenário de censuras, perseguições políticas, os governos militares se 

esforçaram para reverter a impopularidade, buscando meios para “dissimular o caráter 

ditatorial de sua intervenção na vida pública brasileira”. (FICO, 1997: 90). Como exemplo, 

Fico analisou a discussão entre os chefes de Estado na ditadura civil-militar a respeito da 

criação ou não de uma agência de propaganda, pois temiam ser comparados à experiência 

autoritária anterior do antigo Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP)
 27

, criado em 

1939, responsável pela publicidade do governo Vargas.  

                                                           
26

 CONSELHO FEDERAL DE CULTURA. “Discurso proferido pelo presidente Castelo Branco”. Cultura. MEC: 

Rio de Janeiro, ano I, n.°1, Julho de 1967 pp.07. 
27

 O DECRETO-LEI Nº 1.915, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1939, criou o Departamento de Imprensa e 

Propaganda (DIP) que tinha como objetivo melhorar e ampliar as ações do Departamento Nacional de 

Propaganda. Este último foi abolido pelo mesmo decreto. O DIP fora dirigido por Lourival Fontes, diretor do 



 
 
 
 

37 
 

Os militares desqualificaram as antigas autoridades, consideradas demagógicas porque 

estabeleciam uma relação excessivamente emotiva com os populares e, em contrapartida, 

apresentaram um novo perfil de homem público, generais-presidentes com a imagem de 

homens dignos, racionais, sérios, que agiam com prudência e ponderação. De modo que não 

era interessante apoiar a opinião pública, mas fazer o que deveria ser feito.  

Castelo Branco repudiava o antigo DIP e defendia que não havia necessidade da 

criação de um órgão que difundisse as ações positivas dos governos, recusando qualquer 

forma de “exaltação dos líderes militares”, visto que, naturalmente, as pessoas reconheceriam 

as ações positivas do Estado. Outros militares defendiam a institucionalização de um “sistema 

de propaganda política.” (FICO, 2007: 92) 

Mesmo com as divergências, fora implementada uma esfera que não poderia ser 

associada à propaganda, mas dedicada às relações públicas: Assessoria Especial de Relações 

Públicas (AERP)
28

. Esta foi criada como “uma ‘simples assessoria’ e não um serviço 

nacional” (FICO, 1997: 92), que visava apenas comunicar à sociedade os “fatos notáveis”, e 

não a “exaltação dos líderes militares”.  

A AERP teria um discurso não político, pautado na impessoalidade, empenhado em 

produzir campanhas neutras de utilidade pública apoiadas numa “retórica estratégica” que 

enfatizava o fortalecimento “do caráter nacional”; estimulando o “amor à pátria”, a “coesão 

familiar” e a “vontade de participação”, objetivando o “esforço nacional de 

desenvolvimento”. Tratava-se de “contribuir para a ‘afirmação democrática’ do país”, e 

também “atenuar as divergências que sofre a imagem do país no exterior.” (FICO, 1997: 94) 

Na realidade, mesmo sendo autoritário, o regime não pretendia ser reconhecido como 

tal, simulando um regime democrático, como exemplo, o rodízio dos presidentes que 

“tentaram construir um arcabouço legal com atos institucionais que ‘ocultassem’ sua 

ilegitimidade (...) (FICO, 1997: 95).” 
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José Murilo de Carvalho (2002: 165) também assinalou a ambiguidade do regime, pois 

durante todo o período de 1964 a 1985, mesmo havendo exceções, o Congresso Nacional 

permaneceu aberto e em funcionamento. Assim, a Câmara e o Senado desempenharam 

atividades recomendadas pelos presidentes militares.  

Os militares mantiveram as eleições legislativas – “para o Senado e Câmara federal, 

assembleias estaduais, câmaras de vereadores” (CARVALHO, 2002), ainda que restrita, pois 

estas podiam ser adiadas, propagandas políticas foram censuradas, proibiam-se candidatos 

mais radicais. E assim os generais, quando percebiam resultados imprevistos, mobilizavam-se 

para alterar a lei e manter a maioria no Congresso. Chegando em 1978, o Governo instituiu 

senadores biônicos a fim de garantir o controle do Senado.  

Carvalho (2002: 167) ressaltou ser contraditória a existência de eleições na ditadura 

militar, alertando também para o aumento do eleitorado durante os governos militares. Em sua 

análise, a possibilidade de eleição dos líderes nacionais surgiu em 1945, e não foi 

interrompida, mas sim expandida. Em 1960, nas eleições presidenciais, votaram 12,5 milhões 

de eleitores; e em 1970 nas eleições senatoriais votaram 22,4 milhões. Em 1960, votavam 

18% da população e, em 1986, era 47% da população, um crescimento de 161%.  

Por último, Castelo Branco argumentou que a revolução só estaria completa no campo 

intelectual se fossem tratados com mesmo empenho os problemas da cultura nacional, 

cuidados historicamente de forma esporádica, frequentemente ignorados pelo poder público. 

Nesse conturbado contexto político inseria-se as ações dos intelectuais do CFC. No 

artigo “Realidade Cultural Regional, ponto de partida do Conselho”
29

, Montello ressaltou 

como era desproporcional a distribuição de recursos para a área da educação e da cultura, 

visto que destinava-se à primeira 97,3% do orçamento do MEC, restando à segunda apenas 

2,7%. 

Visando criar um Conselho simétrico ao da Educação, o presidente do CFC recorreu à 

Lei de Diretrizes e Bases (LDB), na qual se estabelecia como finalidade da educação “a 

preservação e expansão do patrimônio cultural”, buscando destinar maiores recursos da 

Educação ao novo setor cultural que estava sendo criado. Assim, encaminhou ao ministro de 
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Educação e Cultura a proposta de 10% dos recursos do Fundo Estadual da Educação para a 

cultura. 

Como consequência da reclamação de Montello, no segundo número da Revista 

Cultura, em Agosto de 1967, o presidente Castelo Branco determinou que “dos três Fundos 

de Ensino – Primário, Médio e Superior, - fosse destinado um décimo das verbas globais, com 

o fim explícito de executar o Plano Nacional de Cultura.”
30

. 

Ao expor a questão orçamentária, Montello mostrou-se preocupado em delimitar o 

desempenho do Conselho, e distanciou o novo órgão da execução direta. Lílian Costa (2011: 

42) nos informa que o presidente do CFC enfocava o caráter “normativo, consultivo 

(assessoramento do Ministro) e fiscalizador (porque ia distribuir recursos e deveria estar 

aparelhado para agir nas ocasiões próprias).” 

Contudo, apesar das restrições orçamentárias do Conselho e de sua criação num 

conturbado período político de caráter autoritário, algumas ações levadas a cabo pelo órgão 

merecem destaque, como veremos a seguir. 

 

1.1. Incentivo à implantação dos Conselhos Estaduais e Municipais de Cultura 

 

No décimo número da Revista Cultura, em abril de 1968, encontramos as exposições 

do Tarso Dutra
31

, ministro da Educação e Cultura, e Josué Montello, Presidente do Conselho 

Federal de Cultura, sobre a I Reunião Nacional dos Conselhos de Cultura, em que tornava 

público uma “radiografia” da situação cultural no Brasil. 

Tarso Dutra
32

 ressaltou a necessidade de implantação da infraestrutura para a “defesa 

da cultura e o seu estímulo, na linha de uma ação harmônica da União e dos Estados”. Além 

disto, mencionou a necessidade de ajustar o Brasil à realidade atual, tanto no plano da 

Educação quanto no da Cultura, “inspirados em programas de ação objetivamente na 

realidade regional” (REVISTA CULTURA, nº 10, 1968, p. 5). 
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O ministro relembrou a importância da revolução de 1964 que, “após assegurar a 

ordem no país”, tinha como um de seus objetivos a inauguração de um órgão de cultura 

destinado a orientar o Governo em favor da cultura nacional. E complementou afirmando que 

essas providências eram condizentes “com a vocação democrática do Brasil, na linha das 

liberalidades básicas asseguradas pela Constituição da República” (REVISTA CULTURA, nº 

10, 1968, p. 7). 

Dutra elogiou o Conselho por estar a pouco mais de um ano em funcionamento, e 

cumprindo o dispositivo legal do Decreto-Lei nº 74, de criação do Conselho Federal de 

Cultura, especificamente, em seu artigo segundo, letra k, no qual caberia ao órgão “estimular 

a criação de Conselhos Estaduais de Cultura e propor convênios com esses órgãos, visando o 

levantamento das necessidades regionais e locais e o desenvolvimento e integração da cultura 

no País.” (REVISTA CULTURA, nº 10, 1968, p. 8) 

O objetivo do governo era aumentar o diálogo em favor da Cultura. Nesse sentido, 

foram consideradas as “experiências de cada unidade da Federação, as suas reivindicações, os 

seus problemas, as suas aspirações”, conhecidas nos debates que entre os Conselhos Estaduais 

de Cultura e o Conselho Federal de Cultura, ocasionando resultado prático às soluções do 

Governo no campo da cultura. 

Josué Montello escreveu um discurso direcionado ao então presidente da República 

Arthur da Costa e Silva, assinalando a necessidade de implantar-se no país um Sistema 

Nacional de Cultura, tendo como referência os resultados deste primeiro encontro. Desta 

forma, esse “sistema não pretende criar cultura, o que seria abusivo e antidemocrático, mas 

criar condições instrumentais para a cultura livre, de acordo com a vocação essencial do 

Brasil na ordem política.” (REVISTA CULTURA, nº 10, 1968, p. 10) 

Ao assumir a Presidência do Conselho, Montello visando compreender a realidade do 

país, no que concerne às instituições de cultura, tanto oficiais quanto particulares, se deteve ao 

documento Diagnóstico da Cultura, elaborado por um grupo de assessores do Presidente 

Costa e Silva
33

, sob a direção do General Umberto Peregrino, então Diretor do Instituto 

Nacional do Livro. As informações de tal documento ainda eram precárias, por isso Montello 

propôs convocar esta Primeira Reunião Nacional dos Conselhos de Cultura, distribuindo a 

cada Conselho e a cada Secretaria de Educação um questionário, iniciando a formação de uma 

base de dados. 
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Para que a política começasse a ser efetivada, Montello apresentou a noção exata da 

linha normativa do Conselho, os pontos básicos da ação coordenada da seguinte forma: 

“(...) primeiro, nada será deliberado no âmbito regional, sem a audiência do 

Conselho Estadual respectivo; segundo, os convênios em favor da cultura, nas áreas 

regionais, serão firmados através dos Conselhos Estaduais, por proposta do 

Conselho Federal de Cultura, que terá nesses Conselhos seu órgão de fiscalização 

local. Abrir-se-á exceção apenas para as instituições federais de cultura e as 

Universidades.” (REVISTA CULTURA, nº 10, 1968, p. 12) 

Além disto, o Presidente do Conselho Federal de Cultura afirmou a necessidade de 

difusão de instituições nacionais de cultura, como a “Biblioteca Nacional, o Museu Nacional 

de Belas Artes e o Museu Histórico Nacional que, sediados no Rio de Janeiro, deveriam 

transformar-se em centros de uma rede de cultura.” (REVISTA CULTURA, nº 10, 1968, p. 6) 

Lílian Costa (2011: 51) informou que o Decreto nº. 62.256, de 12 de fevereiro de 

1968, da Primeira Reunião Nacional dos Conselhos de Cultura, convocou os conselhos 

estaduais (com um membro de cada estado), representantes do Ministério e do Conselho de 

Educação, além de diretores de instituições nacionais como: Biblioteca Nacional, Instituto 

Nacional do Livro, Instituto Nacional do Cinema, Museu Histórico Nacional, Museu Nacional 

de Belas Artes, Serviço Nacional do Teatro, Serviço de Radiodifusão Educativa e Diretoria do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (COSTA, 2011: 50-51). 

Os convidados foram distribuídos em equipes conforme as grandes áreas de 

conhecimento em que se dividiam tradicionalmente as Câmaras (Artes, Letras, Humanas, 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), e assim foram realizadas discussões sobre 

problemas e realidades de cada estado. Nestes subgrupos, os representantes dos Conselhos 

Estaduais fizeram exposições sobre as carências de sua região e os então Conselheiros 

Federais realizavam perguntas e recomendações (COSTA, 2011: 53). 

Montello afirmou que uma das expectativas do evento CFC era que, a partir destas 

reuniões, dever-se-ia encaminhar para a gradativa implantação dos Conselhos Municipais de 

Cultura, “o que impõe a necessidade de conhecimento da realidade municipal, motivo por que 

foi organizado outro questionário, distribuído a cada Conselho Estadual e destinado aos 

Municípios, daí decorrendo os dados que permitirão o zoneamento cultural do país, para 

complementação das instituições de cultura na sede do município ou a implantação das Casas 

de Cultura.” (REVISTA CULTURA, nº 10, 1968, p. 5-6).  

Mesmo estimulando a criação dos Conselhos Municipais de Cultura, Costa (2011: 53) 

alertou que o “Conselho não tomaria a iniciativa para a criação destes, cabendo essa função 



 
 
 
 

42 
 

aos Conselhos Estaduais ou órgãos locais, como as Secretarias de Cultura. Isto se dava porque 

constitucionalmente o CFC não poderia estabelecer normas ou determinar a criação dos 

Conselhos Municipais, mas, mesmo assim, elaborou um anteprojeto para servir de subsídio 

para os municípios que desejassem criar seus conselhos”.  

Os conselhos estaduais e municipais se organizavam aos moldes do CFC, com as 

câmaras divididas nas quatro grandes áreas de saber, e seus representantes eram selecionados 

pelos governos locais, que faziam a mediação entre as realidades culturais específicas e as 

diretrizes da política nacional. 

Segundo Costa (2011:52), no balanço das ações do CFC, publicado em 1978, o 

conselheiro Adonias Filho afirmou que no início das atividades no campo da cultura, apenas 

dois estados – Guanabara e São Paulo – possuíam conselhos estaduais de cultura. Contudo, a 

autora verificou que a informação estava incorreta, visto que, neste mesmo período, estava em 

funcionamento o Conselho Estadual de Cultura do Ceará de 1966. Calabre (2006: 37) nos 

informa que em setembro de 1971 havia no país um total de 22 estados com conselhos 

estaduais de cultura instalados e funcionando. 

Constatamos, assim, que a política cultural que estava sendo desenvolvida no CFC não 

eram apenas as instituições culturais já consagradas, que conseguiram lugar nos anteprojetos 

do Plano Nacional de Cultura
34

, mas também os espaços culturais regionalizados que podiam 

receber recursos, assessoria de planejamento do setor cultural, através de convênios avaliados 

e aprovados por representantes dos conselhos estaduais de cultura, conselhos municipais de 

cultura ou secretarias de educação e cultura, desde que consideradas de utilidade pública.  
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1.2. As Casas de Cultura 

 

Josué Montello, na década de 1960, se inspirou no projeto de Casas de Cultura do 

ministro francês André Malraux
35

, cuja política cultural era marcada pela descentralização dos 

espaços culturais, defendendo assim que os acontecimentos culturais em Paris deveriam 

alcançar o interior do país, permitindo equiparar o acesso aos bens culturais, até então 

restritos aos setores elitizados da sociedade. Além disto, pretendia substituir a cultura 

universal pelo “espírito de província”, valorizando comportamentos e aspectos culturais 

associado às diversas províncias que formariam a nação francesa (COSTA, 2011: 18-19).  

Costa (2011: 21) mencionou que o jornalista Henrique Oscar, do jornal Diário de 

Notícias, visitou em 1968 as Casas de Cultura e as descreveu como novos espaços que seriam 

responsáveis pela difusão cultural, com atividades múltiplas, como as salas para as exposições 

de artes plásticas, discotecas com locais para audições coletivas, cabines ou sistemas de fones 

para audição individual e serviço de empréstimo de discos.  

Entretanto, Montello diferenciou as Casas de Cultura francesa das que pretendiam ser 

difundidas no Brasil: 

 

“Não hão de ser elas as Casas de Cultura do porte e da imponência da que André 

Malraux inaugurou há poucos meses em Grenoble, e sim a integração das agências 

de cultura em pequenas unidades, de acordo com a densidade cultural da região. A 

biblioteca, a filmoteca, a discoteca e a sua sala de projeção cinematográfica, 

comporão as casas de cultura, que deverão ser alojadas, de preferência, nos velhos 

prédios nobres da sede municipal. 

Onde houver biblioteca, criar-se-á o museu, depois a discoteca, e assim por diante, 

até que se complete, com a assistência da União, do Estado e do próprio Município, 

o sistema local de cultura.” (REVISTA CULTURA, nº 10, 1968, p. 13) 

A França, na década de 1960, foi marcada pela intensificação das discussões a respeito 

do processo de democratização da cultura
36

 e esse debate acabou influenciado políticas 

culturais por todo o mundo, inclusive no Brasil. Segundo Natalie Heinich (2008:72), o 

sociólogo Pierre Bourdieu foi precursor das pesquisas estatísticas sobre o mundo da cultura, 
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“respondendo a uma demanda institucional dos museus europeus, a investigação empírica 

realizada em equipe abriu novas problemáticas no campo das práticas culturais.”  

O livro O amor pela arte. Os museus de arte na Europa e seu público, publicado em 

1966, é resultado de uma pesquisa conduzida pelo Serviço de Estudos e Pesquisas do 

Ministérios dos Assuntos Culturais, coordenadas pelo sociólogo Pierre Bourdieu, com o 

objetivo de conhecer melhor os hábitos culturais de alguns países europeus, em especial, o 

hábito de frequência aos museus. 

A pesquisa tem início na observação do comportamento de diferentes pessoas em 

museus de arte, enfocando, por exemplo, o tempo médio dedicado à visita nestes espaços 

culturais. O tempo de contato com as obras de arte estaria relacionado à capacidade de 

decodificá-las e, assim, admirá-las. A apreciação se tornava mais duradoura a partir da 

riqueza da “recepção”, ou seja, à competência do “receptor”. Nesse sentido, a compreensão da 

obra estaria relacionada ao conhecimento global do indivíduo, obtido pela educação e pelo 

seu meio e, mais particularmente, a um código específico, que considera a pintura em 

determinado meio, época, escola ou autor. 

Desta forma, quem desconhecia as noções de “código artístico” não apreendia a sua 

“intenção”, e esgotava rapidamente suas possibilidades de significações, abreviando a visita. 

Neste cenário, a “competência artística” não era algo espontâneo, sendo a obra de arte um 

bem simbólico que só existiria para quem detivesse meios para apropriar-se dela. Uma de suas 

conclusões é a íntima relação entre o público que frequentava museus e outros espaços 

culturais e sua origem sócio-econômica, bem como seu capital cultural.  

Este estudo questionou a efetividade das políticas que visavam a democratização da 

cultura a partir do aumento do número de espaços culturais, como os museus, visto que estes 

eram regidos por “códigos artísticos” que não eram universais, mas sim específicos a uma 

determinada classe da sociedade.  

No Brasil, como verificamos anteriormente a partir da literatura específica e da análise 

das publicações da Revista Cultura, a política pública de cultura que estava sendo 

desenvolvida pelo CFC era apresentada com um forte viés regionalista, e propunha a 

“democratização” da cultura. Para tal, foram estimuladas parcerias entre diferentes 

instituições tanto da própria esfera federal quanto da estadual e municipal, consolidada por 

uma estrutura normativa e uma prática efetiva (PAZ, 2011:113). 
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A proposta do Conselho aproximava-se da política francesa, especialmente na 

ampliação das bibliotecas municipais e das Casas de Cultura. Em relação à primeira, o 

Conselho teve um papel mais consultivo e fiscalizador, identificando o nível cultural dos 

frequentadores e a participação efetiva do município e estado na realização e manutenção das 

bibliotecas municipais. E no segundo, implantação de unidades municipais de divulgação da 

cultura local.  

Além disto, Costa (2011: 53) assinalou que nas normativas da Primeira Reunião 

Nacional dos Conselhos de Cultura (REVISTA CULTURA, nº 10, 1968, p. 5-6) estava 

previsto o mapeamento e ampliação instituições culturais, verificando a forma como estas 

eram aparelhadas. Para tal, fora distribuído um questionário
37

 que interrogava a existência ou 

não de legislação estadual e municipal sobre a cultura; a constituição do Estado, as leis de 

emprego e estímulo à cultura, leis criando órgãos de cultura; decretos e portarias relativos à 

cultura, composição do conselho estadual de cultura; síntese das atividades do Conselho; 

iniciativas, incluindo festivais e publicações; convênios com o Conselho Federal de Cultura e 

outros órgãos. 

O acadêmico Josué Montello objetivava no projeto Casas de Cultura a construção de 

espaços para desenvolver a cultura regional nos seus mais diferentes aspectos, atendendo, 

principalmente, à população local, proporcionando a projeção da cultura local e seu 

desenvolvimento. Tratava-se de um momento de interiorização da cultura, antes privilégio dos 

grandes centros, que para Calabre foi importante estratégia de incentivo da estruturação da 

ação municipal no campo da cultura. (CALABRE apud PAZ, 2011: 74) 

Segundo Paz (2011:74), o objetivo inicial era instalar dez casas de cultura, 

considerando a potencialidade difusora do município, a clientela, a capacidade de manter o 

empreendimento e a regionalização. Embora Adonias Filho tenha registrado como atividades 

do Conselho, entre 1960 e 1970, o total de mais de vinte casas de cultura em diferentes 

regiões do Brasil, poucas são as informações sobre a implantação e atuação delas encontradas 

nas atas do Conselho. 

Por fim, Costa (2011, 19) defende que no Brasil este princípio de valorização das 

questões regionais estava presente em todos aqueles projetos que consideravam as 

especificidades das regiões, em especial, a política cultural do CFC, que também pensou a 

disseminação das Casas de Cultura adaptadas à realidade brasileira. 
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1.3- As tentativas de um Plano Nacional de Cultura 

 

O CFC empenhou-se em várias tentativas para elaboração de um Plano Nacional de 

Cultura. Dessas tentativas resultaram-se três documentos que merecem destaque por orientar 

as ações do órgão, bem como influenciar as políticas de cultura nacionais do período. São 

eles: Anteprojeto do plano nacional de cultura, Diretrizes para uma política nacional de 

cultura e, por último, a própria Política Nacional de Cultura. 

No segundo número da Revista Cultura, em agosto de 1967, foi publicado o 

“Anteprojeto de Lei do Plano Nacional de Cultura”
38

 dividido em duas partes. A primeira 

tratava de normais gerais para participação de instituições culturais no Plano e a segunda 

restringia-se às regras e valores para a efetivação de obras.  

O anteprojeto de lei do Plano Nacional de Cultura, apresentado pelo CFC em 23 de 

Junho de 1967, tinha a pretensão de ser executado em 4 (quatro) anos, constituído em 

programas nacionais e regionais. No parágrafo primeiro do primeiro artigo, encontramos a 

definição de programas nacionais como os que “estendem a todo o território nacional, com 

objetivos definidos, e execução dentro de prazos determinados, tendo em vista a distribuição 

harmônica e o fortalecimento da unidade da cultura brasileira”
39

. 

Em tal artigo delimita-se que os programas regionais também tenham objetivos 

definidos, com sua execução dentro de prazos determinados, e restrinjam-se “a uma ou mais 

regiões, tendo em vista o atendimento de suas características e necessidades especiais, no 

interesse geral da cultura brasileira” (REVISTA CULTURA, 1967:63). 

No segundo artigo é definido que os programas nacionais teriam os seguintes 

objetivos: 

a) Reforma e reaparelhamento das instituições nacionais de cultura; 

b) Irradiação das referidas instituições a todo o território nacional; 

c) Criação de serviços nacionais que atendam à expansão e conservação do 

patrimônio cultural, não previstos na organização vigente. 

Ademais, os programas nacionais e regionais poderiam ter apoio técnico e financeiro, 

em âmbito estadual e municipal, do Conselho Federal de Cultura, mediante convênios com o 
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“Conselho Estadual respectivo ou órgão equivalente, visando especialmente à reforma e 

atualização de instituições estaduais ou municipais de cultura”. 

No segundo parágrafo do artigo segundo estão relacionadas as instituições que teriam 

caráter “prioritário na reforma e reaparelhamento a que se refere o presente artigo as seguintes 

instituições nacionais de cultura”
40

: 

a) Biblioteca Nacional; 

b) Museu Histórico Nacional; 

c) Museu Nacional de Belas Artes; 

d) Instituto Nacional do Livro; 

e) Instituto Nacional do Cinema; 

f) Serviço Nacional do Teatro; 

g) Serviço de Radiodifusão Educativa; 

h) Diretoria de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e ainda outros órgãos do 

Ministério da Educação e Cultura com atribuições culturais. 

Observamos que no artigo quinto fora permitida a inclusão nos programas nacionais e 

regionais pertencentes ao presente “Anteprojeto do Plano Nacional de Cultura”, a “aquisição 

de bens imóveis, desde que especialmente destinados ao funcionamento e imediata ocupação 

de órgãos de cultura nacionais, estaduais e municipais”.  

Em três artigos seguidos – 10º (décimo), 11º (décimo primeiro) e 12º (décimo 

segundo) –, incentivou-se o estabelecimento de espaços regionais de cultura. No décimo 

artigo, a União deveria colaborar com a “implantação de bibliotecas municipais, sempre que 

por solicitação do Município ao Conselho Federal de Cultura, por intermédio do Conselho 

Estadual de Cultura, ou órgão com atribuições equivalentes”. Em seguida, estabeleceu-se que 

o CFC, quando solicitado pelos órgãos competentes, colaboraria com estes para a 

“implantação gradativa de Bibliotecas, Arquivos e Museus Estaduais e Municipais, ouvido o 

Conselho Estadual de Cultura”. Por último, a União tinha como responsabilidade colaborar na 

implantação das Casas de Cultura em sedes municipais. No parágrafo único, do 12º (décimo 

segundo) artigo, encontramos a definição das atividades das Casas de Cultura que se 
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comporiam “de salas de espetáculo, projeção e concerto, e sala de exposição, as quais serão 

utilizadas preferentemente para programas artísticos e não terão fins lucrativos.”
41

 

Consideramos relevante ressaltar aqui também os artigos em que se apresentavam 

possibilidades de interação entre o Estado com instituições privadas no campo da cultura. Isso 

porque o estudo de caso proposto por esta pesquisa tem como objetivo entender a relação do 

CFC com uma instituição particular, o IHGB. Destacam-se os seguintes artigos: 

 “Art.8º - As instituições particulares de cultura, reconhecidas de utilidade pública, poderão ser 

incluídas no Plano Nacional de Cultura desde que atendam às seguintes condições: Subordinação 

de seus programas aos objetivos do Plano Nacional de Cultura; Previsão do cumprimento dos 

cronogramas aprovados pelo Conselho Federal de Cultura;”
42

 

 

“Artigo 13º - A concessão de auxílios da União a instituições de cultura oficiais e particulares de 

utilidade pública, para conservação e guarda de seu patrimônio histórico, artístico e bibliográfico e 

para a execução de projetos específicos, visando à difusão da cultura científica, literária e artística, 

será feita pelo Conselho Federal de Cultura na conformidade de um plano anual aprovado até 31 de 

Maio de cada ano.” 

 

“Art.16 – O Conselho Federal de Cultura, diretamente ou em convênio com instituições públicas e 

privadas, promoverá exposições, inventários, documentações e outros empreendimentos 

relacionados com o patrimônio cultural do País.” (REVISTA CULTURA, nº 02, 1967, p. 64-65) 

 

A segunda parte do Anteprojeto de Lei do Plano Nacional de Cultura, de 1967, 

dedicou-se a detalhar a estruturação das “Obras do Plano Nacional de Cultura”
43

, reforçando o 

sétimo artigo deste, que já se explicitava a prioridade das “obras de infraestrutura, 

compreendendo-se tais as de construção, instalação e equipamento”.  

Este projeto contemplava as instituições nacionais de duas naturezas, tanto as oficiais 

quanto as particulares, sendo estas últimas de “utilidade pública e já amparadas pelo Estado, 

através de auxílios e subvenções, mas que se acham em condições precárias com risco para o 

patrimônio nacional de cultura (Exemplo: Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro)”
44

. 

Ao acompanharmos as informações deste documento, encontramos detalhes dos 

programas nacionais e programas regionais, no qual se verifica o destaque aos programas 

nacionais, havendo a prioridade da reforma e a atualização das instituições nacionais de 

cultura, visando capacitá-las para a função de irradiação nacional. 

Como exemplo, foi citado o caso da Biblioteca Nacional, tida como o único Museu 

Bibliográfico do país em que, na época, a atuação se restringia ao estado da Guanabara, mas 
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deveria sair do isolamento e relacionar-se com outras instituições como as “bibliotecas 

públicas da capital de cada Estado ou Território” e articulação com bibliotecas. 

A Biblioteca Nacional deveria, então, assumir a verdadeira função nacional, que era 

tornar-se um centro de referência de um sistema bibliográfico nacional, sendo necessário ter 

condições para a guarda, conservação e atualização de seu acervo; e “disponibilizar o acervo 

para todo o país com modernos processos de reprodução de documentos”
45

. 

Tratava-se da “Primeira etapa do Plano de Emergência da Cultura (1967)”
46

, que 

visava reduzir pendências na infraestrutura dos órgãos culturais administrados pelo Conselho, 

direcionando expedientes para reformas, restaurações, aquisições de materiais diversos e 

móveis.  

Na sexta edição da Revista Cultura, referente ao mês de dezembro de 1967, Tatyana 

Maia (2010) constatou que, para além das instituições públicas, o Instituto Histórico e 

Geográfico do Brasil foi uma das instituições contempladas por este projeto de reestruturação, 

conforme se verifica na lista de instituições conveniadas com o CFC: 

 

Tabela 1: Instituições conveniadas com o CFC em 1967 

Fonte: Maia, 2010: 70 

 

Em 1969, o CFC, após mais algumas tentativas de levar à frente um Plano Nacional de 

Cultura, entregou ao Ministro Jarbas Passarinho mais uma proposta de Plano elaborada pelos 

Conselheiros. Entretanto, não conseguira a aprovação do Congresso Nacional, pois a 
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 Discurso proferido por Josué Montello durante a instalação do CFC. In: CONSELHO FEDERAL DE 

CULTURA. CULTURA. MEC: Rio de Janeiro, ano 1, julho de 1967, pp. 5-8. P.7. apud Maia, 2010:65. 

Instituições Valores 

Instituto Nacional do Livro Duzentos mil cruzeiros novos 

Museu Histórico Nacional Cem mil cruzeiros novos 

Biblioteca Nacional Cem mil cruzeiros novos 

Serviço Nacional de Teatro Cem mil cruzeiros novos 

Serviço de Radiodifusão Educativa 
Oitenta e dois mil, seiscentos e trinta e um 

cruzeiros novos e noventa centavos 

Museu Nacional de Belas Artes Cem mil cruzeiros novos 

Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro 
Cem mil cruzeiros novos 

Outros programas Cento e vinte mil cruzeiros novos 
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consultoria da presidência da República defendia que tal ação não era responsabilidade do 

Conselho (PAZ, 2011:112). Contudo, os debates gerados acerca da tentativa de aprovação 

possibilitaram a visibilidade das questões culturais, inexistentes até então, e incentivaram no 

interior do aparelho estatal discussões sobre problemas vividos no setor cultural. 

Ainda assim, tal ocasião passou a evidenciar as limitações de atuação do Conselho, 

pois a não aprovação do Plano Nacional de Cultura dificultava a execução de programas 

estabelecidos que dependiam de outros serviços administrativos. Visando possibilitar a 

atuação no cenário cultural, o CFC propunha a reformulação das instituições nacionais de 

cultura do Ministério de Educação e Cultura e a criação da Secretaria de Cultura. 

A secretaria de Cultura assumiria a função executiva do Ministério para a coordenação 

dos projetos culturais das instituições atreladas ao MEC, e seria constituída de três serviços: 

“de coordenação administrativa, de coordenação de programas culturais e de coordenação de 

intercâmbio e comunicações” (COSTA, 2011:60). 

Lia Calabre afirmou que em 27 de julho de 1970, por meio do Decreto nº 66.967, a 

estrutura administrativa do MEC foi refeita, e assim, os conselhos federais de educação, de 

cultura e o nacional de moral e civismo passaram a integrar o corpo de órgãos normativos do 

ministério. No conjunto das instituições centrais de direção superior – no qual estavam os 

departamentos de ensino fundamental, médio, universitário, entre outros – foi criado o 

Departamento de Assuntos Culturais (DAC), que contava com uma assessoria técnica e uma 

divisão de atividades auxiliares (CALABRE, 2009:67). 

Desta forma, Vanessa Paz (2011) ressaltou que frequentemente as pretensões dos 

conselheiros não eram atendidas, a exemplo da criação do DAC, o órgão executivo 

responsável pelo setor cultural, ao invés da secretaria de assuntos culturais, como os 

conselheiros haviam requisitado. Com isso, progressivamente o Conselho Federal de Cultura 

vai saindo da centralidade das ações culturais.  

De início Josué Montello acreditava na possível cooperação entre o CFC e o DAC. No 

entanto, aconteceram mudanças relevantes, transferiu-se a incumbência de elaboração do 

Plano Nacional de Cultura, e a assistência das principais instituições do país, como Biblioteca 

nacional, Museu Histórico Nacional, Museu de Belas Artes, Serviço de Rádio Fusão 

Educativa e Fundação Casa de Rui Barbosa para o DAC. 
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Segundo Tatyana Maia (2010: 74), o DAC ficou sob a direção de Renato Soeiro que 

acumulava o cargo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e membro do 

CFC. Como mencionado acima, o DAC pertencia à categoria de “Órgãos Centrais da Direção 

Superior” enquanto o CFC se enquadrara “Órgãos Normativos “, ou seja, fora reforçada a 

função consultiva e normativa do Conselho, estabelecendo a parte executiva sob 

responsabilidade do Departamento, que ficou responsável pela formulação de uma política 

oficial de cultura. 

No término do segundo biênio da gestão dos conselheiros Arthur Cezar Ferreira Reis 

(Presidente) e Andrade Muricy (Vice-presidente), o Conselho elegeu para o biênio de 

1973/1974 os Presidentes e Vice-presidentes, respectivamente, os Conselheiros Raymundo 

Moniz de Aragão e Manuel Diégues Junior. 

Em janeiro de 1973, no final da gestão como presidente Arthur Cezar Ferreira Reis 

fora redigida as Diretrizes para uma política nacional de cultura, a pedido do Ministro Jarbas 

Passarinho, destacando as linhas gerais e normas de ação que incluem a defesa do patrimônio, 

o incentivo à criatividade e à difusão da cultura, fundamentais para assegurar a contribuição 

da democracia humana, logo humanística, associados ao progresso sem o qual se esvai o 

sentido do desenvolvimento econômico (REVISTA CULTURA, nº 9, 1973, p. 7). 

Na perspectiva de Ortiz (1985: 100), as Diretrizes foram documento mais próximo das 

linhas de planejamento do Estado, no qual se justifica a necessidade da presença oficial nas 

iniciativas criadoras do próprio Estado ou da iniciativa como incentivo, buscando distanciar 

da ideia de censura, na qual haveria o policiamento do processo cultural, e o impedimento da 

livre criação ou criação intelectual que pudesse divergir da ideologia vigente. Nesse sentido, o 

discurso não tratava de um dado de realidade que marcava a sociedade brasileira ̶ a censura ̶ e 

procurava resolver as contradições internas da política de Estado. 

Desta maneira, a liberdade de criação é exclusivamente entendida como a natureza 

sincrética das manifestações culturais. Assim, o Estado, apresentando-se como neutro, 

assumia a responsabilidade de garantir a unidade na diversidade, resguardando a identidade 

nacional já posta pela história. Tratava-se de um governo que defendia o território nacional 

contra possíveis invasões estrangeiras e, da mesma forma, se preocupava com a integridade da 

memória que poderia se descaracterizar devido às importações ou de interpretações desviantes 

(ORTIZ, 1985: 100). 
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A cultura brasileira seria compreendida como “segurança e defesa” dos bens que 

integram o patrimônio histórico. No depoimento do conselheiro Clarival Valadares sobre as 

Casas de Cultura, Ortiz (1985: 100) verificou que a oposição destas à cultura “enlatada”, 

estrangeira e nacional, atrelada a proteção de bens culturais à noção de segurança nacional. 

Para haver a segurança nacional eram necessários o reconhecimento e a valorização do acervo 

e da expressão cultural do povo e, concomitantemente, a divulgação e o consumo dos valores 

culturais tidos como universais visando à efetiva participação na civilização da época. Ao 

enaltecer os valores culturais regionais, ressaltava-se a dimensão universal neles existente. 

Por isso, nas Diretrizes encontramos a defesa da cultura universal como um “mosaico 

de culturas nacionais”, que são constituídas por diversas criações do Homem, que participa a 

todo tempo da sua formação e desenvolvimento, “enquanto a justiça social reclama que os 

seus benefícios sejam acessíveis ao cidadão comum, e este adequadamente educado para 

usufruí-los” (REVISTA CULTURA, nº 9, 1973, p. 58). 

Ortiz (1985: 101) também percebeu uma certa dificuldade dos intelectuais tradicionais 

para equacionarem a relação entre cultura e desenvolvimento, visto que, desde a criação do 

CFC, o plano da cultura fora visto como um complemento do plano educacional e técnico, 

posicionados como prioridade nas políticas estatais. Considerava-se necessário o 

desenvolvimento tecnológico da nação, mas não se poderia descuidar dos “valores espirituais 

que definiriam como civilização”. 

A cultura estava em posição inferior no Estado, tida como “prima pobre” da economia. 

O Conselho possuía uma dotação orçamentária que o limitava a executar a política de cultura. 

Muitos destes impedimentos burocráticos, na leitura de Ortiz (1985: 102) podem ser 

compreendidos pela distinção que Gilberto Freyre fez a respeito da cultura e da técnica 

presente na produção escrita. Para além das definições antropológicas de cultura, e dos 

problemas de aculturação, tem-se o pensamento conservador que considerava valores como 

tradição, religião e humanismo.  

No manifesto tradicionalista, Gilberto Freyre estabeleceu a oposição entre o 

movimento modernista do Sul ao regionalismo e às tradições nordestinas. Em linhas gerais, o 

primeiro tem como referência São Paulo, que é definido como “locomotiva”, “cidade”, sendo 

o paulista “burguês”, “indústria”, afeito ao trabalho e arrogante pelas realizações técnicas e 

econômicas. O segundo está atrelado ao mundo dos senhores de engenho, as tradições 

populares, as festas e outros elementos que integraram o que se denominou de civilização do 
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açúcar. Nesse sentido, há a nítida oposição entre São Paulo e Nordeste, ou seja, na 

contraposição do mundo moderno ao mundo tradicional (ORTIZ, 1985: 102-103). 

Na civilização do açúcar foram condensadas relações sociais patriarcais, como as 

relações entre padrões e trabalhadores, que se referem às verdadeiras raízes da cultura 

brasileira e à tradição, que foram ameaçadas com o surgimento da industrialização e da 

urbanização. A categoria cultura é apresentada como os valores espirituais que preservaram a 

civilização tradicional, posicionando a técnica na modernidade do mundo “industrial” 

(ORTIZ, 1985: 103). O problema estava na “mística do progresso material” que desvalorizava 

o homem brasileiro autêntico, descuidando do que era fundamental: os problemas humanos 

(ORTIZ, 1985: 103-104). 

No discurso do Conselho, Ortiz (1985: 104) identificou que na categoria 

“humanismo”, constituída pela oposição cultura e técnica, assim como da problemática do 

tradicional e do moderno,  

“Ao conceber o homem brasileiro como naturalmente humanista, o discurso vai 

contrapô-lo ao desenvolvimento de uma sociedade moderna que, incapaz de se 

orientar no caminho da cultura, se volta para o “economicismo” e para o 

“tecnicismo” da máquina. Neste sentido, os brasileiros estariam “copiando” os 

modelos estrangeiros (ORTIZ, 1985: 104).” 

Desta maneira, tem-se a compreensão do antagonismo latente entre o intelectual 

tradicional e os tecnocratas que passaram a compor as esferas governamentais. Na análise de 

Djacir Menezes, Ortiz (1985: 104) adotou a expressão “asfixia do humanismo”, enfocando os 

problemas do tecnicismo em sociedades que passaram por uma rápida industrialização como 

o Brasil. Ao levantar um histórico, destacou a presença, principalmente após a Revolução de 

1930, de um novo tipo de pensar: o tecnocrata. Estes, desprovidos de uma “cultura geral”, 

foram responsáveis por projetar um novo sistema educacional. Nas universidades houve uma 

ênfase nas especializações, descuidando-se do aspecto qualitativo da cultura. A técnica foi 

associada à quantidade, à massificação, ao progresso material, ideologia de valor numérico, 

economia. Era necessário desmassificar, resgatar a autêntica cultura nacional, romper com o 

processo de uniformização cultural.  

Para criticar a modernidade, os conselheiros adotaram discursos pautados nesta 

concepção de humanismo, que valoriza a qualidade ao invés da quantidade. Todavia, Ortiz 

(1985: 105) explicou a diferença entre a cultura popular e a cultura de massa, visto que o 

popular é reificado e objetivado enquanto memória nacional, devendo ser resguardado porque 
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em essência é tradição e identidade. Assim, os conselheiros entendiam que os meios de 

comunicação de massa estavam inseridos no domínio da quantidade, e pretendiam 

desconsiderar e uniformizar a diversidade brasileira. Nesse sentido, o folclore deveria ser 

protegido da contaminação profana do mundo moderno, categorizando o “popular” como 

cultura e a “massa” como técnica.  

Por esse motivo, as Diretrizes alertaram da necessidade da conservação do patrimônio 

acumulado, mas também do constante acréscimo, “incentivando-se a atualização do potencial 

criativo da comunidade nacional”, resguardando à cultura brasileira presença no cenário 

internacional, mas também a assimilação discriminativa, avaliação crítica das demandas 

culturais de outras nações (REVISTA CULTURA, nº 9, 1973, p. 59). 

O documento apresentou, na análise de Ortiz (1985: 105), alguns elementos do 

discurso tradicional junto à proposta do Estado, especialmente ao divulgar uma política de 

cultura que aproximava o processo de humanização da técnica, e assim assinalava-se que o 

desenvolvimento econômico não era suficiente para o desenvolvimento social. 

Segundo Oliveira (2007: 138), a ideologia tradicional, representada pelos conselheiros, 

não era mais adequada ao desenvolvimento do capitalismo que tinha o Estado como agente da 

racionalidade e da técnica. Havia a necessidade de se empregar novos intelectuais em um 

novo aparato organizacional.  

 

1.4 - As modificações no cenário cultural na década de 1970 

 

Como mencionado acima, na década de 1960 houve um controle maior da esfera 

cultural, mas também o incentivo desta. Todavia, este processo fora ampliado na década de 

1970, quando o crescimento econômico possibilitou a progressiva modernização das 

estruturas do Estado, acompanhado de um forte controle da censura e da repressão política.  

Tratava-se da modernização conservadora na qual houve um período bem-sucedido 

para os empreendimentos privados, a exemplo do campo da indústria fonográfica, televisiva e 

editorial, havendo o aumento de publicações em fascículos sobre diversos assuntos. 

Verificamos especialmente o aumento da área publicitária, que ocasionou um novo mercado 

de emprego para intelectuais e artistas. Contudo, esta modificação não se restringia ao setor 
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privado, havendo reformulações e criação de modernas instituições na esfera pública 

(CALABRE, 2010: 75). 

Miceli (1984: 99) mostrou no artigo “Teoria e prática da política cultural oficial no 

Brasil” que o Estado autoritário estava voltado no início de sua atuação no campo da cultura 

para uma certa atividade de produção artística e intelectual marcada pela impossibilidade de 

autofinanciamento. Ao longo da década de 1970, o Estado voltou-se às áreas culturais mais 

rentáveis, até então exploradas pelas maiores redes privadas de entretenimento e informação 

do país. 

Desta forma, caberia aos grandes empreendedores particulares voltarem suas atenções 

às oportunidades de investimento naquelas atividades e frentes de expansão capazes de 

garantir as maiores taxas de retorno sobre o capital, a exemplo dos fascículos, televisão, 

estações de rádio FM, discos, fitas cassetes ou videocassetes, enfim, tudo relacionado aos 

modernos meios de reprodução eletrônica. E assim caberia à iniciativa pública na área cultural 

a proteção e a conservação do acervo histórico e artístico “nacional”, já classificado como 

material “museológico”, assim como os gêneros e eventos culturais que só conseguiriam se 

reproduzir à custa da proteção governamental, como a ópera, o balé clássico, o teatro 

declamado, a música erudita (MICELI, 1984: 100-101). 

Havia também, nos anos iniciais do governo autoritário, o descrédito de segmentos de 

intelectuais e artistas das iniciativas governamentais, em decorrência do período de 

insegurança e das censuras às pessoas e às obras, o que tornava ainda mais precária a 

infraestrutura institucional oficial. Muitos dos intelectuais de esquerda, avessos ao regime 

autoritário, foram produzir nos meios de comunicação em massa e na indústria cultural em 

expansão (NAPOLITANO, 2011: 149). 

Esta política cultural oficial, caracterizada como “conservacionista”, próxima ao viés 

do Conselho, se preocupava em distinguir os bens destinados ao consumo de massa daqueles 

voltados à esfera erudita e, muitas vezes, era estimulada por produtores e especialistas que 

reafirmavam o papel do Estado perante determinados gêneros de produção artística ou 

intelectual no âmbito do mercado de bens culturais tidos como “universais” (MICELI, 1984: 

100-101). 

No decorrer da década de 1970, passaram a coexistir duas vertentes. A primeira é uma 

política voltada à preservação “patrimonial”, definida como o resguardo de obras do passado 
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cujo interesse histórico, documental e, por vezes, estético, que tem proeminência desde a 

década de 1930, quando ocorreram as primeiras investidas do Estado na área da cultura. A 

segunda é a vertente denominada “executiva”, disposta a empreender a cultura não elitizada e 

a se aproximar da indústria cultural. 

A modernização da área da cultura teve início no Departamento de Assuntos Culturais 

(DAC), que por contar com grande quantidade de recursos dos Recursos do Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação (FNDE) conseguiu, em Agosto de 1973, implantar o 

Programa de Ação Cultural (PAC), cujo primeiro objetivo era levar a todos os brasileiros uma 

cultura acessível (BOTELHO, 2000: 61). O PAC foi apresentado com um novo estilo de 

gestão, funcionando a partir de grupos-tarefas, com quadros de carreira do MEC, atraindo 

profissionais de sucesso oriundo de diferentes instituições (OLIVEIRA, 2014: 92). 

O PAC estava inserido nesta nova proposta, sendo difundido na imprensa como 

projeto de custeio de eventos culturais. Este tinha como finalidade a elaboração de um 

calendário ativo de eventos culturais, com espetáculos nas áreas de música, teatro, circo, 

folclore e cinema. É necessário relembrar que a partir de 1974 houve a “abertura” política, em 

que houve a tentativa de melhorar a imagem do governo a partir da redefinição de espaços 

institucionais, que receberiam recursos em favor de uma nova geração de produtores culturais, 

especialmente os gêneros mais dependentes de apoio do Estado. Ou seja, tratava-se da 

abertura de crédito, financeiro e político, a algumas áreas de produção até então desassistidas 

pelos demais órgãos oficiais, como também uma tentativa de ‘degelo’ com relação aos meios 

artísticos e intelectuais (MICELI, 1984: 55). 

Neste momento surgem também outros órgãos para além do MEC, que se 

comprometiam com os novos tempos, a exemplo da EMBRATUR (1966), ligada ao 

Ministério da Indústria e do Comércio (MIC), e o Programa de Cidades Históricas (PCH), 

criado em 1973, relacionado à Secretaria de Planejamento, atuando com campo do 

patrimônio. Além disto, destaca-se fora do âmbito do MEC, em 1975, a criação da Centro 

Nacional de Referência Cultural (CNRC), que vinculava-se a partir de convênios com o 

Ministério de Relações Exteriores e o Ministério da Educação e Cultura, além do próprio 

Ministério da Indústria e Comércio e outros organismos como Caixa Econômica e Federal, a 

Universidade de Brasília e o governo do Distrito Federal.  

A CNRC fora importante, pois objetivava mapear, documentar e entender a 

diversidade cultural do Brasil, mas não propunha a cultura a partir do viés antropológico ou 

da produção artística, mas a sua viabilidade enquanto produto, mercadoria, estabelecendo uma 
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marca própria, uma identidade, enquanto produto que difundia a marca Brasil (MALAFAIA, 

2013: 6). Como explicou Oliveira (2007: 140), a questão modernista dedicava-se a 

compreender o caráter do homem brasileiro, mas agora tratava-se do produto brasileiro. 

De 1975 a 1979, o CNRC desenvolveu os seguintes projetos: artesanato, 

levantamentos socioculturais, história da tecnologia e da ciência no país e levantamento da 

documentação sobre o Brasil. Aloísio Magalhães, que liderava o CNRF, estimava 

principalmente as atividades com Estudo Multidisciplinar do Caju, o Museu ao Ar Livre de 

Orleans (imigração italiana); a cerâmica da Amaro de Tracunhaém, a tecelagem em teares de 

quatro pedais do Triângulo Mineiro; a fabricação e comercialização de lixeiras – um 

artesanato em transformação. Todos os projetos assinalados tinham pouca ou nenhuma 

relação com o patrimônio, autenticidade ou tradição, mas valorizavam a capacidade inventiva 

do artesão brasileiro. O diferencial era o respeito ao “saber-fazer” popular (OLIVEIRA, 2007: 

140). 

Aloísio Magalhães, designer e publicitário pernambucano, consagrou a vertente 

considerada moderna na área cultural, pois diferente do que postulavam os conselheiros, 

conseguiu associar o avanço da indústria cultural e a expansão de bens culturais à demanda de 

preservação e incentivo das produções artísticas tradicionais (MALAFAIA, 2013: 6). 

Tratava-se de um momento inovador por considerar o diálogo com novos intelectuais 

e abordagens distintas da vertente patrimonial. Além disto, na gestão do ministro Ney Braga, 

no governo do presidente Ernesto Geisel (1974-1979), houve a decisão governamental de 

permitir que as “classes” teatral e cinematográfica pudessem fazer a indicação de seus 

representantes para os cargos de direção de alguns órgãos oficiais (MICELI, 1984: 65). 

Esta estratégia de “abertura” política pretendia difundir o sentimento de que as 

reivindicações estavam sendo atendidas, e que estes novos intelectuais poderiam até 

contribuir para a fixação da política governamental nas suas áreas de atuação. O êxito desta 

política pode ser comprovado na adesão dos intelectuais do cinema novo ao projeto geiselista 

da “abertura”. Além destes outros intelectuais se aproximaram do governo motivados pelas 

concessões generosas do orçamento às instituições culturais públicas, proporcionando a 

ampliação do mercado de trabalho para os profissionais especializados no setor cultural 

(MICELI, 1984: 66). 
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Malafaia (2013: 2) destacou que, em 1974, o empresário Orlando Miranda foi indicado 

para a direção do Serviço Nacional do Teatro (SNT) e, em agosto do mesmo ano, Roberto 

Farias, então presidente do Sindicato Nacional da Indústria cinematográfica, para a direção-

geral da Embrafilme. É interessante ressaltar que no caso do cinema houve a ampliação das 

atribuições da Embrafilme, que deixava de ser apenas uma distribuidora e passava a financiar 

a produção de filmes, o que já atendia parcialmente as principais reivindicações do setor. Os 

dois não foram impostos, mas sim resultado de indicações de seus respectivos setores.  

Desta forma, Ridenti (2003: 201) atentou que a intelectualidade que condenava a 

ditadura paulatinamente afeiçoava-se à nova ordem. Após as punições, mortes, torturas, 

exílios aos que não se subordinaram ao regime, “a ditadura soube dar lugar aos intelectuais e 

artistas de oposição”. Na década de 1970, tem-se a ampliação de espaços como universidades, 

jornais, rádios, televisões, agências de publicidade, empresas públicas e privadas que 

constituíram-se em ótimas oportunidades para os profissionais qualificados, muitos deles 

representantes da cultura viva da década de 1960
47

. 

As novas concepções do CNRC e sua ação na área cultural incentivaram o debate 

sobre o fazer cultura e do próprio conceito de cultura brasileira. Malafaia (2013: 6) nos 

alertou sobre perspectivas diferenciadas, que envolviam as propostas de Aloísio Magalhães e 

seus assessores, as questões colocadas pelo cinemanovistas, o campo da produção 

cinematográfica e os autores teatrais do Centro Popular de Cultura da UNE, estavam 

preocupados com a produção cultural de caráter popular. Como resultado deste debate estão a 

criação da Fundação Nacional de Arte (FUNARTE) e a elaboração da Política Nacional de 

Cultura (MALAFAIA, 2013: 6). 

A Fundação Nacional de Arte (Funarte) foi criada, então, através da lei nº 6.312 de 

16/12/1975, entrando em funcionamento em 16/03/1976, dotada de personalidade jurídica de 

direito privado e com jurisdição em todo o território nacional, com as principais atribuições: 

1. Formular, coordenar e executar programas de incentivo às manifestações 

artísticas; 

2. Apoiar a preservação dos valores culturais caracterizados nas manifestações 

artísticas e tradicionais, representativas da personalidade do provo brasileiro; 

                                                           
47

 Ridenti (2003, 209) diferenciou os intelectuais da década de 1960 dos de 1970. Para ele, o intelectual típico da 

década de 1960 era aquele revoltado, revolucionário, em oposição à intelectualidade da década de 1970 que se 

institucionalizou, e assim tiveram sua liberdade neutralizada, substituindo o sonho da revolução pelo 

investimento na profissão, posicionando-se na “realidade cotidiana da burocratização e do emprego”.  
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3. Apoiar as instituições culturais oficiais ou privadas que visem ao 

desenvolvimento artístico nacional (BOTELHO, 2000: 63). 

No ministério da Educação e Cultura havia a intenção de que se fosse criado em um 

órgão capaz de absorver todas as áreas culturais do MEC, mas a Funarte passou a ter sob sua 

responsabilidade apenas as áreas de artes plásticas (Instituto Nacional de Artes Públicas – 

INAP), música (Instituto Nacional da Música – INM) e folclore, esta última atendida pela 

Campanha Nacional de Defesa do Folclore, incorporada oficialmente só em 1978, quando foi 

transformada em Instituto Nacional do Folclore – INF. As áreas de teatro e cinema 

mantinham-se fora desta articulação devido à relativa autonomia em relação aos outros 

setores, bem como as enormes demandas financeiras e estruturais (BOTELHO, 2000: 63). 

Esta fundação herdou a agilidade produtiva do Programa de Ação Cultural (PAC), 

desenvolvido entre 1973 e 1974, e teve como seu primeiro diretor executivo Roberto Parreira, 

inicialmente gestor do Programa, sucedido por Mário Machado, que havia exercido a direção 

da Financiadora de Estudos e Pesquisas (Finep). As atividades da Funarte eram realizadas por 

grupos-tarefas e eram realizadas com relativa autonomia, cronograma e orçamentos próprios, 

o que configurava uma moderna forma de gestão. A fundação também dispunha de liberdade 

para recrutar quadros acadêmicos e administrativos, tendo uma equipe jovem, formada por 

artistas e designers recém-formados em universidades brasileiras ou recém-egressos de cursos 

no exterior (BOTELHO, 2000: 65-66). 

A Funarte tinha sua atuação orientada em dois níveis. O primeiro eram os projetos 

próprios, internos, que eram orientados em consonância com o diagnóstico elaborado por seus 

técnicos e através de uma linha própria de investimento. E o segundo, o apoio a projetos 

advindos de todo o país, tanto de instituições públicas quanto privadas, que se convencionou 

chamar de projetos externos (BOTELHO, 2000: 72). 

Na gestão do Ministro Ney Braga, entre 15 de março de 1974 a 30 de maio de 1978, 

instituiu-se a Política Nacional de Cultura (PNC), que para Miceli (1984: 57) estabeleceu um 

conjunto de instruções ao setor cultural, promovendo, dentre outras coisas, a cooperação entre 

órgãos federais e outros ministérios como, por exemplo, o Arquivo Nacional do Ministério da 

Justiça e o Departamento Cultural do Ministério das Relações exteriores, com secretarias 

estaduais e municipais de cultura, universidades fundações culturais e instituições privadas. 

Oliveira (2013: 142) considerou que a PNC estava preocupada em dissociar a intenção 

da intervenção ou cerceamento da liberdade de criação. Destacou que seu objetivo era 
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contribuir para criar as condições necessárias para o pleno desenvolvimento da atividade 

criadora do homem. Entendia, assim, que a generalização do acesso, o incentivo à produção e 

o estímulo ao consumo eram fundamentais para a distribuição e a democratização da cultura. 

Embora a Política Nacional de Cultura e, também anteriormente as Diretrizes para 

uma Política Nacional de Cultura respeitarem a liberdade de criação, verifica-se a 

inevitabilidade do dirigismo, ao alertar que a grandeza do seu povo não se fundamenta 

somente, em alicerces materiais, mas principalmente no “espírito, porque ele anima, sendo o 

maior responsável por sua identidade”, merecendo “preferência na elaboração do 

planejamento nacional (POLÍTICA NACIONAL DE CULTURA, MEC, 1975, p. 8)” 

Além disto, verificamos a persistência de certos temas e certas propostas, como a 

valorização do ser humano brasileiro, resultado da cultura brasileira em sua expressão mais 

genuína como recurso utilizado contra a produção cultural estrangeira, e também como 

oposição à arte e uma cultura próprias de uma elite cultural. Conforme se constata no trecho: 

“Uma política de cultura deve levar em consideração a ética do humanismo e o 

respeito à espontaneidade da criação popular. Justifica-se, assim, uma política de 

cultura como o conjunto de iniciativas governamentais coordenadas pela 

necessidade de ativar a criatividade, reduzida, distorcida e ameaçada pelos 

mecanismos de controle desencadeados através dos meios de comunicação de massa 

e pela racionalização da sociedade industrial.” (POLÍTICA NACIONAL DE 

CULTURA, MEC, 1975, p. 12) 

No texto “A concepção oficial da política cultural nos anos 70”, Gabriel Cohn (1984) 

realizou a comparação entre as “Diretrizes” de 1973 e a "Política Nacional de Cultura” de 

1975, constatando a recorrência da perspectiva humanista em uma linguagem próxima aos 

militares e tecnocratas do desenvolvimento. O argumento central não enfocava a necessidade 

de segurança e o fortalecimento nacionais, mas afirmava que o desenvolvimento brasileiro 

não era apenas econômico, mas principalmente social. Este poderia ser conduzido por uma 

elite em um determinado tempo, mas só alcançaria a plenitude quando houvesse a “plena 

realização do homem brasileiro como pessoa”, ressaltando que “cultura não era apenas 

acumulação de conhecimento ou acréscimo de saber, mas a plenitude da vida humana no seu 

meio”. 

E diferenciou as propostas, pois em 1973 a preocupação era com a difusão de 

conteúdos pré-selecionados pelas agências estatais, e educar as populações para terem 

condições de usufruírem o que se produz na esfera cultural. Posteriormente, a Política 



 
 
 
 

61 
 

Nacional de Cultura preocupava-se com uma postura mais ativa dos segmentos sociais 

envolvidos na questão cultural, estimulando ações de base, e avaliando demandas populares. 

Outra comparação, realizada por Cohn (1984: 89-90), foi da Política Nacional de 

Cultura (1975) em relação ao PAC, destacando que já havia uma concepção mais ampla do 

termo de cultura, na qual se defende a ideia de ‘justiça social’ ao se garantir benefícios da área 

da cultura acessíveis a todo cidadão comum, recusando “os conceitos que situam a cultura 

como produto da criatividade das elites e seu patrimônio”. Nesse sentido, passou-se a 

valorizar a espontaneidade no processo cultural localizadas nas origens populares, e no 

cotidiano do cidadão comum, definindo cultura brasileira como aquela aqui criada ou 

resultante da aculturação, partilhada e difundida pela comunidade nacional. (COHN, 1984: 

90) 

Esta nova acepção do termo cultura reduzia o papel das elites, e se tornava oportuna ao 

pensamento liberal que questiona a interferência estatal na área da cultura. Diante desta 

possibilidade, tem-se a defesa da 'personalidade nacional forte e influente', que seria garantida 

com a proteção da cultura acumulada, tratando-se de uma questão de segurança nacional 

(COHN, 1984: 90). 

Intensificar as atividades culturais era uma estratégia para preservação da 

personalidade brasileira e, consequentemente, para a segurança nacional. A política cultural 

fora concebida como “políticas de segurança e de desenvolvimento”, sendo o Estado o apoio e 

estímulo, não coerção e tutela. Logicamente tais apoios e estímulos se deram num sentido 

orientado pelo próprio Estado (COHN, 1984: 90). 

Cohn (1984: 91) observou que a Política Nacional de Cultura atuava 

preponderantemente na proteção do patrimônio cultural, declarando o incentivo à criatividade 

e às manifestações culturais. Esta última estava inserida na proposta da “democratização da 

cultura”, na qual dá-se a “apresentação ao povo pelos meios modernos de comunicação de 

massa das suas manifestações em todos os setores”. 

Outra questão relevante é que a Política Nacional de Cultura de 1975 não apresentava 

a proposta de criação de um Ministério da Cultura, informação presente em esboços anteriores 

elaborados pelo CFC, que ocasionou discordâncias no interior do próprio MEC, e 

consequentemente a rejeição das propostas dos Conselheiros. Na Política Nacional de Cultura, 
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o MEC aparece como coordenador da ação do Estado no setor cultural, por intermédio do 

Conselho e do Departamento de Assuntos Culturais. 

Neste capítulo, verificamos a estruturação do Conselho Federal de Cultura, e suas 

modificações no contexto da ditadura civil-militar, continuaremos a análise buscando 

compreender as características de uma instituição monárquica, o Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro (IHGB), que realizou convênios com o Conselho.  
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Capítulo II 

A atuação do IHGB no cenário cultural brasileiro 

 

Neste capítulo apresentaremos as características do Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro que surgiu no estado Imperial, onde, segundo Fico (1997: 38) foi o lugar de 

discussão a respeito da identidade nacional, especialmente da constituição de uma imagem 

otimista sobre o Brasil. Esta imagem foi marcada também pela biografia de grandes homens, 

empenhada na construção do sentimento patriótico a ser divulgada em atividades pedagógicas 

e nas comemorações nacionais. Tais iniciativas permaneceram mesmo com a derrocada do 

Brasil Império, apresentando-se de diferentes formas ao longo do Brasil República, inclusive 

no período da ditadura civil-militar. 

Ao analisarmos a literatura sobre o IHGB, e suas instituições congêneres, verificamos 

que estes se concentram no século XIX, no contexto de formação da Independência do Brasil, 

em 1822, destacando o seu funcionamento, estatutos, o perfil dos sócios, as diferentes 

produções acadêmicas até meados do século XX. Contudo, são escassas as informações sobre 

o IHGB no cenário cultural republicano após a Era Vargas. Neste capítulo, nos dedicaremos a 

compreender a trajetória do IHGB a partir da literatura existente, e apresentaremos uma 

descrição do Estatuto do Instituto, reformulado em 1965 e vigente até 1991, assinalando sua 

estrutura de funcionamento.  

 

2.1. A discussão sobre nacionalismo e o papel do Estado Nacional e suas instituições 

 

A Independência política do país ocorreu em 1822 e a partir deste momento passaram 

a ser implantadas medidas que visavam a estruturação do Estado Nacional. Uma destas 

medidas foi a criação, em 28 de fevereiro de 1827, da Sociedade Auxiliadora da Industria 

Nacional (SIAN) que objetivada auxiliar o Estado em formação, efetivando a centralização do 

país e o seu desenvolvimento. Foi assim que surgiu a idéia de formar uma “associação 

científica destinada a coligir, metodizar, publicar ou arquivar documentos necessários à 

história e geografia do Brasil” (SCHWARCZ, 1989:07). 

A associação científica viria a ser o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro 

(IHGB), que atendia a este Estado em construção, visando criar uma identidade nacional para 

o Brasil. Manoel Salgado Guimarães (1988: 8) afirmava que “... a SAIN e posteriormente o 
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IHGB pensavam em projetos de natureza global, de forma a integrar as diferentes regiões do 

Brasil, ou melhor, de forma a viabilizar efetivamente a existência de uma totalidade ‘Brasil’.”. 

Lúcia Lippi Oliveira (1990) ressaltou que a discussão sobre Nação e nacionalidade 

remete ao mundo europeu ocidental dos séculos XVIII e XIX, no qual se constituíram duas 

doutrinas sobre a constituição da nação pautadas no elemento político e na primazia da 

cultura. Contudo, na realidade histórica, pode haver uma terceira possibilidade com 

nacionalismo que contemplasse aspectos políticos e culturais, nas situações em que o Estado 

conseguia sucesso na sua estruturação política a partir da incorporação de tendências 

culturais. 

O nacionalismo é definido “como um movimento de idéias e de ação que visam a 

construção simbólica da nação (OLIVEIRA, 1990: 29)”. Ao tratarmos do nacionalismo de 

tipo político, encontramos a valorização do legislador e, sobretudo, do Estado como principal 

agente mobilizador da sociedade. Em outra perspectiva, o nacionalismo cultural valorizava os 

hábitos, costumes e as tradições como elemento central para constituição da Nação. 

Ao tratar do conceito de nacionalidade, é preciso enfatizar seu caráter dinâmico, 

variável conforme o grupo social e o contexto histórico. Nesse sentido, o uso do conceito de 

nacionalismo estava atrelado aos problemas enfrentados por cada nação que buscava a 

consolidação de um destino comum, uma identificação entre seus pares e a elaboração do 

sentimento de pertencimento.  

No Brasil houve o estabelecimento de nacionalismos pautados em diferentes matrizes. 

A predominância do nacionalismo político
48

 fora constatada nos momentos de construção dos 

Estados-nacionais, especialmente, em momentos de reestruturação da vida política de um 

país, como na passagem do período monárquico para o republicano, e também na mudança de 

regimes autoritários para liberal-democráticos, no qual intensificaram-se os debates sobre o 

pacto social que fundamentava a vida do país. Nesses contextos, a política assumia a posição 

de principal responsável pela coletividade. Já em outros contextos, fora constatado a ênfase no 
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 Ao abordarmos o conceito político de nação, verificamos que este tem origem na tradição iluminista e liberal, 

no qual se pretendia a integração de populações a partir de uma comunidade política, inclusive com a supressão 

das diferenças e privilégios de base aristocrática dentro de um território delimitado. Verificamos a vinculação 

consciente ao Estado, a aceitação de leis comuns e o direito à cidadania (OLIVEIRA, 1990: 30). 

Este modelo de nacionalismo foi consolidado na França, onde houve a integração do povo relacionado ao 

terceiro Estado, e assim a afirmação da idéia de nação a soberania nacional e com o Estado Moderno. De acordo 

com Rousseau (1712-1788), Oliveira (1990: 31) mencionou a nova legitimidade política do soberano, antes 

pertencente ao rei, e agora estabelecida pelo homem comum, possibilitando a sua participação no destino da 

nação. 

Na França formou-se uma comunidade política, marcada pelo conceito de política territorial, organizado pela 

existência de uma lei comum e da garantia da cidadania. E assim, as leis deveriam proteger todos os cidadãos, 

“unidos pelo mesmo interesse e desfrutando dos direitos naturais do homem (OLIVEIRA, 1990: 31). 



 
 
 
 

65 
 

nacionalismo cultural, assentado em elementos que definiam a identidade de um povo e ao 

mesmo diferenciavam dos demais, como a língua, os costumes, etnias, religiões, presentes no 

romantismo do século XIX e no modernismo dos anos 1920 (OLIVEIRA, 1990: 189). 

O debate acima envolveu os conceitos de civilização e cultura iniciados no século 

XIX. Entretanto, estas concepções sofreram mudanças ao longo dos tempos.  

Norbert Elias (1994) informou que a noção de civilização passou a estar atrelada ao 

progresso de seus avanços tecnológicos e científicos tanto quanto a uma forma rebuscada de 

conduta. Esta concepção unificou diferentes aristocracias de nações europeias identificadas 

pelo compartilhamento de códigos de conduta, a exemplo da comunicação pela língua 

francesa.  

O termo cultura fora adotado pela intelligentsia alemã, formada pela maioritariamente 

pela burguesia da classe média. A Alemanha - diferentemente de países como a Inglaterra e a 

França, que no século XVIII que já possuíam a burguesia em ascensão, financiando a 

industrialização e participando das decisões políticas - tinha uma burguesia subdesenvolvida, 

excluída de decisões políticas. A estrutura social alemã era estratificada, rígida, e impedia a 

mobilidade social da burguesia, inibindo sua inserção nos círculos da “boa sociedade”, 

reunida em torno dos padrões civilizados.  

Na leitura de Oliveira (1990: 40), as concepções de cultura e civilização foram sendo 

alteradas, passando a relacionar cultura às condições morais dos indivíduos, às questões 

espirituais do homem, bem como à civilização, relacionando-a às condições sociais, até 

mesmo com os valores materiais. O conceito de civilização, como evolução geral do gênero 

humano, que reduziria as diferenças entre os povos, realçaria as similitudes, começando a ser 

criticado no século XVIII e sendo agravado no século XIX.  

Em oposição a este, o conceito de cultura afirmava as especificidades de cada povo, 

presente cada vez mais no pensamento romântico, marcado pela tensão entre o particularismo 

e o universal. A questão central no século XIX não seria mais a liberdade do indivíduo, mas a 

sua particularidade, assim como a diferenciação entre os indivíduos que corresponderia às 

características nacionais (OLIVEIRA, 1990: 41). 

A historiografia sobre a questão nacional ganha atualidade com a obra de Benedict 

Anderson (2008). Na perspectiva deste autor (2008: 39), os territórios coloniais passaram por 

um processo de construção de identidade que não se constituía apenas como entidade política, 
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mas como algo que produzia sentido, um sistema de representação cultural. E nesse sentido, o 

cidadão legal, pertencia a uma nação, participando de uma “comunidade imaginada”, que 

compartilhava a língua, narrativas e mitos de origem. 

A construção deste imaginário, que garantiu a unidade nacional, se deu a partir de três 

instituições incentivadas pelos Estados coloniais: censos, mapas e museus. Estes delimitaram 

o domínio do Estado, a legitimidade em relação ao passado, caracterização dos indivíduos 

governados por este, e a geografia de seu território (ANDERSON, 2008: 39). 

As três instituições juntas criavam realidades unificadas, (por mais variadas que 

fossem as categorias raciais em áreas compostas por diversos grupos que se misturavam e se 

fundiam), nas narrativas sequencias e lógicas, mapas e fronteiras fixas. Resumidamente, os 

censos tendiam a elaborar realidades claras e rígidas, objetivando a construção de políticas 

públicas destinadas a estas populações imaginadas. Os mapas demarcavam espaços, e 

construíam um novo discurso cartográfico capaz de comprovar o caráter histórico das 

unidades territoriais. Por último, os museus e os serviços arqueológicos coloniais dotados de 

poder e prestígio transformavam edifícios em monumentos, histórias particulares em 

nacionais. 

Em relação aos museus verificamos que as diferentes coleções contribuíam para a 

consolidação do Estado Nacional ao fortalecer a relação entre os indivíduos e a nação no 

plano simbólico, interferindo na concepção que os indivíduos tinham de si próprios e da 

realidade ao seu redor. Como exemplo, temos os "museus etnográficos", originados das 

mostras etnográficas, que expunham diferentes tipos vivos
49

, representantes de diferentes 

estágios da humanidade. Estes ressaltavam a noção de superioridade dos europeus, dotados de 

pensamentos racionais e científicos, em oposição aos povos não ocidentais, pouco civilizados, 

movidos pelas pulsões naturais. 

 

                                                           
49

 Benoit de I´Éstoile et alli (2002) nos alertou que a antropologia elaborou descrições e classificações dos 

grupos sociais tidos como primitivos, subdesenvolvidos ou pré-modernos, em oposição a identidade dos 

antropólogos atrelada a civilização, ciência e a técnica. Contudo, o trabalho destes profissionais está inserido no 

contexto da formação dos Estados nacionais ou dos Estados imperiais modernos atuando em políticas públicas 

ligadas tanto a preservação e proteção até na transformação social e repressão. Na década de 1950, a 

antropologia fora acusada de produzir estudos sobre populações tidas como ‘primitivas’ a favor do colonialismo 

e da expansão do capitalismo. A partir desta denúncia, o autor alertou que novos estudos têm se preocupado em 

construir “uma ‘antropologia militante a serviço das minorias’, isto é, das populações dominadas que são os 

objetos tradicionais da disciplina. 
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Lilia Schwarcz (1999: 126) afirmou que D. Pedro II
50

 não visava apenas reafirmar a 

realeza, valorizando a memória nacional, mas também a formação de uma cultura própria e, 

por este motivo “se preparava para interferir na criação de uma política cultural mais evidente 

no país”
51

.
 

Tratava-se então, de construir uma nação nos trópicos, o que inevitavelmente rompia 

com o pensamento científico da época, no qual não havia a possibilidade de construção de 

civilização nos trópicos, pois a geografia e a mistura com raças não-brancas impediriam a 

continuidade da civilização europeia, mesmo se fossem adotados valores daquela civilização. 

O clima e a raça determinariam as características dos brasileiros: indolentes, a emoção 

exagerada de seus poetas e a sexualidade pouco controlada. A miscigenação degeneraria as 

potencialidades da raça branca (OLIVEIRA, 2008:50). 

Verificou-se que o grupo étnico é caracterizado como aquela parte da população 

definida pelo idioma, pela tradição, pelos costumes e pela religião sendo eles idênticos entre 

si, se destacando-se perante aos demais grupos sociais, tendo encontrado lugar privilegiado 

dentro do Estado Nacional. A organização do nacionalismo sob bases étnicas rejeitou a 

criação de uma nova ordem política e social popular. Ao invés da cultura e da política como 

elementos estruturadores do Estado Nacional tem-se a ênfase na economia
52

, que valorizava o 
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 OLIVEIRA (2008: 26-30) ressaltou que desde D. João VI, houve o esforço para a construção de símbolos para 

a nova nacionalidade, através de festas e representações artísticas possibilitadas pela Missão Artística Francesa, 

em 1816, entendida como a primeira política cultural do Estado português no Brasil, formada por artistas e 

artífices, como Debret, que ficou no Brasil entre 1816 a 1831, primo e aluno de Jacques Louis David, expoente 

da escola neoclássica francesa. Além disto, temos intervenções significativas como visavam a implantação de 

um projeto de civilização nos trópicos como a instituição da Imprensa Régia (1810), a Academia Real Militar 

(1810), o Banco do Brasil, o Arsenal da Marinha, a Biblioteca Nacional, o Jardim Botânico e o Museu Nacional 

(1818), resguardando seus arquivos, tesouros e biblioteca. 
51

 Estudos divergem sobre o momento da efetiva existência de políticas culturais no Brasil. Alexandre Barbalho 

(2007) defendeu a existência de uma esfera pública dissociada do Estado, que formula diretrizes para o mundo 

da cultura, tanto quanto o Estado, havendo a possibilidade de intervenções não-estatais na esfera cultural. 

Desta forma, a dimensão pública está diretamente relacionada à cultura e à política, justificando assim que 

instituições não-estatais e empresas privadas promovam, também, como o Estado, políticas culturais. Portanto, 

sindicatos, associações de moradores, organizações de movimentos populares, compostos pela sociedade civil, 

assim como as indústrias culturais intervém, de forma efetiva, no imaginário cultural. Em outra vertente, Lia 

Calabre (2007) defendeu que uma quantidade considerável de trabalhos que avaliam a ação do Estado sobre a 

cultura, no período anterior a década de 1930, não se insere, necessariamente, no âmbito das políticas culturais, 

visto que tratavam-se de ações esporádicas ligadas a cultura, não havendo um empenho de institucionalização 

desta na administração pública. 
52

 Uma das discussões do século XIX era a necessidade de intervenção ou não dos Estados na economia. Eric 

Hobsbawn (1990) estudou o conceito de nação a partir das teorias liberais do século XIX que definiam a nação 

como um estágio de evolução a ser alcançado. O autor mencionou a abordagem de Adam Smith, na qual a 

evolução era resultado direto do acúmulo de riqueza, garantida a partir do mercado auto-regulável. Desta forma, 

a intervenção no Estado na concorrência do comércio internacional era contraprodutivo, sendo desnecessário o 

empenho estatal para o desenvolvimento econômico nacional. Numa perspectiva oposta, citou John Ray, que em 

1834, alertou para a importância do governo regular, visto que nem sempre a maximização da riqueza das nações 
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poder nacional, a independência, o imperialismo e a biologia, reforçando-se a raça e o sangue 

como elementos fundamentais na vida moral e da existência nacional (OLIVEIRA, 1990: 46). 

Contrariando as interpretações pessimistas da época, Schwarcz (1999: 40-41) encontra 

vertentes para as quais a diversidade de raças era um dos elementos fundamentais da nova 

identidade montada nos trópicos, mesmo que, segundo Guimarães (1988: 07), o conceito de 

nação fosse de modo eminente restrito aos brancos, como se propunha no espaço europeu. E 

assim, Schwarcz (1999: 36) atentou que o novo império não se apoiaria apenas na tradição 

européia, adotando elementos da cultura local. Constituiu-se uma cultura imperial 

fundamentada em dois elementos característicos da nacionalidade emergente: “o estado 

monárquico, portador e impulsionador do projeto civilizatório e a natureza, como base 

territorial e material deste Estado”. 

Se opondo a isto, os sócios do IHGB contribuíram para a consolidação de uma nova 

vertente em que a diversidade de raças era um dos elementos fundamentais da nova 

identidade montada nos trópicos. Afonso Celso, sócio do IHGB
53

, no ano de 1900, data do IV 

Centenário do Descobrimento do Brasil, defendeu que a nacionalidade não deveria ser 

resultado dos regimes políticos, mas sim das condições naturais da terra, incluindo as 

características geográficas positivas, como a ausência de calamidades como furacões, vulcões; 

a grande concentração de minerais valorosos como ouro, diamante; e também, a configuração 

racial que compreendia negros, selvagens, portugueses e mestiços (OLIVEIRA, 2010: 62-63). 

Mesmo que ciência da época afirmasse a impossibilidade de civilizar o Brasil, 

principalmente pela mistura de raças, Afonso Celso defendia que a combinação de todos os 

elementos naturais compensaria a precária cultura nacional e conduziria, inevitavelmente, a 

um futuro próspero, independente dos regimes políticos e das disputas partidárias. 

Além de Afonso Celso, Silvio Romero, outro sócio do IHGB, publicou na revista do 

grêmio uma perspectiva diferente, na qual ainda considerava o branco responsável pelo 

processo civilizatório e que, ao invés de ressaltar o barbarismo indígena e a incapacidade do 

negro, apontava a mestiçagem como um produto local melhor ajustado ao meio 

(SCHWARCZ, 1993: 115-116). 

E assim, Schwarcz (1999: 36) atentou que o novo império não se apoiaria apenas na 

tradição européia, adotando elementos da cultura local. Constituiu-se uma cultura imperial 

                                                                                                                                                                                     
advinha dos ganhos individuais, defendendo que o Estado tinha função econômica e possibilitava benefícios 

como a garantia da propriedade e dos contratos. 
53

 Mais adiante analisaremos a atuação de Afonso Celso como presidente do IHGB entre 1912-1938. 
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fundamentada em dois elementos característicos da nacionalidade emergente: “o estado 

monárquico, portador e impulsionador do projeto civilizatório, e a natureza, como base 

territorial e material deste Estado”. 

Ainda que não tenhamos por objetivo nos deter na produção artística do Brasil 

Império, vale mencionar a análise de Schwarcz (1999:40-41) que ressaltou os novos símbolos 

forjados pela intelectualidade do Império na tela “Pano de boca do Teatro da Corte”
54

, de 

Debret, 1834, no qual encontramos negros em atitude de fidelidade dividindo a cena com uma 

indígena (uma autóctone) de tez branca. Compunham, ao fundo, imagem selvagens, com suas 

flechas, declarando lealdade ao lado de paulistas, dos mineiros e da Marinha, num plano mais 

evidente.  

Verificamos assim, que as pinturas registravam não só a família real, mas também 

incentivavam a devoção dos fiéis, o registro científico da flora e fauna da nova terra e, 

especialmente, os principais momentos da história do país representados em cerimoniais da 

realeza brasileira, com muita pompa, afirmando o estabelecimento de determinadas memórias 

(Schwarcz, 1999: 41). 

Destacamos que as memórias não podem ser consideradas como um fator social rígido 

e estável, sendo interessante ao pesquisador observar as possíveis alterações destas conforme 

certas preocupações pessoais e políticas do momento histórico. Para Michel Pollak (1989), 

uma de suas funções é manter a coesão interna e preservar as fronteiras dos elementos que o 

grupo tem em comum, “em que se inclui o território (no caso de Estados)”. Sendo assim: 

 “A memória, essa operação coletiva dos acontecimentos e das interpretações do 

passado que se quer salvaguardar, se integra como vimos, em tentativas mais ou 

menos conscientes de definir e de reforçar sentimentos de pertencimento e fronteiras 

sociais entre coletividades de tamanhos diferentes: partidos, sindicatos, igrejas, 

aldeias, regiões, clãs, famílias, nações etc. A referência ao passado serve para manter 

a coesão dos grupos e das instituições que compõem uma sociedade, para definir seu 

lugar respectivo, sua complementaridade, mas também as oposições irredutíveis.” 

(POLLAK, 1989: 9) 
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 Ver Schwarcz (1999: 40). 
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2.2. As características da produção intelectual do IHGB e sua diversificada contribuição 

para a história nacional 

 

Lilia Schwarcz (1989:5) buscou compreender o IHGB no conjunto de instituições 

oitocentistas, inserindo-o num campo específico de saber histórico característico do século 

XIX tal como museus, academias de direito e medicina, destacando as peculiaridades da 

produção intelectual da associação.  

O IHGB, fundado em 1838, sediado na cidade do Rio de Janeiro, tinha a sua estrutura 

interna de funcionamento como referência para as filiais instituídas tempos depois, em sua 

grande maioria, ao longo do século XX. Guimarães (1988) analisou as regras de 

funcionamento do IHGB a partir dos primeiros estatutos, nos quais fora assinalado que uma 

das pretensões do IHGB do Rio de Janeiro era manter vínculo com as instituições congêneres, 

quer sejam nacionais ou internacionais. Nesse sentido, o IHGB buscou construir um discurso 

não apenas de um estabelecimento carioca, mas como representante oficial diante dos 

discursos regionais. 

Com a fundação do instituto e sua relação com as instituições semelhantes, é possível 

vislumbrar um programa de ‘sistematização de uma história local’, cabendo ao primeiro 

IHGB, do Rio de Janeiro, a “conquista do espaço e respeitabilidade nacional”, restando às 

demais a função de garantir as especificidades regionais e buscar definir a hegemonia cultural 

local (SCHWARCZ, 1989:05). 

Para melhor definir esta instituição, Lilia Schwarcz (1993:100) comparou o IHGB 

com outras secundárias: o Instituto Archeologico e Geographico Pernambucano e o Instituto 

Histórico e Geográfico de São Paulo. Mesmo que estes possuíssem um perfil regionalista, 

evidenciariam projetos históricos de regiões influentes na política imperial e da República 

velha. 

O Instituto Archeologico e Geographico Pernambucano (IAGP) fora a segunda filial 

do IHGB, primeira unidade do Nordeste, fundada em 1862. Esse reunia a elite econômica e 

intelectual da região. Schwarcz (1993:117) nos orienta que os discursos primordiais do 

estabelecimento se dividia entre a recuperação da história pátria e o esforço para salientar a 

importância da história pernambucana nos destinos do país. 

Schwarcz (1993:119) chamou atenção para o nome diferenciado do Instituto como 

marca de uma especificidade formal, na qual evidenciava-se uma perspectiva teórica distinta. 

A Arqueologia, para o IAGP, formava um campo de conhecimento que tratava das 

“antiguidades e a geografia referindo-se a tudo quanto faz o objeto desta ciência com 
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aplicação a Pernambuco.”
 
Contudo, eram escassos os estudos sobre o tema, haja vista que os 

artigos, especialmente os arqueológicos referentes à pré-história brasileira, eram apenas de 

2% do total dos textos analisados. 

A produção acadêmica tinha uma predominância de temas regionais, no total de 67% 

das publicações no período de 1870 a 1930. O IAGP pretendia reforçar sua hegemonia ao 

menos entre os estados nordestinos, visto que Pernambuco, até 1820, garantia 50% da renda 

através da exportação de açúcar e algodão, estando desde o início do século XIX em 

decadência devido ao surgimento da concorrência internacional e, por conseguinte, pela queda 

dos preços dos produtos de exportação. 

Diante do contexto relatado, o Instituto pernambucano era formado por uma elite rural 

tradicional e decadente, que objetivava através de um romantismo cultural preservar o 

passado do futuro cada vez mais improvável. Os integrantes eram aceitos mediante os 

critérios relacionais, não sendo imprescindível a comprovação de qualquer trabalho científico 

ou mesmo aptidão intelectual, satisfazendo a apresentação por parte de algum sócio.  

Desta forma, permanecia “uma espécie de sociedade de escolhidos, uma agremiação 

abastada que se incumbia de resgatar fatos e personagens da história local para, por meio 

deles, retificar a imagem das elites agrárias locais” (Schwarcz, 1993:119), cujo perfil sócio-

econômico era tender à homogeneidade. Esta compreendia os grandes proprietários locais, 

acompanhados de elementos da Igreja e poucos profissionais liberais (advindos da Escola de 

Direito de Recife). 

A revista do Instituto Archeologico e Geographico Pernambucano se manteve 

trimestral até 1894 e. posteriormente, passou a ser anual. Era composta basicamente por atas e 

discursos históricos, cuja função era maiormente comemorativa. Na agremiação 

pernambucana se tratava de uma história patriótica e comemorativa.  

Na representação do pernambucano Schwarcz (1993:21) constou que a religião e o 

patriotismo eram os elementos principais, sendo muito ressaltadas as qualidades tais como a 

valentia, o desprendimento e o patriotismo na identidade do pernambucano. Destacou-se a 

Revolução de 1871 como iminência da “vanguarda pernambucana”, referindo-se à liberdade 

nacional: “‘Pernambuco Leão do Norte, berço de onde partiram os primeiros vagidos de 

liberdade e de república no Brasil.’”
55

 

A expulsão dos holandeses e a revolução de 1817 foram os temas de grande parte dos 

artigos da revista no período analisado pela autora, sendo poucos os textos e documentos 
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 Revista do Instituto Arqueológico de Pernambuco (1916: 431) apud Schwarcz (1993:121) 
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concernentes ao Império e não havendo artigos sobre temas do período republicano. Schwarcz 

(1993:123) assinalou uma forma específica de fazer história, na qual se combinavam dados 

históricos com elementos do folclore local, sem muito rigor metodológico. A relação entre o 

IAGP e o folclore se verificava na história do hino de Pernambuco, do teatro tradicional, das 

discrições sobre os monumentos históricos, e na rememoração de fábulas longínquas.  

Além do IAGP, o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo (IHGSP) foi outra 

instituição utilizada pela autora para melhor entendimento do IHGB. O IHGSP
56

 foi fundado 

em 01 de novembro de 1894, constituído por boa parte da elite intelectual paulista, em sua 

maior parte formada na academia brasileira de direito
57

. Este possuía duas diretrizes: atuar 

conforme os moldes do IHGB e destacar a especificidade paulista. Neste ponto cabe ressaltar, 

conforme mencionado por Schwarcz (1993:126), que havia uma competição entre o IHGSP, 

que negava o projeto unitário da matriz carioca, chegando até a se intitular Instituto 

Brasileiro. 

Na prática, o grêmio paulista rejeitava as referências cariocas e, além disso, 

evidenciavam-se contendas entre as elites dominantes dos dois estados. Tratava-se da 

mudança do equilíbrio econômico do país, na segunda metade do século XIX, estando em 

franca decadência das fazendas do vale do Paraíba e em ascensão nas regiões cafeeiras 

paulistas. Desta maneira, São Paulo passara a ter uma situação econômica fortalecida, com 

maior possibilidade de integração devido à extensa rede ferroviária.  

O IHGSP possuía uma condição privilegiada com sede e recursos próprios advindos 

das contribuições dos sócios dotados de condição financeira estável que compreendiam 

grupos abastados da região, fazendeiros, profissionais liberais, personagens ligados à igreja e 

também pelo subsídio do estado de São Paulo. 

Schwarcz (1993:129) verificou que a exaltação de São Paulo na história nacional 

passava por um viés notadamente paulista e elitista: “‘O amor do nosso passado paulista e 
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 No site do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo temos a seguinte referência sobre o Instituto: “O 

Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, constituído em 1°. de novembro de 1894, na Capital do Estado de 

São Paulo, e designado abreviadamente neste Estatuto e em outras situações apenas por IHGSP, é uma pessoa 

jurídica de direito privado, de fins não econômicos, de caráter científico e cultural, reconhecido de utilidade 

pública, tem seus atos constitutivos registrados no 1°. Cartório de Registro de Títulos e Documentos da Capital e 

está inscrito no CNPJ/MF com o n°. 62.926.977/0001-91. Informação extraída de 

http://www.ihgsp.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/instituto.php?sid=536, em 20/11/2014. 
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 No ano de Em 1827, poucos anos após a proclamação da Independência do Brasil, foi criada a Academia de 

Direito de São Paulo, como instituição-chave para o desenvolvimento da Nação. Esta era importante para o 

Império, pois se destinava a formar governantes e administradores públicos capazes de estruturar e conduzir o 

país recém-emancipado. 
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nacional, essa demonstração indiscutível da civilização de um país, não podemos esperar que 

se manifeste num instante por todas as camadas da população.’”
58

 

No IHGSP, encontramos também um discurso de uma antropologia evolucionista e 

determinista racial, relacionada à uma visão épica e positiva da história. Em São Paulo, a elite 

paulista resolvia o problema de mão-de-obra no país, estimulando a entrada de imigrantes 

europeus em detrimento das populações negras e amarelas, caracterizadas como degeneradas. 

Neste contexto, o diretor do Museu Paulista declarou aos jornalistas que era necessário 

exterminar os Kaingang
59

, enquadrados no início de um processo evolutivo que entravava a 

civilização no país (Schwarcz, 1993: 131) 

A comparação de Schwarcz (1993) é importante porque a partir das experiências 

similares do IAGP e IHGSP, filiais do IHGB, buscamos compreender as importantes funções 

destes espaços em relação à história e cultura das regiões e do País. As três instituições 

nascem no período monárquico e ultrapassam o século XIX, permanecendo em 

funcionamento no regime republicano. 

No período republicano, o papel desempenhado por aquelas instituições refere-se à 

constituição de espaços de colecionamento, tais como a Biblioteca Nacional, o Museu 

Nacional de Belas Artes e o Museu Histórico Nacional, que desde o século XIX, agrupavam 

diferentes elementos representativos da identidade nacional, como livros, documentos, 

registros etnográficos, tipos animais, minerais e vegetais, cujos significados variaram nos 

diferentes momentos histórico. 

Para James Clifford (1995), o colecionamento é universal, mas sua prática assumia 

formas diferenciadas no tempo e no espaço. Assim, há uma lógica própria no colecionamento 

no pensamento moderno ocidental, na qual o progresso e a rapidez como este se dava 

inevitavelmente destruiria os elementos fundamentais para compreensão de grupos sociais. 

É interessante que, o que deve ser colecionado é classificado como "tradicional", 

"autêntico", constituindo-se como algo não misturado e não atual. O tradicional garantiria a 

essência e a continuidade temporal. Logo, há uma concepção de tempo específica, na qual a 

história é vista como um processo irrefreável de extinção de culturas, havendo a necessidade 
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 Revista do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo (1898:526) apud Schwarcz (1993:129) 
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 Os Kaingang estão entre os mais numerosos povos indígenas do Brasil, correspondendo a quase 50% de toda 

população dos povos de língua Jê, sendo um dos cinco povos indígenas mais populosos no Brasil. Constitui o 

ramo Jê Meridionais junto aos Xokleng. Estes localizam-se na região sudeste/sul do atual território brasileiro. Há 

pelo menos duzentos anos sua extensão territorial compreende a zona entre o Rio Tietê (SP) e o Rio Ijuí (norte 

do RS). No século XIX seus domínios se estendiam, para oeste, até San Pedro, na província argentina de 

Misiones. Ver: “Povos Indígenas no Brasil”. Informação extraída de: 

http://pib.socioambiental.org/pt/povo/kaingang, em 15/01/2015. 
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de "resgatar", "preservar" as "culturas" e as "tradições", principalmente através do 

colecionamento e da exibição dos objetos. 

Neste interim é que se inserem as viagens exploratórias ao exterior financiadas pelo 

Estado imperial, incentivando-se as pesquisas no exterior, como por exemplo as de Francisco 

Adolfo Varnhagen, Gonçalves Dias e Joaquim Caetano da Silva que eram responsáveis por 

investigar e extrair cópias de coleções de manuscritos do período colonial guardadas em 

arquivos no estrangeiro (GUIMARÃES, 2007: 20). Verificado no trecho abaixo: 

 “Cinco anos após a sua fundação, as verbas do estado Imperial já representavam 

75% do orçamento do IHGB, porcentagem que tendeu a se manter constante ao 

longo do século XIX. Tendo em vista, para a realização de seus projetos especiais, 

tais como viagens exploratórias, pesquisas e coletas de material em arquivos 

estrangeiros, o IHGB se via obrigado a recorrer ao Estado com o pedido de verbas 

extras, pode-se avaliar como decisiva a ajuda do estado para sua existência material” 

(GUIMARÃES, 1988: 9). 

 

As expedições exploratórias, a coleta de materiais referentes à cultura indígena no 

Brasil e a proteção de documentos referem-se à prática de colecionamento própria do 

pensamento moderno, na qual o progresso e a rapidez como este acontecia, inevitavelmente 

destruiria elementos fundamentais para a compreensão dos grupos sociais. Acreditava-se que 

os elementos coletados eram dotados de informações intrínsecas, que apontariam aspectos 

fundamentais para a formulação da identidade nacional. 

Além das viagens para o exterior do país, Oliveira (2008: 36) nos informou que o 

Instituto Histórico financiou expedições de naturalistas ao interior do Brasil para catalogar as 

diferentes espécies da fauna e flora regionais, a exemplo da Comissão Científica de 

Exploração, que em 1859 se dirigiu à província do Ceará.  

Os viajantes estrangeiros produziram diferentes estudos. Charles Frederick Hartt, 

geólogo canadense naturalizado americano, esteve no Brasil por cinco vezes, entre 1865 e 

1878. A primeira fora comandada por Louis Agassiz, crítico às teorias sobre a origem e a 

evolução das espécies de Charles Darwin publicada no livro A origem das espécies, de 1859.  

Verifica-se que território brasileiro era lugar de controvérsia entre os evolucionistas 

(Darwin) e criacionistas (Agassiz). Na última viagem de Hartt, em 1874, ele foi convidado 

por Pedro II a organizar e dirigir a Comissão Geológica do Império responsável por reunir e 

pesquisar amostrar de minerais. Foram encontradas mais de 500 mil espécies recolhidas pela 

comissão que passaram pelo acervo do Museu Nacional, criado em 1808 (OLIVEIRA, 2008: 

36). 

Os viajantes estrangeiros produziram relatos sobre o Brasil que foram relevantes para 

enaltecer a natureza, a vegetação e os animais considerados estranhos ou exóticos.  
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2.3.Quadro social do IHGB 

 

Ao analisar os primeiros estatutos do IHGB, Manoel Salgado Guimarães (1988: 8) 

verificou que os 27 fundadores do IHGB atuantes na associação eram de uma geração nascida 

em Portugal que acompanhou a família real após as invasões napoleônicas. A maior parte 

desempenhava funções no aparelho do Estado, seguindo carreiras na magistratura, após os 

estudos jurídicos ou militares e burocratas os quais, ainda sem a existência de estudos 

universitários, profissionalizaram-se realizando carreira na média burocracia.  

Lilia Moritz Schwarcz (1989:5) relatou que o Instituto Histórico era formado por um 

expressivo número de políticos e intelectuais da Corte do Rio de Janeiro, sob a liderança de 

Marechal Raimundo da Cunha Matos
60

 e Cônego Januário da Cunha Barbosa
61

. Ambos 

buscavam construir a origem para a Nação Brasileira como um desdobramento do Império 

nos trópicos, restrita à uma civilização branca e europeia, tentando inseri-la na tradição de 

civilização e progresso. 

Em decorrência desse propósito, os sócios eram escolhidos pelas suas relações sociais 

e seus perfis eram diversificados, segundo Schwarcz (1989: 105) compreendiam, em sua 

maior parte, políticos, proprietários de terra e também literatos ou pesquisadores reconhecidos 

tais como: Francisco Adlfo Varnhagen, Gonçalves Dias e, posteriormente, Silvio Romero e 

Euclides da Cunha, constituindo-se em um espaço de “consagração da elite local e de uma 

história basicamente regional”. 

Na perspectiva de Schwarcz (1989: 105), a associação cumpria um duplo papel, pois 

para alguns era espaço de proeminência intelectual e, para outros, promoção pessoal. As duas 

perspectivas nortearam a divisão do trabalho dentro da Instituição, exigindo-se propriedades 

específicas para cada cargo: a posição de presidente honorário era específica do Imperador, 

distinta da de presidente, para o qual escolhiam-se políticos renomados. Cabia aos sócios 

marcados por méritos acadêmicos os postos de secretários e oradores. 

Parte dos critérios de adesão ao grêmio foram descritos nos Estatutos que foram 

modificados ao longo dos períodos. O estatuto aprovado em 1838 vigorou até 1851. Depois, 
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 Raimundo José da Cunha Matos nascido em Faro, na, província de Algarve - Portugal, em 2 de novembro de 

1776, e faleceu no Rio de Janeiro em 1839. Informação extraída de: 

http://academiagoianadeletras.org/membro/raimundo-jose-da-cunha-matos/, em 16/01/2015. 
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 Schwarcz (1989: 106) apresentou a importância de Januário da Cunha Barbosa, tido como “grande responsável 

pelos seis primeiros anos de vida da instituição. Poeta, orador, sacro e biografista, fundou e dirigiu a Revista do 

Instituto, organizou o primeiro regimento do IHGB, assim como procurou tornar o grêmio carioca conhecido 

entre os centros europeus, vinculando fora do país a revista e as pesquisas patrocinadas pelo instituto.”  
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novos Estatutos foram elaborados e aprovados nos anos de 1872, 1890, 1906, 1912, 1965, 

1991, 1996 e 2003.
 62

 

No topo da hierarquia estavam os presidentes e o presidente honorário, em posição 

intermediária estavam os secretários que se dedicavam ao trabalho mais laborioso, relativo ao 

cotidiano do grêmio, elaborando a pauta das reuniões. Eles organizavam a revista, sugeriam a 

abertura de concursos e a realização de homenagens, ajudavam nos trabalhos da biblioteca e 

do acervo, produziam pareceres para a inserção de novos sócios, em suma, eram os 

responsáveis pelo desempenho do IHGB.  

Por último, temos a base da hierarquia formada por profissionais liberais onde a 

maioria dos sócios atuavam no ensino, ocupando postos de menor evidência. Estes tinham a 

incumbência de biografar, de forma não remunerada, exercendo a função interna de 

resguardar a memória de seus pares. 

É necessário destacar que estava se configurando o campo da história a partir dos 

sócios do IHGB. Como nos informa Gomes (2009:10), muitos desses, oriundos de diferentes 

formações acadêmicas, eram advindos das faculdades de direito, atuavam no jornalismo e no 

magistério, sendo professores de muitas disciplinas como a filosofia, a língua pátria e também 

a história universal e do Brasil.  

A especificação do campo da história tinha como característica o vínculo estreito entre 

o saber erudito da história e seu "valor pedagógico, ou pragmático". Tal característica 

perdurou até os anos iniciais da República, considerada como a principal distinção entre a 

história e as ciências sociais, já que aquela tinha como "missão" fazer conhecer o "comum" de 

uma nação, incentivando o amor à pátria de seus cidadãos. Sendo assim, os sócios do IHGB 

durante a Monarquia procuraram reforçar e legitimar o projeto político centralizador do 

regime, mas no início da República as obrigações passaram a ser outras. O IHGB, sem 

negligenciar da educação das elites, a partir dos heróis de grandes eventos da história privada, 

também, passou a direcionar seus discursos científicos para o “povo”, sendo considerado o 

protagonista e também destinatário das narrativas.  

Os intelectuais no final do século XIX e início do século XX atuavam 

simultaneamente no campo intelectual e no político, sem haver uma separação nítida, ainda 

que fosse possível haver uma relativa e crescente autonomia entre os dois (ALONSO, 2002 

apud GOMES, 2009: 26). Contudo, Gomes (idem) ressaltou que a simbiose entre as 

atividades políticas e intelectuais não poderia ser encarada como um sinal negativo da 
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sociedade brasileira e de seus intelectuais, visto que “na Europa do século XIX há muito 

existiam instituições como universidades, museus, arquivos, associações literárias e 

científicas, essa distinção estava em andamento.” Há um consenso na literatura especializada 

que o próprio termo intelectual teria origem no caso de Alfred Dreyfus, jovem oficial francês, 

que em 1894 foi acusado injustamente por alta traição. O julgamento de Dreyfus mobilizou 

professores, estudantes, artistas e escritores a favor de sua absolvição.  

No papel de defensores de Dreyfus, os intelectuais se tornam como “profissionais” da 

produção de bens simbólicos, fundamentais à legitimação de regimes políticos modernos, 

cada vez menos estruturados pela repressão, pela força. E assim, surge o questionamento do 

produto cultural, atividade que passa a caracterizar o métier, bem como o tipo de atividade 

profissional e social mais pertinente e típica do universo do intelectual.  

Ao buscar as especificidades dos intelectuais no Brasil entre os séculos XIX e início 

do XX, Gomes (2009: 26-27) ressaltou que a interseção entre os campos intelectual e político 

poderia ser verificada empiricamente através dos lugares ocupados por diferentes autores e 

atores na sociedade, considerando uma concepção de política mais ampla, que não se restringe 

à atuação formal em termos de funções representativas em cargos do executivo e do 

legislativo, e assim mencionou: 

“1) à defesa de idéias e/ou à formulação de projetos político-culturais, mais ou 

menos bem acabados, que se manifestam pela produção de obras dos mais diferentes 

tipos, dirigidas aos mais diversificados públicos; 2) à ocupação de cargos/funções 

em loci privilegiados, fossem eles públicos (o funcionalismo público, uma espécie 

de segunda “pele” do intelectual desse período), ou privados, menos valorados na 

bibliografia, mas não necessariamente menos importante” (GOMES, 2009: 26-27). 

 

2.4. Final do século XIX e os primeiros anos da República: Atuação dos presidentes do 

IHGB 

 

Lúcia Maria Paschoal Guimarães (2007) analisou a atuação do IHGB no final do 

século XIX até meados do século XX, especialmente, nas presidências de José Maria da Silva 

Paranhos Júnior - conhecido Barão do Rio Branco, e também como Juca Paranhos – que 

iniciou o período de prosperidade do Instituto, continuado por três sócios: Afonso Celso
63

, 

Max Fleiüss e Benjamin Franklin de Ramiz Galvão. 

Os sócios do IHGB, pertencentes à uma elite política e intelectual desde o Estado 

Imperial, reinventaram suas relações com o Estado Republicano através da reformulação dos 
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seus estatutos e constantes tentativas de diálogo com representantes das altas hierarquias da 

administração pública brasileira, visando atualizar seu capital político, o que garantia um 

lugar para o Instituto Histórico nas políticas estatais. 

O IHGB foi denominado por Araújo Porto Alegre, sócio honorário e orador do 

grêmio, de Escola Palatina em referência ao “emblemático estabelecimento fundado na corte 

de Carlos Magno, considerado a primeira universidade medieval” (GUIMARÃES, 2007: 15). 

No final do século XIX, a Escola Palatina funcionava de forma precária, as comissões 

de trabalho produziam pouco, os concursos de monografias e os debates acadêmicos deixaram 

de existir nas pautas das reuniões ordinárias. Ao invés de um espaço de discussão tornou-se 

um cotidiano burocrático. Os quadros sociais passaram a ser compostos por servidores e 

amigos da família imperial.  

O reduto letrado fundado na monarquia, se restringia à homenagens e cerimoniais em 

detrimento das atividades acadêmicas, convertendo-se num “salão elegante do Paço”. A 

condição financeira do Instituto estava cada vez pior, pois sendo uma “sociedade civil de 

caráter privado, não dispunha de grandes recursos próprios. Sua modesta renda era 

proveniente das jóias e anuidades pagas pelos sócios, afora a venda avulsa de exemplares da 

Revista. Despojado do mecenato da Coroa, os subsídios e as benesses minguaram.” 

(GUIMARÃES, 2007: 22). 

Na República, o governo provisório se comprometeu, a princípio, em manter a dotação 

anual do Tesouro de 9:000$000 (nove contos de réis). Porém, cumpriu parcialmente a 

promessa, pois indeferiu a liberação de recursos suplementares direcionados aos 

“compromissos firmados antes da Proclamação de 1889, os quais contavam com o aval prévio 

do regime deposto: as despesas com a festa do jubileu de ouro, realizada para celebrar o 

cinquentenário da fundação do IHGB (...)” (GUIMARÃES, 2007: 22). 

Guimarães (2007: 22) atentou que esta situação não fora nem informada pessoalmente 

aos sócios do IHGB, mas por uma simples nota publicada no Jornal do Commércio. E ainda, 

tornando mais grave, o Instituto recebeu posteriormente uma notificação oficial do governo 

provisório informando a redução do recurso anual de nove contos de réis para 4:500$000 

(quatro contos e quinhentos mil réis). 

Para os novos políticos recrutados para compor o Estado republicano, o Instituto 

Histórico era representante do Ancien régime, cogitando-se até, a possibilidade de extinção do 
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mesmo, que segundo o depoimento de Max Fleiüss, o ministro Aristides Lobo
64

, já tinha até 

preparado a minuta para esta finalidade, mas foi impedido por Tristão de Alencar Araripe 

Júnior
65

. 

Mesmo com as tentativas de anular o recente passado do país, Guimarães (2007:15) 

afirmou que a cadeira do Imperador continuava desocupada; as notícias e telegramas sobre as 

ações do Imperador não foram mais declaradas nas reuniões ordinárias e nas Revistas. 

Quando o Imperador faleceu, o Instituto ficou em luto, sem atividades. Criou-se um prêmio a 

ser conferido ao melhor trabalho histórico e biográfico sobre o monarca. 

Na Constituição de 1891, em seu segundo parágrafo, estipulou-se que todos eram 

iguais perante a lei e que a República não admitiria “privilegios de nascimento, desconheceria 

fóros de nobreza, e extinguiria as ordens honoríficas existentes e todas as suas prerrogativas e 

regalias, bem como os titulos nobiliarchicos e de conselho.”
66

 Mesmo com estes impeditivos 

legais, a revista do Instituto continuava a fazer uso de designações, foros de nobreza e ordens 

honoríficas estabelecidos na monarquia. Os sócios que possuíam prerrogativas continuavam a 

ser reconhecidos pelos respectivos títulos nobiliárquicos, conforme se verificou nos assentos 

das sessões e nas relações dos quadros sociais (GUIMARÃES, 2007: 24). 

A Escola Palatina quase fechou as portas, a diretoria decidiu dispensar os servidores 

responsáveis pelo funcionamento da biblioteca e da secretaria, permitindo apenas a 

permanência de um responsável pela limpeza e pela portaria. E como solução, a Mesa diretora 

buscou como alternativa para subsistência do grêmio uma nova categoria de associados: os 

beneméritos. 

Desta forma, tem-se a reformulação do Estatuto do IHGB que passou a permitir essa 

nova classe de sócios, os beneméritos. Estes estavam dispensados da “suficiência literária”, 

pois se constituíam num novo grupo de personalidades que não frequentava os círculos 
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 Nomeado ministro do Interior, ocupando o cargo por apenas dois meses, de 15 de novembro de 1889 a 10 de 

fevereiro de 1890, e posteriormente, elege-se, então, deputado federal, participando da constituinte, no mandato 

de 1891 a 1893 e, em seguida, para o Senado, de 1892 a 1896. 
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 Araripe Júnior Tristão de Alencar A. J, crítico literário, nasceu em Fortaleza, CE, em 27 de junho de 1848, e 

faleceu no Rio de Janeiro, RJ, em 29 de outubro de 1911. Compareceu às sessões preparatórias da instalação da 

Academia Brasileira de Letras e fundou a Cadeira 16, que tem como patrono Gregório de Matos.  

A partir de 1882, teve, ao lado de José do Patrocínio, destacada atuação em favor da campanha abolicionista. 

Nomeado oficial de secretaria do Ministério dos Negócios do Império; proclamada a República e extinto aquele 

Ministério, passou para o da Justiça e Negócios Interiores. Em 1895, foi diretor geral da Instrução Pública. Em 

1903, foi promovido ao cargo de Consultor Geral da República e que ele exerceu até o fim da vida, tenso 

proferido pareceres importantes. 

Informação extraída de http://www.academia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=223&sid=191, em 

25/11/2014. 
66

 CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL (DE 24 DE FEVEREIRO DE 

1891). Informação extraída de: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao91.htm, visitado 
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intelectuais, mas que “devia transitar com desenvoltura pelos meios financeiros da capital do 

país, pois no ato de admissão assumiam o compromisso de fazer o donativo ao grêmio de um 

mínimo de 2:000$000 (dois contos de réis)”.  A adesão de novos sócios beneméritos 

asseverou a sobrevivência do Instituto, mas também, trouxe críticas por parte dos sócios mais 

conservadores (GUIMARÃES, 2007: 25). 

Além dos sócios beneméritos, ocorreu a entrada de sócios efetivos que revigorou o 

quadro social existente formado por Joaquim Nabuco, Eduardo Prado, Afonso Celso e Max 

Fleiüss, todos com fortes vínculos com a monarquia, com exceção do republicano Araripe 

Júnior.  

Todavia, os problemas financeiros não eram os únicos problemas da Instituição. 

Alguns sócios rejeitavam a inserção dos novatos, e ressaltavam a diminuta produção 

acadêmica (GUIMARÃES, 2007). Além disto, no contexto da Revolta da Armada
67

, o IHGB 

cerrou as portas, no período de agosto de 1893 a janeiro de 1894. E, em meio às rebeliões, 

motins nos quartéis, arruaças, surgiam inúmeros boatos, entre eles que havia a tentativa de 

retorno da monarquia, e que os ‘inimigos’ da República se encontravam no IHGB.  

Contudo, com o advento da República, houve a partir do Estatuto de 1890, 

reformulação da categoria de presidentes honorários que passou a ser direcionada ao 

presidente da república e chefes de estado estrangeiros. Esta categoria foi instituída em 13 de 

junho de 1841. Inicialmente tratava-se de um lugar de honra aos príncipes da “Família 

Imperial brasileira e soberanos e príncipes estrangeiros, a quem, no exercício de sua alta 

representação cultural, quisesse distinguir”
 68

. 

Houve a possibilidade de receber os novos líderes republicanos enquanto presidentes 

honorários no Instituto. Esta modificação introduziu um novo cerimonial, no qual a cadeira 

imperial voltou a ser ocupada, estando o presidente honorário localizado à frente da Mesa 

Diretora do IHGB, demonstrando aceitação à nova autoridade.  

Deodoro da Fonseca
69

 e Prudente de Morais
70

, respectivamente, o primeiro e o 

segundo presidentes republicanos, foram incorporados pelo IHGB como presidentes de 

Honra. Tratava-se da criação de espaços para os novos Chefes de Estado, que na leitura de 

Guimarães (2007: 29) foi uma estratégia positiva, visto que o IHGB se manteve nas despesas 
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estatais. Ao analisar os balancetes do grêmio, relativo às receitas do exercício de 1896, 

verifica-se o subsídio do governo, relativo às receitas de 1896, no valor de 12:000$000 (doze 

contos de réis). Este recurso, se abatermos a inflação, se aproximava do último valor 

conferido por Pedro II. 

Além disso, o Instituto Histórico cooperava com as instituições republicanas, a 

exemplo da relação estabelecida com o Ministério das Relações Exteriores, na qual o IHGB 

fornecia elementos do seu precioso acervo documental, em especial mapas antigos, para 

resolver conflitos em regiões de fronteira.  

Schwarcz (1989: 21-22) afirmou que o IHGB no período inicial de sua formação até 

os anos iniciais da República tinha como sua segunda maior produção os textos de geografia, 

muitas das vezes, pesquisas utilizadas a favor de questões imperiais em conflitos exteriores 

relacionados a diversos litígios em andamento na época, que envolviam demarcação de 

territórios. Por exemplo, mencionou a disputa pela região do Acre, que envolvia diversas 

nações estrangeiras, cuja contenda fora dada a favor do Brasil, em 1903, já no período 

republicano, integrando tal território à Nação brasileira, causa esta defendida pelo barão do 

Rio Branco.  

Barão do Rio Branco - advogado, historiador e diplomata - foi ministro das relações 

exteriores, entre 1902 a 1912, sendo, também, presidente do IHGB no período de 1907 a 

1912. Construiu na trajetória de homem público, grande capital político alcançado em sua 

trajetória de homem público, reconhecido tanto no país como no exterior por contínuas 

conquistas nos litígios de demarcação de terra. (2007: 29-30) Sua gestão perpassou os 

governos de Campos Sales
71

, Rodrigues Alves
72

, Afonso Pena
73

, Nilo Peçanha
74

 e Hermes da 

Fonseca
75

. 

Juca Paranhos conseguiu junto ao Congresso Nacional aprovar uma dotação 

orçamentária especial, dividida em cinco anos, para edificar instalações para abrigar os 

acervos da biblioteca, do arquivo e do museu, considerando, também, a adequação para as 

atividades acadêmicas do IHGB. Constata-se que o Barão do Rio Branco era próximo ao 

poder, com atuação conhecida no país, possuindo um capital político que revertia prestígio 

público e recursos para o reduto intelectual que administrava. 
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A possibilidade de o Instituto Histórico abrigar-se num prédio próprio era uma antiga 

preocupação dos sócios. O IHGB teve origem na Sociedade Auxiliadora da Indústria 

Nacional, e sua imediata instalação fora na sala do Museu Nacional.
76

 Em 1840, passou a 

sediar-se no Paço da Cidade e, em seguida, no terceiro pavimento do antigo Convento do 

Carmo, onde hoje se encontra a Universidade Cândido Mendes. Entre junho até agosto de 

1906, o Instituto foi realocado no Real Gabinete Português de Leitura. 
77

 

Desta forma, o Instituto não possuía sede fixa, sendo remanejado várias vezes. No 

início da República, os sócios temiam que o novo governo fechasse o Instituto Histórico. 

Contudo, mesmo com a derrocada do Estado Imperial, alguns sócios que lideraram a 

presidência do Instituto, pertencentes a uma elite política e intelectual, dotados assim, de 

capital político conseguiram persuadir os políticos republicanos das necessidades do Instituto. 

Rodrigues Alves custeou as obras de remodelação das antigas instalações internas do 

Prédio da Praça 15, atendendo as solicitações do amigo pessoal, o secretário do IHGB, Max 

Fleiüss. Neste contexto, o Instituto que ocupava o terceiro andar do antigo Paço da Cidade, 

transferiu as sessões para o Gabinete Português de Leitura. 

Neste governo, houve a regularização dos serviços de publicações da Revista, e de 

suas saídas pela Imprensa Nacional. As atas das sessões que estavam sendo divulgadas no 

Jornal do Brasil passaram a ser impressas no Diário Oficial. Além disto, foi revitalizada a 

prática de viagens científicas, que antes eram patrocinadas por D. Pedro II, destinando-se, a 

partir do Tesouro Nacional recursos para a missão de pesquisa do Dr. Norival Soares de 

Freitas, tesoureiro do IHGB, aos arquivos portugueses. 

O sucessor do Barão do Rio Branco, Afonso Celso, nasceu em Ouro Preto em 31 de 

Março de 1860 e faleceu no Rio de Janeiro em 11 de Julho de 1938. Foi professor, poeta, 

historiador, e um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Era filho do último 

presidente do Conselho de Ministros do Império. Na monarquia foi eleito em quatros 

mandatos consecutivos como deputado geral por Minas Gerais. Com a queda do regime, se 

exilou com o pai em Portugal, acompanhando a família Imperial. 

Quando retornou do exílio, no período de 1892 a 1897, passou a escrever sobre temas 

políticos contemporâneos, entendido por Guimarães (2007: 29-30) como uma preocupação da 

historiografia da época que conduzia políticos e historiadores investigar os fatores que 

impulsionaram o declínio do regime imperial e o surgimento da República. 
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Destaca-se a obra O Imperador no Exílio, na qual houve dedicatória em seu Prefácio à 

princesa Isabel e o destaque da lamentação da população do Rio de Janeiro ao serem 

informados da morte do ex-soberano. Consequentemente, a reação da autoridade frente às 

manifestações de apreço. A publicação mostrava cautela ao tratar da imagem de Pedro II, 

esclarecendo fatos históricos e frases a ele conferidas. 

Em outra obra Oito anos de Parlamento, Afonso Celso, que teve experiência como 

jovem parlamentar nos últimos anos da monarquia, assinalou a sua adesão às idéias 

abolicionistas e republicanas, às contradições políticas do regime verificáveis na atuação dos 

partidos e à formação dos gabinetes imperiais.  

Afonso Celso possuía menos capital político que Juca Paranhos, mas empenhou-se em 

atender às demandas do IHGB, pleiteando, junto ao Ministro da Justiça, a cessão de um 

terreno público onde se construiria o edifício com a verba concedida anteriormente pelo 

governo. Fora conseguido uma área desocupada, próxima ao edifício denominado Silogeu, 

localizado “enfrente à Beira Mar, nas proximidades do Largo da Lapa”, visando reunir as 

várias associações culturais do Rio de Janeiro, mas que se distanciava das intenções do Barão 

do Rio Branco
78

. 

Entretanto, o trabalho do novo presidente do IHGB não se realizava sozinho. 

Conforme afirmou Guimarães (2007: 33), houve o auxílio fundamental de Benjamin Franklin 

de Ramiz Galvão e Max Fleiüss. 

Benjamin Franklin de Ramiz Galvão (1848 - 1938) era médico, e se aproximara da 

República das Letras. Pedro II convidou-o a assumir a direção da Biblioteca Nacional. 

Motivado pelo imperador escreveu a monografia “Apontamentos sobre a Ordem Beneditina 

em geral e em particular sobre o mosteiro no Brasil” que o possibilitou a obter uma vaga no 

IHGB como sócio correspondente, em 1872, posteriormente, em 1918, tornou-se Orador 

oficial do IHGB, antiga posição de Afonso Celso, antes de se tornar presidente do IHGB 

(GUIMARÃES, 2007: 60-61). 

Representou o Brasil na Exposição Universal de Viena em 1873 e realizou viagens 

com a finalidade de estudar os métodos das instituições congêneres européias, colecionando e 

estudando livros. Realizou reforma na Biblioteca Nacional. Foi professor da cátedra de Grego 

do Colégio Pedro II. Ramiz Galvão era tão apreciado pelo Imperador por sua erudição e 

atuação como professor que foi convidado para acompanhar e orientar a educação dos filhos 
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da princesa Isabel, sendo referenciado com o título de barão Ramiz (GUIMARÃES, 2007: 60-

61). 

Para Guimarães (2007: 60) os estreitos vínculos com o Imperador não impediam que 

suas qualidades de educador fossem reconhecidas pelas autoridades republicanas, tendo 

ocupado cargos importantes no campo da educação pública, como o de Presidente do 

Conselho Superior de Ensino e o de Reitor da então Universidade do Rio de Janeiro, atual 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

Max Fleiüss (1868-1943) atuou no império, assim como os três sócios anteriormente 

citados, redigindo os debates do Senado Federal (1896-98) porém, a maior parte de sua 

atuação fora na Primeira República como colaborador do Jornal do Comércio, participando 

do renascimento do jornal literário A Semana, sendo autor de mais de 50 títulos, entre 

eles Centenários do Brasil e História Administrativa do Brasil.
79

 

Guimarães (2007: 68) se deteve a produção acadêmica de Fleiüss, e verificou que não 

havia alusão aos clássicos da Antiguidade, como nos estudos de Ramiz Galvão, se reportando 

às pesquisas de Varnhagen, do Barão do Rio Branco e de Capistrano de Abreu. No texto 

Centenários do Brasil que lhe conferiu aptidão intelectual, permitindo sua inserção no IHGB, 

a autora verificou como Fleiüss desenvolveu seus argumentos baseados na perspectiva de 

Hipólito de Taine. Hipólito de Taine dedicou-se a construção de uma metodologia para a 

História fundamentado em uma “série de procedimentos práticos, inspirado no modelo das 

ciências experimentais”, preocupado em atribui à História o estatuto de ciência.  

Esta é a única vez que Fleiüss pautou-se num discurso de autoridade elaborado por um 

historiador francês, que viveu entre 1828 e 1893, seu contemporâneo, o qual defendia a 

existência de três forças vitais que orientavam o comportamento humano: a raça, o meio e o 

momento histórico. Nesta concepção, a história da humanidade não poderia ser vista mais 

como uma sequência de acontecimentos, organizados de forma cronológica e linear, mas sim 

como uma totalidade, um sistema complexo na qual as três forças vitais interviriam na 

conduta humana. 

Por ocasião das comemorações do quarto centenário do descobrimento do Brasil Max 

rejeitou a decisão dos poderes públicos de fixar a data do descobrimento do Brasil no dia 3 de 

maio, uma vez que tal data estava em desacordo com a verdade histórica - comprovada pelas 

pesquisas de historiadores renomados do IHGB como Varnhagen, Perdigão Malheiros, 
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Gonçalves Dias, Joaquim Norberto, Machado de Oliveira e outros - de que a chegada da frota 

de Cabral ocorrera em 22 de Abril de 1500. 

Max reivindicava a autoridade dos historiadores do IHGB, estes eram homens de 

letras do final do século XIX até a década de 1940, que buscavam aproximar-se do discurso 

científico de sua época, conforme afirmou Gomes (2009), reforçando a competência deles 

como os únicos capazes de analisar fontes documentais a partir de um método científico e 

alcançar a verdade histórica.  

A postura defendida por Max encontra respaldo em uma corrente da historiografia, na 

qual os acervos documentais foram tratados como fonte para obter a verdade objetiva dos 

diferentes contextos históricos, isentos de subjetividade (LE GOFF, 1990). 

A crítica do documento tradicional iniciada na Idade Média, consolidada no 

Renascimento e aperfeiçoada pelos historiadores positivistas do século XIX fora marcada pela 

busca da autenticidade, perseguindo os falsos, conferindo grande relevância à datação. O 

documento para a escola positivista, mesmo sendo resultado de uma escolha, era entendido 

por si mesmo como prova histórica, e assim dotado de uma objetividade que se opunha à 

intencionalidade do monumento.  

Nesse sentido, a história afirmava-se essencialmente no testemunho escrito. Para o 

historiador Fustel de Coulanges, a análise dos documentos deveria ser feita sem idéias 

preconcebidas, cabendo ao bom historiador tirar tudo dos documentos, sem adicionar nada do 

que eles não continham (LE GOFF, 1990: 527). 

No século XX, surgiram críticas a tal concepção, como a análise de Michel de Certeau 

(1982) que ressaltou a relação inevitável que o documento mantém com o profissional que o 

seleciona. E assim, a forma como o arquivista, o museólogo ou o historiador distribui, separa 

ou reúne determinados materiais, implica necessariamente em uma reorganização que atribui 

um significado ao objeto, mesmo que este não seja explicitado. 

Das obras de Max Fleiüss, destacamos também a História Administrativa do Brasil, na 

qual fora realizada uma investigação dos atos administrativos no Brasil relacionados com 

diversos acontecimentos de naturezas diversas políticos, econômicos, religiosos, literários, 

artísticos e militares. Guimarães (2007: 69), na parte dedicada ao Segundo Reinado informou:  

“A enumeração das principais leis, dos decretos, portarias e outros dispositivos 

oficiais desdobrava-se no estudo de outras classes de fatos, desde a Política dos 

Gabinetes e da atuação do poder moderador, passando pela análise da atuação das 

principais repartições, estabelecimentos e serviços, até o exame do comércio exterior 

e das contas públicas” (GUIMARÃES, 2007: 69). 
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Fleiüss preocupava-se em escrever sobre a História da Administração Pública no 

Brasil desde a estruturação da administração portuguesa, avaliando como a exploração da 

terra e do homem pelo próprio homem impulsionou a criação de instituições administrativas e 

suas posteriores alterações. 

Afonso Celso e Fleiüss dedicaram-se à reavaliar as finalidades do grêmio intelectual, 

privilegiando trabalhos de caráter acadêmico e também a redefinição dos estatutos, que 

passaram a vigorar em 1912. Tais finalidades passaram a comprometer os critérios de 

recrutamento e seleção dos novos sócios. O quadro social passou a ser estruturado por quatro 

classes hierarquizadas conforme o tempo de contribuição e de merecimento.  

Cada categoria possuía um número específico de sócios: os correspondentes tinham 80 

vagas, os efetivos 60, os honorários 50 vagas e, por último, os beneméritos com 10 vagas. 

Além disto, excluindo-se os sócios beneméritos e os honorários admitidos por um saber 

abalizado socialmente, todos os demais pagavam 100$ de jóia de admissão, 30$ pelo diploma 

e 24$ de anuidade. 

O ingresso de novos sócios se dava pelas categorias mais numerosas: correspondentes 

e efetivos. Àqueles eram direcionados para candidatos que moravam nos Estados e no 

Exterior. A segunda, aos que possuíam residência fixa no Distrito Federal, exigindo uma 

maior assiduidade e continua participação nas atividades da associação. Nas duas categorias, 

os candidatos eram obrigados a mostrar, através de algum sócio, um estudo de sua autoria, 

inédito ou publicado, relacionado a algum dos novos temas estipulados pelos novos Estatutos: 

História, Geografia, Etnografia e Arqueologia.  

Havia uma necessidade de uma comprovação de suficiência acadêmica a ser 

examinada pelas comissões permanentes dos respectivos setores de conhecimento, 

responsáveis por avaliar a qualidade da proposição. Se o candidato fosse aprovado, sua 

pesquisa era conduzida à Comissão de Admissão de Sócios para um julgamento final, no qual 

se apresentava a idoneidade do candidato e sua conveniência para a incorporação ao Grêmio. 

Guimarães (2007: 52) atentou que houve um aumento no número de vagas na 

Instituição, especialmente na categoria dos correspondentes, ocasionando um número 

considerável de excedentes, tendo sido suspensas por um tempo as novas filiações, incluindo 

também as da categoria de membros efetivos. 

Os sócios honorários constituíam um escalão intermediário na hierarquia e eram 

composto por sócios efetivos ou correspondentes que já estavam na Instituição há mais de 10 

anos e que haviam se destacado em atividades consoantes com a corporação. Entretanto, as 

normas a respeito da iniciação nesta categoria, permitiam também “pessoas de consumado 
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saber ou notória distinção, o que possibilitava a inclusão de políticos, burocratas e 

personalidades do gênero”(GUIMARÃES, 2007: 52) 

A mudança significativa foi vista na classe dos beneméritos que deixou de reunir 

mecenas, onde passou-se a constituir a alta hierarquia do grêmio, acolhendo apenas sócios 

honorários que deveriam ser votados em assembléia-geral, após terem pelo menos 20 anos de 

sociedade e uma produtiva folha de serviços. 

Os Estatutos, reelaborados em diferentes anos, apresentavam novas formalidades no 

cerimonial de iniciação dos sócios. Em 1912, tem-se o juramento de fidelidade ao Instituto e a 

exigência dos diplomas legais. Ademais, os novatos deveriam mostrar com antecedência uma 

cópia do discurso de posse ao presidente do IHGB. 

Em relação ao funcionamento e à estrutura do Grêmio, o arranjo da mesa diretora 

continuava inalterada, assim como a prática de “outorga de presidente honorário do Instituto. 

A deferência porém, tornou-se mais restrita, podendo ser conferida apenas a chefes de Estado 

ou a antigos dirigentes da ‘Casa’” (GUIMARÃES, 2007: 53). A responsabilidade da direção 

executiva era concentrada na secretaria, cuja autoridade fora ampliada, uma vez que o diretor 

desta poderia conduzir de forma plena o andamento da rotina administrativa. Esta dedicava-se 

ao expediente pessoal, supervisionava o arquivo, a biblioteca, o museu e a edição da revista.  

A direção executiva atuava com o apoio de uma equipe de funcionários 

administrativos e também com o do bibliotecário do IHGB e do diretor daquele período, dois 

cargos remunerados os quais podiam ser ocupados por sócios do Instituto.  

O Estatuto de 1912 nos informa uma reforma administrativa, na qual houve a redução 

do número de comissões permanentes para seis: Fundos e Orçamento; Estatuto; História; 

Geografia; Etnografia e Arqueologia; Admissão de sócios, cada uma formada por cinco 

associados. Ademais, a determinação de prazos para a conclusão de tarefas atribuídas pela 

presidência. Ou seja, cabia a cada integrante das comissões apresentar pareceres no tempo 

máximo de 2 meses, podendo ser substituído caso não houvesse justificativa. 

No Instituto Histórico as reuniões ordinárias eram mensais, tanto quanto o acesso ao 

público em geral, visando consultas e atividades correspondentes. Era limitado o uso do salão 

de leitura, disponível apenas na parte da tarde, todos os dias úteis, exceto na data de 5 (cinco) 

de Dezembro quando o grêmio fechava as portas em memória do falecimento de D. Pedro II. 

Guimarães (2007: 53) assinalou que houve a recuperação de “uma prática acadêmica 

dos tempos do Império”, com a instituição de duas premiações anuais: A primeira 

denominada Prêmio Pedro II, premiava-se com medalha de ouro as melhores monografias 
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sobre temas indicados pelo Instituto Histórico. A segunda, designada de Prêmio Conselheiro 

Olegário, visava destacar o melhor trabalho apresentado nas sessões do ano acadêmico. 

Epitácio Pessoa que assumiu a presidência da República, entre 28 de julho de 1919 a 

15 de novembro de 1922, era sócio efetivo desde 1901, e frequentador assíduo do Instituto. 

Logo após assumir o poder, concedeu recursos do Tesouro para 40 contos de réis, e custeou o 

Primeiro Congresso Internacional de História da América
80

 e a publicação dos dois primeiros 

volumes de Dicionário Histórico, Geográfico e Etnográfico do Brasil.  

Verifica-se que, do mesmo modo que Epitácio Pessoa, Getúlio Vargas, antes de 

ascender à presidência da República tinha proximidade com o IHGB, assim como 

personalidades filiadas ao seu grupo político: a Aliança Liberal
81

. Esta aproximação ficou 

mais visível no Segundo Congresso de História Nacional, no qual foi dado apoio ao golpe de 

1930 (GUIMARÃES, 2007: 32) 

No Segundo Congresso houve a sugestão de Tavares Cavalcante, político e intelectual 

paraibano, integrante da Aliança Liberal, de que a presidência de Honra fosse dividida entre 

quatro personagens: Getúlio Vargas, chefe do Governo Provisório, Oswaldo Aranha, ministro 

da Justiça, Afrânio de Mello Franco, ministro das Relações Exteriores e Francisco Campo, 

ministro da Educação. 

Nesta jornada científica ficou evidente o novo posicionamento da Instituição, que ao 

invés de investir no discurso retórico posicionou-se a favor dos acontecimentos políticos de 

1930. Tratava-se de um evento divisor de águas no IHGB, ratificado na fala de encerramento 

de Ramiz Galvão, que expressava de forma contundente: 

“(...) A revolução é um direito dos povos. (..) Assim como se glorificou em 1831, há 

de vencer agora as agruras da situação melindrosa, a que passados erros e também 

abalos econômicos do mundo do conduzirem (...)Dias mais serenos e luminosos nos 

aguardam (...) depois de desfeita a tormenta (...) É a esperança dos ilustres patrícios 

que dirigem a nau do Governo.”
82
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“A convocação periódica de congressos, simpósios e eventos afins propiciava a reflexão conjunta sobre 

bibliografias, fontes disponíveis, temas de estudo e métodos de trabalho. A memória dessas reuniões, publicada 

sob a forma de Anais, constitui uma obra de referência, cujo conteúdo forma um extenso inventário, uma espécie 

de (...) pedra angular de uma disciplina, em determinada época. Material que representa uma importante 

ferramenta de trabalho para os estudiosos, uma vez que serve de ponto de partida para novas investigações. 
81

 Constituída pelas antigas lideranças dos estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba próximas ao 

movimento dos tenentes, sendo que este grupo investira da dupla aliança entre Getúlio Vargas e João Pessoa, 

candidatos, respectivamente, à presidência e vice-presidência. Estes foram derrotados em 1º de março de 1930 

pelo presidente Washington Luís, liderada por Júlio Prestes (GUIMARÃES, 2007: 34). 
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 B.F. Ramiz Galvão, “Discurso do Orador na sessão magma de aniversário, de 21 de outubro de 1932” apud 

Guimarães (2007: 35). 
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O discurso de Ramiz Galvão distanciou-se da pretensa neutralidade defendendo o 

movimento revolucionário de outubro de 1930, comparando-o à abdicação de D. Pedro I, uma 

análise do presente tendo como referência experiências anteriores e o aprendizado destas. 

Projeto de história como este foi entendido por Koselleck (2006: 42) na clássica expressão 

Historia Magistra Vitae, cunhada por Cícero, por se basear em “múltiplas experiências 

alheias, das quais nos apropriamos dos objetivos pedagógicos; ou, nas palavras de um dos 

antigos, a história deixa-nos livres para repetir sucessos do passado, em vez de incorrer, no 

presente, nos erros antigos.” 

Portanto, nessa jornada científica houve o aprofundamento dos laços entre o IHGB e o 

Estado, iniciando novo ciclo de prestígios e favores. O aniversário da instituição em 21 de 

outubro de 1931, e também, no ano seguinte, teve o comparecimento de Getúlio Vargas que 

assumiu a presidência daquela Sessão Magna, estabelecendo um novo mecenato. 

Em 1932 foram reiniciados os trabalhos do Dicionário Histórico, Geográfico e 

Etnográfico do Brasil, inativo há dez anos devido à escassez de recursos. Além disso, o 

ministro da Justiça convidou o IHGB a participar da elaboração do ante projeto da nova 

Constituição e também solicitou a feitura de um levantamento dos monumentos públicos 

existentes na capital federal.  

Colaborou para a construção do Plano Nacional de Educação em 1936, sendo atribuída 

ao Instituto Histórico, por Gustavo Capanema, a tarefa de debater com os círculos intelectuais 

do país sobre o destino da educação do país. Esta “missão” fora cumprida, tendo sido assinado 

um “parecer” pelos sócios Max Fleiüss, Rodrigo Otávio Filho e Basílio de Magalhães, no qual 

a cultura é entendida a partir do ensino e da educação: 

 “ ‘(...) a cultura no seu sentido mais nobre e amplo sentido, resultado de duas 

componente: ensino e educação. E a recomendação de que o desenvolvimento do 

binômio ensino e educação deveria ser alicerçado (...) na boa disciplina moral da 

família, na mais elevada doutrina religiosa (...) na mais íntegra justiça social e no 

culto ininterrupto das tradições da pátria. Sem este último não é possível formar-se o 

espírito brasileiro, a que se refere o artigo 149 da Constituição de 16 de Julho de 

1934. O ensino da história, por conseguinte, tornava-se um elemento-chave no (...) 

intuito de favorecer cada vez mais o espírito de brasilidade, isto é, a formação da 

alma nacional e do caráter nacional.’ ”
83

 

 

O discurso da época era que o Brasil deveria e precisava superar o atraso, e 

especialmente, a herança da escravidão. Para que isto acontecesse era sendo necessário a 

implantação de diversos tipos de reformas socioeconômicas, que possibilitariam que a 

                                                           
83
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modernização chegasse até o povo, até então, abandonado, e deseducado. (GOMES; 2009: 

97). 

Na análise de Gomes (2009: 97), o discurso da época era que o Brasil deveria superar 

o atraso, especialmente a herança da escravidão, sendo necessária a implantação de diversos 

tipos de reformas socioeconômicas, as quais possibilitariam que a modernização chegasse até 

o povo, até então abandonado e deseducado. 

As ações políticas no que se refere à educação ocorreram mais por iniciativa de uma 

intelectualidade do que por políticas governamentais. Diante da precariedade das políticas 

públicas de educação, Guimarães (2007: 95) assinalou a importância do IHGB, que mesmo 

sem grandes êxitos se dedicou na construção do Dicionário Histórico, Geográfico e 

Etnográfico do Instituto e na formação da Academia de Altos Estudos e a Faculdade de 

Filosofia e Letras. 

O Dicionário Histórico, Geográfico e Etnográfico do Instituto contemplava o período 

de 1822 ao de 1922, sendo publicado no Centenário da Independência. Este se destinava ao 

público leigo, estimulando a vulgarização do conhecimento e tinha como inspiração o Le 

Grand Dictionnaire Universel du Siècle XIX, criado na França, editado por Pierre Larrousse, 

anunciado em Paris como Encyclopédie do século XIX.
84

 

A principal responsabilidade do Dicionário era informar a população brasileira dos 

limites territoriais e, a partir destes, apresentar sua formação étnica e cultural, incluindo os 

principais acontecimentos da história e seus ilustres representantes. Isto posto, primeiro se 

enfocariam as características geográficas do território nacional, incluindo riquezas naturais, 

população, instituições civis e militares, como uma síntese da trajetória do país. E depois, se 

voltaria às biografias das personalidades importantes no Brasil pós independência, composta 

por informações advindas dos municípios brasileiros, reunidos conforme a sua localização nos 

estados e territórios federais.  

Este compêndio preocupava-se em apresentar a história total a partir da compreensão 

da trajetória dos diversos povoados existentes no país, esquadrinhado a situação política e 

administrativa. Contudo, Guimarães (2007: 99-100) nos informa a frustração do projeto 

porque poucos municípios fizeram o levantamento das informações estipuladas, mas ainda 

assim foram reunidas boas informações sobre “estradas, serviços públicos, movimento de 

importação e exportação, produção agrícola”.  
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Além da criação do Dicionário, os sócios do grêmio se empenharam em outra 

experiência de caráter educacional: Academia de Altos Estudos ou Faculdade de Filosofia e 

Letras, no período de 1916 ao de 1921, no qual se formaram personalidades conhecidas, como 

o exemplo de Lindolfo Collor, último ministro do trabalho do governo de Getúlio Vargas. 

Segundo Guimarães (2007: 105), o curso universitário é fato ignorado pelos autores 

especializados em história da educação. 

Os sócios envolvidos na causa cívica, tendência que mobilizou as elites na década de 

1910, pretendiam não apenas apresentar a realidade de seu país e seus problemas, mas 

também modificá-los. Defendiam que “a escolarização, em todos os níveis, se constituía num 

instrumento poderoso de correção do processo evolutivo e capaz de impulsionar o progresso 

da sociedade brasileira.” (GUIMARÃES, 2007: 107) 

Gomes (2009: 87) alertou que a escrita da história do IHGB tinha uma dupla 

dimensão: a “científica” e a “ensinável”, e assim, os avanços da profissionalização e da 

instituição da investigação histórica não estavam dissociados da necessidade de divulgação 

deste tipo de saber, sendo, às vezes, centralizada tal tarefa no próprio historiador, que era 

divulgador e educador. E assim:  

“O reconhecimento da História como saber por um Estado/sociedade nacional 

caminha ao lado da valorização da difusão desse conhecimento, tanto no campo da 

educação formal como em termos políticos mais gerais, visando à formação de 

cidadãos para uma República. Embora a história como ciência e a história ensinável 

possam parecer muito distintas e distantes, sendo hierarquizadas pelo próprio campo 

historiográfico (vale dizer, pelos historiadores ‘propriamente disto’), elas constituem 

faces de uma mesma moeda e seu crescimento e reconhecimento as reforça 

mutuamente.” (CARTOGA, 2001 apud GOMES, 2009:87) 

 

Tanto no Brasil como em Portugal, Gomes (2009: 87-89) verificou a existência 

pedagogia da nacionalidade, no fim do século XIX e primeira metade do século XX, como 

fundamental para a construção da cultura política republicana. Nesse sentido, tem-se a 

importância dos intelectuais, entre eles sócios do IHGB, para “inventar” um passado, mais 

especificamente, histórico, que deveria ser ensinado através de uma “narrativa acessível, que 

mobilizasse meios capazes de atingir um grande público”.  

Como exemplo de obra sobre a urgência de uma pedagogia da nacionalidade, Gomes 

(2009: 90) citou o livro “A história do Brasil ensinada pela biografia de seus Heróis”, 

publicado no Rio de Janeiro, pela Livraria Alves e Cia, em 1890, apresentado na capa como 

“manual do ensino cívico”, de autoria de Sílvio Romero
85

, sócio do IHGB. E, destacou, 
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também, o investimento em manuais escolares de história, geografia e também os de ensino 

cívico-patriótico. Vale ressaltar que após a década de 1913, houve grande transformação no 

campo da literatura infantil, com consequência para livros escolares. 

Gomes (2009: 94-95) mostrou que até a década de 1920, a literatura infantil brasileira 

visava a educação cívico-patriótica, sendo esta aproveitada, e transformada com nova forma e 

novo conteúdo, “muito mais orientado pelo desejo de “divertir, ensinando”. No Brasil e em 

Portugal, a educação era considerada como a estratégia mais segura para se modificarem os 

comportamentos e valores das sociedades rurais, patriarcais e tradicionais, a favor de uma 

nova mentalidade condizente com as modernas sociedades urbano-industriais. 

As questões do nacionalismo continuaram a ser discutidas em décadas posteriores. No 

Terceiro Congresso de História Nacional, promovido pelo IHGB realizado entre 21 a 28 de 

outubro de 1938, em que se comemorou o primeiro centenário do Instituto, segundo 

Guimarães (2007: 189) tinha como diferencial, a constituição de um campo de estudos sobre 

História do Brasil, enfocando a problemática das origens e da formação da cultura brasileira. 

Tal campo de estudos incluiu a temática dos movimentos nativistas nas tradições da pátria, 

aceitando mais um fausto nacional: a “inconfidência baiana” de 1798, movimento, que não foi 

citado no Primeiro Congresso
86

. 

Além disto, na organização do evento
87

, encontra-se um plano acadêmico, no qual as 

comunicações foram agrupadas da seguinte forma: Bio-bibliografias; História Política e 

                                                                                                                                                                                     
etnografia, história e pedagogia, um polígrafo, como se dizia, era, na época, reconhecido como um dos 

intelectuais mais combatidos e respeitados do país. Integrando a famosa geração de 1870, entre as muitas de suas 

obras publicadas estava a História da literatura brasileira, de 1888.” (GOMES, 2009:92) 
86

 O recorte temporal escolhido pelo Primeiro Congresso foi de 1500 a 1871, englobando a maior parte da 

história nacional do Segundo Reinado, resgatando este momento histórico que era tão próximo e ao mesmo 

tempo tão repudiado pelos republicanos, como denunciou Joaquim Nabuco, no seu discurso de posse, que 

acusava os novos donos do poder de estarem fazendo “tábula rasa do passado”, reduzindo a história nacional a 

três grandes personalidades: Tiradentes, José Bonifácio e Benjamin Constant. Nabuco até reconhecia a 

importância destes, mas denunciava o desprezo pelo passado imperial. De outro modo, a escolha deste marco 

temporal relacionava-se à noção de distanciamento, que havia desde a fundação da associação, fundamental para 

a isenção do bom trabalho intelectual, pretendendo assim distanciar-se dos acontecimentos atuais da história 

política do país (GUIMARÃES, 2007: 79-80). 
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 Guimarães (2007) apresentou as alterações nos congressos, organizados pelo IHGB, explicitando a mudança 

nas temáticas das comunicações. No Primeiro Congresso, realizado entre 7 a 16 de setembro de 1914, na cidade 

de Ouro Preto, onde foram apresentadas pesquisas sobre a história militar, história diplomática, história 

constitucional e administrativa, e história parlamentar, todas com predominância no campo da história política e 

territórios correlatos, próximo as principais tendências da historiografia europeia da época.  

Sabemos que no século XIX, a historiografia rankiana enfocava questões políticas, destacando a vida de grandes 

homens, com a construção de biografia de reis, cardeais e narrando acontecimentos tidos como relevantes 

relativos à política e a guerra.  

Tal corrente historiográfica passou a ser recusada na década de 1920, quando o movimento dos Annales propôs a 

renovação desta historiografia, criticando, assim, a excessiva valorização da esfera política em detrimento dos 

aspectos políticos e sociais. Este movimento incentivou novas pesquisas com ênfase na investigação das 

estruturas sociais e econômicas da sociedade, privilegiando não mais a elite da sociedade, mas sim as grandes 

massas.  
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Parlamentar; História Econômica e Social; História Diplomática e Militar; Etnografia, 

Geografia e Arqueologia; Ciências; letras, artes e religião. Havendo, ainda, a predominância 

de campos de saber histórico voltados para a análise da organização política do Estado e das 

suas instituições. 

As cinco “teses” produzidas visando o gênero biográfico se dedicavam a apresentar 

personalidades, cujas histórias de vida seriam exemplos de virtudes cívicas, visando servir de 

modelo para a formação do sentimento brasileiro. Assim, estava em conformidade com as 

recomendações do IHGB realizadas para o Plano Nacional de Educação, solicitadas pelo 

Ministro Gustavo Capanema, em se estipulava que cabia “ao brasileiro conhecer o bem, isto é 

profundamente e carinhosamente a evolução e as tradições de sua pátria (GUIMARÃES, 

2007: 189)”. 

Em 09 de março de 1938 veio a falecer Ramiz Galvão, e em 11 de Julho de 1938, o 

Conde Afonso Celso assumiu seu cargo, desarticulando a Trindade do Silogeu que 

permaneceu a frente do IHGB durante 25 anos. Nos Anais do Terceiro Congresso a presença 

de uma nova geração de historiadores no IHGB, a exemplo de José Honório Rodrigues, 

Américo Jacobina Lacombe e de Arthur Cezar Ferreira Reis, que foram considerados pelos 

sisudos sócios veteranos com contribuições dignas de figurar entre as melhores dos Anais 

(GUIMARÃES, 2007: 192). 

No decorrer da análise sobre o IHGB constatamos que seus sócios atuaram no 

contexto político, social e cultural das décadas de 1910 e 1920, a favor da questão 

nacionalista, na qual inúmeros intelectuais engajaram-se, convencidos que era necessário 

conhecer melhor o Brasil, e despertar a consciência nacional através da educação. Com isso, 

os sócios voltaram-se a escrita de uma história pragmática, que deveria cultivar as virtudes 

cívicas e enobrecer os valores do passado, da mesma forma que as figuras notáveis da história 

do Brasil, deveriam servir de modelo às novas gerações. Nesse sentido, houve alteração até na 

forma como era reverenciado o tradicional patrono imperador Dom Pedro II, antes vinculado 

ao regime imperial, passou a ser senhor d. Pedro II, cidadão exemplar e modelo de 

funcionário público (GUIMARÃES, 2007: 189).” 

Arno Wehling, no prefácio da obra de Lúcia Guimarães (2007: 09), ressaltou que a 

produção historiográfica do IHGB no século XIX era resultado de um esforço pessoal do 

                                                                                                                                                                                     
Ao comparar com o Terceiro Congresso de História Nacional contatou a aproximação com novos temas que 

apareciam na historiografia brasileira, ou seja, a abordagem de aspectos econômicos articulados aos quadros 

sociais, ainda que não se pudesse afirmar a presença da tendência marxista (GUIMARÃES, 2007: 188). 
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homem da República das Letras, uma vocação para a pesquisa histórica que independia da 

trajetória acadêmica ou institucional com a qual pudessem estar associados. 

A partir da década de 1930, houve o aumento da exigência pela profissionalização de 

professores de história dedicados ao ensino fundamental e médio. Posteriormente, na década 

de 1960, com a institucionalização da pós graduação nas diversas áreas incluindo a História, 

foi sendo condicionada a vida do professor universitário, ao invés de no empenho apenas em 

atividades docentes, ao binômio ensino-pesquisa. 

 

2.5. O IHGB após a década de 1960 

 

Verificamos através deste balanço historiográfico, que os sócios do IHGB estavam 

sempre envolvidos em questões contemporâneas, ou seja, não apenas reforçavam teorias 

sociais preexistentes, elaboradas em outras nações, mas também buscavam contrastá-las com 

a realidade brasileira através de debates em espaços de socialização específicos, como os 

congressos científicos. Contudo a literatura nos informa apenas até a Era Vargas, sendo 

escassos os estudos sobre a permanência do IHGB após este período. 

No decorrer da pesquisa, nos deparamos com a existência de dois Institutos Históricos 

localizados no mesmo endereço, Rua Augusto Severo. Trata-se do IHGB, matriz, criada em 

1838, que em 1988, acolheu em seu endereço uma de suas instituições congêneres, o Instituto 

Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro (IHGRJ), fundado em 6 de dezembro de 1957. 

Todavia, ressaltamos que nosso foco de análise é a instituição matriz. 

Para melhor compreendermos as relações do IHGB com as políticas culturais, em 

especial, as desenvolvidas pelo CFC, na década de 1960, nos espelhamos em alguns dos 

autores mencionados ao longo deste capítulo: Manuel Salgado Guimarães (1998), Lilia 

Schwarcz (1989), e Lúcia Pascoal Guimarães (2007), que fizeram uma análise dos Estatutos 

antigos do órgão. Aqui faremos uma descrição do Estatuto do IHGB do ano de 1965 que 

vigorou até 1991. 

No Estatuto do IHGB
88

, na página 5, o órgão é definido como “associação civil, com 

prazo de duração ilimitada”, cuja finalidade era realizar estudos e investigações concernentes 

à História, Geografia, Etnografia e Arqueologia, especialmente, do Brasil. 

De forma detalhada, o Instituto Histórico dividiu sua atuação em 4 principais: 
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a) Coligirá, conservará e classificará documentos, livros, cartas geográficas e tudo o 

mais que possa valer como elemento de informação, mantendo arquivo, biblioteca, 

mapoteca, filmoteca, discoteca e museu histórico, para consulta dos sócios e dos 

pesquisadores em geral; 

b) Receberá manuscritos e documentos, que lhe forem entregues, para serem abertos, 

lidos, divulgados, em épocas determinadas, ou arquivados, se merecerem; 

c) Publicará a Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, editada desde 

1839, para divulgar trabalhos e documentos, principalmente relativos ao Brasil; as 

atas das sessões; relações de documentos e demais peças incorporadas às referidas 

coleções do Instituto e, anualmente, a lista dos sócios existentes, com as 

respectivas categorias e datas de admissão; e, também, sumários, boletins, álbuns, 

anais, conferências e mais documentos resultantes de seus estudos e 

empreendimentos; 

d) Manterá correspondência com as sociedades congêneres, nacionais e estrangeiras, 

podendo com elas firmar convênios de interesse para o Instituto. 

 

O segundo artigo apresentou as seguintes categorias de sócios: 5 sócios grandes 

beneméritos, 15 sócios beneméritos; 50 sócios efetivos; 50 sócios correspondentes (sendo 10 

portugueses) e 40 sócios honorários. E, uma, limitação estipulada no parágrafo único, no qual 

todos os sócios poderiam participar de quaisquer sessões, mas a possibilidade de discutir e 

votar somente os sócios granes beneméritos, beneméritos, efetivos e correspondentes 

brasileiros. (Estatuto do IHGB, 1965:6) 

No terceiro artigo tem-se os critérios para a admissão de sócios, especialmente, à 

categoria dos sócios efetivos, exigindo sua indicação por outros cinco sócios efetivos, e 

também:  

1º) Ser autor de trabalho meritório, sobre matéria incluída no artigo 1º, §1º (no qual se 

delimitam as áreas de conhecimento de interesse da associação: História, Geografia, 

Etnografia e Arqueologia, especialmente, do Brasil) 

2º) Residir na cidade do Rio de Janeiro 

§1º) A admissão dos sócios correspondentes aplica-se o dispositivo supra, 

exceto quanto à residência, que pode ser no país ou no estrangeiro; 

§2º) As propostas dos sócios honorários serão subscritas por dez sócios 

efetivos; as de beneméritos, por vinte sócios efetivos; as de grandes beneméritos, por 

trinta sócios efetivos. 
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§3º) Todas as propostas dos sócios deverão submetidas ao parecer das 

Comissões permanentes respectivas e votadas por escrutínio secreto, na primeira 

assembleia-geral; 

No sexto artigo, encontramos a definição Da Diretoria e Comissões Permanentes, na 

qual o Estatuto esclarece as propriedades e a hierarquia da administração do Instituto: 

Art. 6. A Administração do Instituto Compete a uma Diretoria, composta de cinco 

membros, a saber: Presidente, 1º Secretário, 2º Secretário, Orador e Tesoureiro. 

 §1º Estipulou-se, também, três Vice-Presidentes (1º, 2º e 3º) que participariam 

das reuniões da Diretoria e na respectiva gradação, presidiriam as sessões estando ausente o 

Presidente, assumiriam a presidência no caso de vaga ou de notório impedimento do 

Presidente efetivo, ou quando este passar por escrito o exercício do cargo. 

 §2º Designou-se as seguintes Comissões Permanentes: 

*de Fundos e Orçamento; 

*de Estatuto; 

*de História; 

*de Geografia; 

*de Etnografia e Arqueologia; 

*de Bibliografia; 

*de Admissão de sócios 

Art. 7 O mandato da Diretoria e das Comissões permanentes será bienal, permitida a 

reeleição; 

No décimo quinto artigo foram estipulados os seguintes fundos da associação: 

1º) Jóias de admissão, e emolumentos de diplomas, contribuição dos sócios; 

2º) Doações ao Instituto; 

3º) receita resultante da venda da revista e demais publicações do Instituto; 

4º) Subvenções concedidas pelo poder público. 

Art. 8º. Ao Presidente cabe a administração geral do Instituto, a representação do 

Instituto em juízo e em todas as relações com terceiros – sendo, com autorização da 

Assembléia-geral, sempre que se tratar de alienação ou oneração de bens do Instituto. 

Art. 9º. As atribuições de cada membro da Diretoria serão discriminadas no Regime 

Interno, cabendo à mesma Diretoria adotar as normas convenientes para coordenar o 

desempenho dessas atribuições, reformar qualquer deliberação de algum dos Diretores e 

resolver os casos omissos, ad referendum da Assembléia-geral. 
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No subitem Das Sessões e da Assembléia Geral, temos artigos que diferenciaram os 

encontros do IHGB e as condições para a realização destes e da Assembléia geral. 

Art. 10. As sessões do Instituto serão Ordinárias, Extraordinárias e Magnas. 

 §1º. As sessões ordinárias efetuar-se-ão mensalmente, em data fixada na 

primeira sessão de cada ano, no ano de primeiro de abril a vinte e um de outubro, 

exclusivamente para tratar dos assuntos enquadrados no art.1º; 

 §2º. As sessões extraordinárias e as assembleias-gerais serão convocadas, com 

antecedência, pelo menos de cinco dias, pelo Presidente, quando as julgar necessárias. 

 §3º. A sessão Magna realizar-se-á no dia vinte e um de outubro de cada ano, 

para celebrar solenemente o aniversário do Instituto, e, ainda, quando convocada pelo 

Presidente, por motivo de ordem cívica. 

Art. 11 O Presidente também convocará reuniões extraordinárias, tanto do Instituto, 

como da Assembléia-Geral, quando o solicitarem, mediante requerimento escrito e assinado, 

25 sócios votantes. 

Art. 12 A Assembléia Geral, compete privativamente: 

 1º) Eleição da Diretoria, e das Comissões Permanentes; eleição de Presidente 

Honorário, de sócios e transferência de categoria destes, nos termos deste Estatuto; 

 2º) Reforma do Estatuto e do Regimento Interno; 

 3º) Concessão e entrega de prêmios; 

 4º) Autorização para alienação, gravame, troca, sub-rogação ou alteração do 

patrimônio social; 

 5º) Votação da proposta de orçamento anual, apresentada pela Diretoria; 

 6º) Demais disposições relativas ao superior interesse da instituição; 

 

No artigo 15 estipularam-se os seguintes fundos da associação: 

1º) Jóias de admissão, e emolumentos de diplomas, contribuição dos sócios; 

2º) Doações ao Instituto; 

3º) receita resultante da venda da revista e demais publicações do Instituto; 

4º) Subvenções concedidas pelo poder público. 

 

E no artigo 16, ode estes fundos devem ser aplicados: 

1º) No seu expediente, reparação e conservação de sua sede e dos objetos de 

sua propriedade ou uso; 

2º) Nos vencimentos dos funcionários administrativos; 
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3º) Na impressão de suas publicações; 

4º) Nas despesas com congressos e certames semelhantes; 

5º) Na compra de livros, manuscritos, mapas e peças históricas, arqueológicas, 

etnográficas, filmes e discos; 

6º) No pagamento dos prêmios criados pelo Instituto; 

7º) Nas despesas com os gabinetes de fotografia, filmagem e gravação; 

8º) Nas demais despesas, fixadas no orçamento e autorizadas pelo Presidente. 

No artigo 18. Encontramos a possibilidade de se realizar uma emenda no Estatuto por 

proposta, de pelo menos, vinte e cinco sócios com direito de voto, mediante parecer da 

Comissão de Estatuto e submetida à aprovação de Assembléia-Geral, em primeira e segunda 

discussão. 

Ao tratar da extinção do Instituto, o artigo 19 considerou a necessidade de proposta 

assinada por vinte e cindo sócios efetivos, podendo ser deliberada em Assembléia-Geral, 

expressamente convocada para este fim, instalada em primeira convocação, com a presença 

de, pelo menos, quarenta sócios com direito de voto, ou, em segunda convocação, pelo menos 

oito dias úteis depois, com a presença de mais de vinte e cinco sócios com direito a voto. 

 §1º A deliberação, inclusive sobre o destino a dar ao patrimônio social, só será 

válida quando aprovada por mais de quatro quintos dos votantes presentes. 

 §2º Os editais de convocação, atendido o disposto no artigo 10, § 2º, serão 

publicados, por mais de duas vezes, no Diário Oficial do Estado da Guanabara. 

A segunda parte trata do Regimento Interno, onde se definiu de forma mais detalhada 

as regras do quadro social, que compõe a instituição.  

O primeiro artigo do subtítulo Dos sócios do Regimento interno, conforme o 2º 

parágrafo do seu Estatuto, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro fora formado por 

sócios grandes beneméritos, beneméritos, efetivos, correspondentes e honorários, 

correspondentes e honorários, cuja admissão obedecerá às condições especificadas neste 

Regimento. 

A Diretoria possui o período de cinco dias para divulgar a ocorrência de uma vaga 

através de um edital fixado na Sala de Leitura, e as propostas dos futuros candidatos são 

encaminhadas ao 1º Secretário, as seguintes regras: 

§1º. As propostas dos sócios deverão ser assinadas e datadas pelo menos por 

cinco sócios efetivos, correspondentes brasileiros, beneméritos ou grande beneméritos, 

devendo estas informar: 
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1º) os nomes dos sócios cujo falecimento, renúncia ou mudança de 

categoria foi aberta a vaga; 

2º) e o do proposto, com a declaração da data e lugar de nascimento, 

residência e domicílio, acompanhada de seu curriculum vitae, e citação de um 

ou mais trabalhos de sua especialidade; 

§2º. Exigência de apresentação e oferecimento de trabalho ou trabalhos, 

estando isentos de propostas os sócios correspondentes estrangeiros e para honorários, 

§3º. Haverá na Secretaria livro destinado ao registro das propostas 

apresentadas, correspondentes a cada vaga, na forma supra e no escrito prazo fixado, 

findo o qual o 1º Secretário fará lavrar termo de encerramento. 

Se não houver apresentação de propostas e os consequentes registros, abrir-se-á 

novo prazo, na forma do disposto no início deste artigo. 

§4º. Feito o registro, as propostas serão encaminhadas, pelo Presidente, às 

comissões de Admissão de sócios, História, Geografia, Etnografia e Arqueologia, 

conforme a natureza do trabalho ou trabalhos apresentados pelos propostos. 

§5º Dentro em dez dias, a Comissão de Admissão de Sócios opinará sobre a 

idoneidade do candidato e a conveniência de sua admissão; cada uma das demais 

comissões, em seguida, e em igual prazo, opinará sobre a aceitação e o merecimento 

dos trabalhos do proposto e das demais circunstâncias concernentes ao candidato. 

§6º Apresentados os pareceres, o Presidente convocará a Assembléia-Geral 

para eleição de sócios. 

No quarto artigo tratou dos sócios correspondentes tendo estes os mesmos direitos e 

regalias do efetivo e passará a essa categoria na primeira vaga que ocorre, depois que 

comunicar à Diretoria ter fixado residência na Cidade do Rio de Janeiro. Reciprocamente, o 

sócio efetivo que fixar residência fora desta Cidade será transferido para a categoria dos 

sócios correspondentes. Estas transferências, com prévio parecer favorável da Comissão de 

Admissão de Sócios, serão feitas mediante termo lavrado no livro competente e assinado pela 

Diretoria e pelo sócio transferido. 

No quinto artigo o Título de sócio honorário será concedido a pessoas de alta 

representação social, com relevantes serviços à cultura nas ciências a que se consagra o 

Instituto. Serão eleitos, por proposta de dez sócios efetivos, na forma do art. 1º, dispensado o 

oferecimento de trabalho de sua lavra. 

No sexto artigo estipulou-se serem eleitos beneméritos os efetivos, ou os 

correspondentes brasileiros, que houverem prestado serviços notáveis ao Instituto, ou 
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exercido cargos na Diretoria ou nas Comissões Permanentes por mais de dez anos 

consecutivos. 

No artigo sétimo consideram-se grandes beneméritos ou beneméritos os que tiverem 

pelo menos doze assinaturas, e apresentada à Diretoria, sendo discutida e votada em sessão 

secreta de Assembléia Geral, com parecer da Comissão de Admissão de sócios. 

No artigo oitavo, a proposta de sócio grande benemérito ou benemérito deverá conter, 

pelo menos, a assinatura de doze sócios e, apresentada à Diretoria, ser discutida e votada em 

sessão secreta de Assembléia-Geral, com parecer da Comissão de Admissão de Sócios. 

No artigo nono, o sócio eleito que desejar proferir oração ao tomar posse, entregará ao 

presidente do Instituto, com antecedência de, pelo menos, oito dias, cópias da referida oração, 

que será submetida à aprovação da Diretoria. 

 §1º No ato da posse, o recipiendário prestará o seguinte compromisso: 

 “Prometo promover, quanto em mim couber, o 

engrandecimento do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e 

observar fielmente seu Estatuto e Regimento Interno.” 

Em seguida, o Presidente declarará empossado o novo sócio e lhe entregará o diploma 

de sua categoria, dando-lhe a palavra para que profira sua oração, à qual responderá o sócio 

previamente designado pelo Presidente para esse fim, inserindo-se em ata ambas as orações. 

No artigo décimo depois de empossado será expedido o diploma, assinado pelo 

Presidente, 1º Secretário e Tesoureiro. 

O parágrafo único verifica-se a importância da jóia, do diploma, e das mensalidades 

serão fixadas, anualmente, pela Assembléia-Geral, na sessão de aprovação de contas do ano 

findo e do orçamento do ano seguinte, estabelecendo-se normas convenientes para regular 

esses pagamentos. 

No artigo décimo-primeiro é descrito que os sócios quites com as anuidades e mais 

obrigações, têm direito a receber a Revista do Instituto, a partir de sua admissão. 

No artigo décimo-segundo está disposto que o sócio efetivo ou o sócio correspondente 

brasileiro, que dentro em seis meses, da data de sua eleição, não tomar posse (art. 9º), bem 

como o sócio correspondente estrangeiro, dentro do prazo de um ano, não responder ao ofício 

do Secretário comunicando-lhe a eleição, serão considerados renunciantes, abrindo-se a vaga 

respectiva. 

No artigo décimo-terceiro menciona que os sócios terão, como distintivo, uma roseta 

azul celeste, para ser usada nas reuniões e solenidades sociais, ou quando representarem o 

Instituto. 
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O artigo décimo-oitavo, tratou de definir as atividades do Presidente do IHGB: 

1º) Presidir às reuniões da Diretoria e às sessões da Assembléia-Geral; 

2º) Representar o Instituto por si, ou por um ou mais mandatários seus, 

em todas as relações com terceiros ativa ou passivamente; 

3º) Designar membros da Diretoria e das Comissões Permanentes, nos 

termos do Art, 17, letra b; 

4º) Nomear comissões temporárias para fins especiais; 

5º) Nomear, dentre os sócios efetivos, o diretor da Revista, e dois outros 

para auxiliarem-no na redação da mesma; 

6º) No caso de ausência temporária, ou ocasional, de algum membro da 

Diretoria, o Presidente, sendo necessário, designará sócio que o substitua; 

7º) Nomear e exonerar os funcionários do Instituto; e confirmar, 

resolver ou atenuar suspensão determinada pelo 1º Secretário; 

8º) Autorizar pagamentos, segundo o orçamento em vigor e as 

deliberações da Diretoria; 

9º) Convocar a Assembléia-Geral, sempre que o julgar conveniente, ou 

a requerimento escrito; assinado por vinte e cinco sócios; 

10º) Convocar as sessões ordinárias mensais e as extraordinárias, na 

forma do Estatuto, prover ao funcionamento normal do Instituto e providenciar 

sobretudo o que for do seu interesse. 

Ao 1º Secretário ficou estabelecido no décimo nono artigo: 

 1º) Suspender, até trinta dias, qualquer funcionário, ad referendum do 

Presidente; 

 2º) Fazer inventariar os manuscritos, livros e quaisquer outros objetos, 

pertencentes ao arquivo, biblioteca, museu histórico e mapoteca, filmoteca e discoteca, 

e mandar imprimir na Revista os respectivos catálogos, que deverão ser revistos, pelo 

menos, de cinco em cinco anos; 

 3º) Determinar a compra do material necessário ao expediente do 

Instituto; 

 4º) Providenciar sobre os negócios urgentes do Instituto, submetendo ao 

Presidente as medidas tomadas; 

 5º) Manter organizado, em livro próprio e sob sua imediata fiscalização 

e responsabilidade, o cadastro dos sócios do Instituto, com especificação da data da 

eleição, posse, transferência de categoria e tudo quanto se lhes relacionar; 
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 6º) Fornecer ao Diretor da Revista, para serem publicadas, as atas das 

sessões e o cadastro social; 

 7º) Fazer distribuir a Revista aos sócios, nos termos deste Regimento, e 

a outras entidades do Brasil e do estrangeiro. 

Ressaltamos que no site do IHGB encontra-se a menção dos objetivos da Instituição 

que remetem ao Art. 1º do Estatuto de 1838, em que “são mantidos até a atualidade, 

adaptados às conjunturas nacionais e internacionais, de que é o primordial, ‘coligir, 

metodizar, publicar ou arquivar os documentos necessários para a História e a Geografia do 

Brasil...’, hoje alargadas em leque abarcando as demais Ciências Sociais.”
89

 

A transcrição destes artigos no presente trabalho intenta demostrar indícios sobre o 

caráter da instituição no período de 1965 a 1991, as formas de iniciação no grêmio, e divisão 

do trabalho na Instituição, uma vez que bibliografia neste período é tão escassa. Mesmo 

assim, a literatura disponível embora de período anterior a década de 1960-70, serviram para 

ajudar a entender a instituição e a função social que ela cumpriu ao longo dos anos, 

possivelmente como espaço de coleção relevante para a preservação da identidade nacional. 

No próximo capítulo verificaremos, se esta função de colecionamento e identidade nacional se 

entrelaçam e corroboram com as políticas culturais relacionadas ao patrimônio nacional 

propostas pelo Conselho Federal de Cultural. 
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 Informação extraída de http://www.ihgb.org.br/ihgb.php, visitado em 22/11/2014. 
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Capitulo III 

A Câmara do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (CPHAN) do Conselho Federal 

de Cultura e sua relação com o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro 

 

Neste capítulo nos dedicamos a compreensão a política de financiamento do CFC, a 

partir da análise dos convênios estabelecidos com o IHGB mediados pela Câmara do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (CPHAN). Para tal, buscamos compreender quais 

intelectuais integravam a esta Câmara, e como estes debateram com outros conselheiros, e 

também com representantes de espaços culturais regionais, a noção de patrimônio que 

orientou as ações estatais na área do patrimônio cultural. A apreensão desta foi fundamental 

para o entendimento das escolhas do Conselho perante o variado universo de instituições 

demandantes de algum tipo de auxílio do Estado. 

 

3.1 - Os intelectuais em questão 

 

A idéia de patrimônio nos remente a herança, mas pesquisadores especialistas no tema 

atentam que este não é um dado objetivo, sendo necessário compreender como este se tornou 

importante para determinado público, a partir de operações específicas que envolvem a 

seleção, organização e preservação conduzidos por atores definidos e em circunstâncias 

específicas GONÇALVES, 1996; FONSECA, 2007 e CHUVA, 2009).  

Ao analisarmos a primeira composição da Câmara do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (CPHAN) verificamos que esta era formada por: Rodrigo Melo Franco de Andrade 

(Presidente), Afonso Arinos de Mello Franco, Hélio Vianna, Dom Marcos Barbosa, 

Raymundo Castro Maia. 

Observamos, também, que a Comissão de Legislação e Normas era formada por 

Afonso Arinos de Mello Franco, Gustavo Corção, Hélio Vianna, Pedro Calmon Moniz de 

Bittencourt e Rodrigo Melo Franco de Andrade. E assim, dos 5 (cinco) conselheiros da 

CPHAN, 3 (três), também constituíam a Comissão de Legislação e Normas. 

Mapearemos a seguir os intelectuais mencionados acima avaliando suas trajetórias 

profissionais, muitos destes atuaram intensamente no período de 1920 a 1970 em 

movimentos, ministérios, agências governamentais, cargos no legislativo e no executivo, e 

também integravam espaços culturais criados no regime imperial como o Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro (IHGB) e a Academia Brasileira de Letras (ABL). Estes, em sua maior 



 
 
 
 

104 
 

parte, eram intelectuais tradicionais identificados com a corrente modernista conservadora, 

cujos projetos foram executados no Estado Novo, que incluíam debates nacionalistas sobre 

cultura, o culto ao civismo, fundamentado numa perspectiva otimista de nação (MAIA, 2010: 

14). 

Afonso Arinos de Mello Franco – (27/11/1905 a 27/08/1990): bacharel em direito, 

nascido em Minas Gerais. Se tornou sócio do IHGB em 1949 e membro da ABL em 1958. Foi 

conselheiro consultivo do SPHAN em 1937, professor de História da Civilização Brasileira na 

extinta Universidade do Distrito Federal, fundada por Anísio Teixeira, onde lecionou nos anos 

de 1936 e 1937. Foi filiado da União Democrática Nacional (UDN) Posteriormente, vinculou-

se ao ARENA
90

. 

Deolindo Couto (D. Augusto de Nunes Couto) – (11/03/1902 a 29/05/1992): médico 

neurologista, professor e ensaísta, nasceu em Teresina, Piauí. Foi presidente do Conselho 

Federal de Educação, presidente do Conselho do Instituto de Cultura Hispânica. 

Dom Marcos Barbosa (12/11/1915 a 05/03/1997): monge beneditino brasileiro, 

nascido em Minas Gerais. Se tornou membro da ABL em 1980, participou de espaços de 

reação católica
91

 como o Centro Dom Vital, a Ação Universitária Católica e na revista A 

Ordem. 

Gustavo Corção - (17/12/1896 a 07/07/1978): engenheiro, foi escritor e pensador 

católico brasileiro. Foi durante anos professor de engenharia na Escola técnica do Exército, 

atual Instituto Militar de Engenharia. Participou dos mesmos espaços de sociabilidade da ação 

católica
92

 de Dom Marcos Barbosa. 

Hélio Vianna – (05/11/1908 a 06/01/1972): jornalista e historiador, nascido em Minas 

Gerais. Se tornou sócio do IHGB em 1944. Foi autor de clássicos da historiografia brasileira, 

muitos deles adaptados como livros didáticos para o ensino médio. A sua área de 
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 Outra informação importante é a presença de intelectuais do conselho como ex-filiados a União Democrática 

Nacional (UDN), partido político fundado em 1945, que tinha como caraterística ser liberal, mas antipopular 

como Gladstone Chaves de Mello e Gilberto Freyre. Afonso Arinos de Mello Franco filiou-se à ARENA, após a 

decretação do Ato institucional nº 2, em 27 de outubro de 1965, que aboliu o modelo pluripartidário brasileiro, 

substituindo-o pelo bipartidarismo. Os dois partidos, UDN e ARENA, entendiam que a consolidação da 

democracia brasileira dependeria “de um processo de regeneração política deflagrado pelo alto com o auxílio das 

forças armadas (TRINDADE, Hélgio (1996: 327) apud MAIA, 2010: 121). 
91

 Estes pertenciam a renovação católica, e tinham em comum o repúdio a anarquia e as ideologias de esquerda, 

afirmavam a ordem e a restauração de valores espirituais, como as virtudes cristãs e o culto à pátria. Defendiam 

que a elite deveria se distanciar do ceticismo e do secularismo racionalista presentes na sociedade brasileira 

desde o século XIX, atribuindo às elites o papel civilizatório (OLIVEIRA, 2008: 100). 
92

 Na leitura de Paula (2007:1), Corção é exemplo de um ator religioso, cuja trajetória de vida não se restringiu à 

vida privada, se dedicando a atuação pública. Sua atuação como intelectual tem um sentido de missão que se 

realizou na crônica jornalística. Buscava viver para a política, e por sua convicção religiosa defendia que era 

responsabilidade dos intelectuais católicos recristianizar a ordem social e política. 
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especialidade era o Brasil Império. Envolveu-se com a reação católica em 1920
93

.Pertenceu a 

Aliança Integralista Brasileira
94

. No CFC, após a sua morte, em 1972, sua vaga foi ocupada 

por Raymundo Augusto de Castro Moniz de Aragão. 

Pedro Calmon Moniz de Bittencourt - (23/12/1902 a 16/06/1985): historiador, nascido 

na Bahia. Se tornou sócio do IHGB em 1931, sendo presidente deste entre 1968-1985; 

membro da ABL em 1936, fora Ministro da Educação e Cultura nos governos Dutra e 

Kubitscheck (1950- 1951 e 1959-1960). Também, envolvido com a reação católica de 1920. 

Raymundo Augusto de Castro Moniz de Aragão - (27/05/1912 a 08/12/2001): médico, 

nascido no Rio de Janeiro. Se tornou sócio do IHGB em 1970. Ministro da Educação no 

governo Castelo Branco, de 30 de junho a 4 de outubro de 1966.  

Raymundo Castro Maya - (1894-Paris a 1968): bacharel em direito, industrial, 

esportista, editor de livros, colecionador, fundador de museus, e de sociedades culturais, e 

membro fundador do CFC. Foi substituído por Deolindo Couto em 1968.  

Rodrigo Melo Franco de Andrade - (17/08/1898 e 1969): jornalista e advogado, 

nascido em Minas Gerais. Foi fundador, em 1937, e primeiro presidente do Serviço do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), considerada a experiência institucional 

pública mais bem sucedida no setor cultural, retirando-se do cargo em 1966, e assumindo, em 

1967, a presidência da Câmara do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (CPHAN).  

Verificamos assim, que alguns destes intelectuais tinham passagem por instituições de 

renome desde o século XIX, como Academia Brasileira de Letras (ABL) da qual eram 

integrantes Afonso Arinos de Mello Franco e Dom Marcos Barbosa; e o Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro (IHGB) do qual eram sócios Hélio Vianna, Pedro Calmon Moniz de 

Bittencourt e Raymundo Augusto de Castro Moniz de Aragão. 

Além disto, evidenciamos que conselheiros circularam por espaços marcadamente 

conservadores como a revista A Ordem, centro Dom Vital, Ação Universitária Católica, 

Aliança Integralista Brasileira, a União Democrática Nacional, e por último, a ARENA, 

partido situação da ditadura civil-militar, que ajudam a compreender as posturas 

conservadoras presentes nas políticas culturais do CFC. 
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 Maia (2010: 120) nos informa que em 1967, Alceu Amoroso Lima redigiu um verbete sobre a presença da 

igreja católica no Brasil, listando os principais intelectuais influenciados pela reação católica, dos anos 1920, no 

qual estariam o nome de 10 intelectuais do Conselho, que incluíam os já mencionados Gustavo Corção e Dom 

Marcos Barbosa, e mais os outros dois conselheiros da CPHAN: Pedro Calmon, Hélio Viana, e outros 

pertencentes as demais câmaras, Cassiano Ricardo, Andrade Muricy, Octávio de Faria, Peregrino Júnior, 

Adonias Filho e Gladstone Chaves de Mello. 
94

 Aliança Integralista Brasileira (AIB) foi uma organização política de âmbito nacional inspirada no fascismo 

italiano, fundada por Plínio Salgado em 1932. Também, pertenciam a AIB, os conselheiros Adonias Filho e 

Miguel Reale. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Castelo_Branco
http://pt.wikipedia.org/wiki/30_de_junho
http://pt.wikipedia.org/wiki/4_de_outubro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1966
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3.2. Entre o passado e o presente: Política patrimonial do SPHAN e a política cultural da 

década de 1960. 

 

Na interpretação de Tatyana Maia (2010:14), muito dos intelectuais convidados a 

compor o Conselho Federal de Cultura, atuaram intensamente no período de 1920 a 1970 em 

movimentos, ministérios, agências governamentais, funções no legislativo e no executivo. Os 

conselheiros formularam uma política para o setor cultural, e especialmente, ao que tange à 

preservação do patrimônio nacional, alinhada ao projeto de proteção do patrimônio 

implantado pelos intelectuais modernistas atuantes no MEC desde a década de 1930.  

Como constatado em pesquisas anteriores (FONSECA, 2007; CHUVA, 2009; 

OLIVEIRA, 2008), as primeiras tentativas de preservação do patrimônio cultural tem origem 

nas inspetorias
95

, e posteriormente, houve a sua estruturação a nível estatal no SPHAN. 

Criado em 13 de janeiro de 1937, poucos dias após o golpe que instituiu o Estado Novo
96

, 

mesmo estando num momento autoritário, o SPHAN foi o lugar onde se reuniram intelectuais 

de variadas perspectivas políticas, estéticas, dentre eles Mário de Andrade, expoente 

modernista, que a pedido do Ministro Gustavo Capanema elaborou o anteprojeto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 

Mário de Andrade defendia que o conceito de arte deveria reunir as manifestações 

eruditas e populares
97

, mas Cecília Londres Fonseca (2005: 102) explicou que as obras de arte 

eruditas continuavam a ser privilegiadas, pois já eram consagradas no universo simbólico 

através de prêmios em concursos, pela menção em livros de história da arte, inclusão em 

acervos museológicos, avaliações do Conselho Consultivo do SPHAN. Nesse sentido, ainda 

era pouco aceitável na época a equiparação das obras de arte arqueológica, ameríndia e 

popular à arte erudita, e assim, a dificuldade de classificá-las como bens patrimoniais. Desta 
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 Antes da década de 1930, já havia iniciativas de proteção de determinados espaços, predominantemente 

construções do período colonial, que eram consideradas como genuinamente representativas da identidade 

nacional, a exemplo das experiências de inspetorias estaduais de monumentos históricos a fim de preservar o 

passado colonial brasileiro nas cidades de Minas Gerais (1926), na Bahia (1927) e em Pernambuco (1928) 

(OLIVEIRA, 2008: 114). 

Na Era Vargas, em 1934, temos a criação da Inspetoria de Monumentos Nacionais (IMN), ligada ao Museu 

Histórico Nacional (MHN), sob a liderança de Gustavo Barroso. A inspetoria dedicou-se, principalmente, à 

restauração de monumentos da cidade de Outo Preto, estimada desde 1933 como a principal resquício do 

passado nacional a ser resguardado (OLIVEIRA, 2008: 114). Posteriormente, em 1936, esta foi desativada, e 

passou-se a responsabilidade do patrimônio nacional para o Sphan. 
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Foi através da Lei nº 378, de Janeiro de 1937, que o Sphan passou a integrar oficialmente a estrutura do 

Ministério da Educação e Saúde (MES). 
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Mário de Andrade defendia que o conceito de patrimônio artístico nacional incluía oito categorias de arte: a 

arqueológica, a ameríndia, a popular, a histórica, a arte erudita nacional e estrangeira, as artes aplicadas 

nacionais e estrangeiras. 
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forma, muito das propostas
98

 do anteprojeto não foram realizadas na íntegra, visto que o 

antigo Sphan priorizou medidas para preservação de edificações coloniais e modernistas.  

A primeira fase do Sphan, denominada de fase heróica, sob a liderança de Rodrigo de 

Melo Franco de Andrade, no período de 1937 até final da década de 1967, institucionalizou o 

tombamento
99

 do patrimônio material, majoritariamente produção de elite, denominado de 

Pedra e Cal. Posteriormente, entre 1967 a 1979, temos a gestão de Renato Soeiro, não muito 

lembrada pela historiografia do patrimônio, tida como continuísta da fase anterior. A terceira 

fase, de 1979 a 1982, dirigida por Aloísio Magalhães é classificada como renovadora, onde 

novas frentes são adotadas, como a valorização da cultura popular (GONÇALVES, 1996: 51). 

Consideramos importante a relação que Maia (2010) estabeleceu entre as políticas 

patrimoniais na Era Vargas e as ações da CPHAN na ditadura civil-militar, mas a leitura das 

publicações oficiais do CFC parece indicar a aproximação dos Conselheiros às discussões 

internacionais, próprias das décadas de 1960 e 1970, em relação ao paradigma da democratização 

da cultura que orientou políticas culturais na Europa e em alguns países da América Latina.  

O início das atividades do CFC ocorreu no princípio de 1967. Na primeira publicação 

da Revista Cultura, de responsabilidade do próprio CFC, Josué Montello, presidente do 

Conselho, mencionou a questão cultural enquanto direito, denunciando que por mais 

quatrocentos anos a cultura constituía-se em “privilégio exclusivo de uma parte apenas de seu 

povo”, já que milhões de brasileiros nasciam, viviam e morreriam sem saber o que era uma 

obra de arte
100

. Montello afirmava que a política cultural do Conselho visava efetivar a 

“democratização da cultura” através da ampliação dos espaços culturais, como as casas de 

cultura. 

Este discurso indica a aproximação das políticas culturais do Conselho às discussões 

internacionais de sobre políticas culturais, cuja referência principal era a experiência francesa 
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 Algumas propostas deste anteprojeto já haviam sido colocadas em práticas quando Mário de Andrade foi 

diretor, entre 1935 e 1938, do Departamento Municipal de Cultura de São Paulo. Uma destas propostas era o 

exame minucioso da diversidade artística existente no país através da realização de monografias voltadas para a 

“etnografia popular”, na qual encontraríamos costumes e tradições folclóricas, inerentes à própria vida imediata, 

ativa e intrínseca do país (CHUVA, 2009: 160). 
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 Para Márcia Chuva (2009:147) o instituto do tombamento é “um ato administrativo que deu origem à tutela do 

Estado sobre o patrimônio histórico e artístico nacional”. E na década de 1930, não se concebia como viável a 

proteção legal do patrimônio como proposto pelo anteprojeto de Mário de Andrade, que incluía a cultura popular 

e sua imaterialidade, com manifestações folclóricas, como lendas, superstições, danças dramáticas. Desta forma, 

restringiu-se o tombamento à materialidade intitulado de Pedra e Cal (FONSECA, 2005: 105). 
100

 CONSELHO FEDERAL DE CULTURA. “Discurso proferido pelo Acadêmico Josué Montello, presidente do 

Conselho Federal de Cultura, por ocasião de sua instalação.” Cultura. MEC: Rio de Janeiro, ano I, n.°1, Julho de 

1967 pp.07. 
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que teve sua vigência internacional patrocinada pela UNESCO
101

. Na interpretação de 

Philippe Urfalino (2004) em seu já clássico livro l’invention de la politique culturelle, a 

política cultural foi “inventada” em 1959 com a criação do ministério encarregado dos 

Assuntos Culturais na França. As circunstâncias de sua invenção e as escolhas de André 

Malraux, seu primeiro ministro, fez emergir os modelos iniciais e paradigmáticos de políticas 

culturais, com os quais ainda hoje lidam os dirigentes e os estudiosos do tema.  

Na década de 1960, as iniciativas da UNESCO, por meio de suas conferências, 

encontros regionais e comissões de especialistas, inseriram na agenda política de diferentes 

países, como o Brasil, as discussões francesas a respeito da democratização da cultura que 

tinha como objetivo maior aproximar a cultura ocidental e as classes populares através da 

facilitação do patrimônio. As casas de cultura, projeto prioritário de André Malraux, 

conformaram o modelo de ação cultural que teve como alicerces: a preservação, a difusão e o 

acesso ao patrimônio cultural (RUBIM, 2012:15), seguindo referências restritas ao campo 

artístico e literário, muito próximo da concepção iluminista. 

O conceito de cultura e patrimônio restrito à alta cultura foram questionados, como 

pode ser visto no estudo de Bourdieu (2007), mencionado no primeiro capítulo, e em 1966, a 

Declaração dos Princípios da Cooperação Cultural Internacional
102

 reconheceu a 

importância da diversidade cultural para o patrimônio comum da humanidade
103

, 

preconizando o conceito de cultura como um “fenômeno de identidade”, próximo à 

perspectiva da antropologia moderna, na qual a ênfase maior é dada às relações sociais ou 

simbólicas, e não aos objetos materiais e à técnica. Tal orientação possibilitava que os 

movimentos sociais de natureza étnica, nacionalista ou religiosa reivindicassem o seu direito à 

cultura. 

Os diversos grupos sociais possuíam diferentes legados do passado que também eram 

dignos de serem relembrados e resguardados como patrimônio nacional. E assim, a política de 
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Fundada em Londres em 16 de novembro de 1945 com a assinatura de um ato constitutivo, ela integra o 

sistema das Nações Unidas (ONU) como instituição especializada com autonomia. Sua atuação principal é 

constituir conhecimentos, diagnósticos e propostas de intervenção sobre temas relacionados à educação, ciência, 

cultura e comunicação. Segundo Rubim (2012: 17), a experiência francesa foi de suma importância, mas as 

políticas culturais como tema relevante na agenda pública internacional se deu, principalmente, a partir da 

atividade desenvolvida no campo da cultura pela UNESCO. 
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 A Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, reunida em 

Paris para a sua décima quarta sessão, neste dia quatro de Novembro de 1966, em que se assinala o vigésimo 

aniversário da fundação da Organização. Informação extraída de: 

http://direitoshumanos.gddc.pt/3_20/IIIPAG3_20_1.htm, visitado em 10/01/2015. 
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 A Declaração dos Princípios da Cooperação Cultural Internacional, de 4 de novembro de 1966, no seu 

artigo primeiro, orientava que “na sua rica variedade e diversidade, e nas influências recíprocas que exercem 

entre si, todas as culturas fazem parte do património comum de toda a Humanidade”, em 10/01/2015. 
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democratização da cultura foi importante referencial de práticas administrativas e 

procedimentos que nortearam a ação cultural do Estado em diferentes países, mas configurou 

uma política dirigista. 

Se opondo às políticas culturais impositivas e externas às demandas da sociedade, 

outra formulação, ainda na década de 1960, começou a ganhar forma na Europa: o paradigma 

da democracia cultural. Essa era uma nova proposta que repensava o lugar do Estado, 

ressaltando a necessidade de participação de outros atores sociais, e que considerava a 

diversidade cultural como estratégia para formulação das políticas culturais (LACERDA, 

2010: 09). 

Verificamos, também, alterações nas discussões da UNESCO, que passaram a 

enfatizar a necessidade de compatibilização da gestão dos bens culturais com os imperativos 

do desenvolvimento econômico. Buscando se enquadrar nessa nova orientação, o SPHAN, em 

1965, recorreu à UNESCO para reforçar sua atuação, e como resposta, foi sugerida a maior 

adequação das políticas patrimoniais ao modelo econômico (SANTOS, 2009: 13). 

Nas décadas de 1960 e 1970, o desenvolvimento da indústria cultural de massas no 

país foi tido como ameaça contra a verdadeira cultura nacional, por diferentes intelectuais, 

inclusive pelos conselheiros, que por serem críticos à modernização, como explicado no 

primeiro capítulo, buscavam valorizar a cultura popular em detrimento da cultura de massa. E 

assim, a indústria cultural era considerada como um movimento “alienígena à nossa cultura” 

pelos conselheiros, que defendiam que qualquer ação em prol da cultura de massas seria um 

ato de violência e transgressão de “nossa cultura” (MAIA, 2010: 117). Como assinalou Lia 

Calabre, o Conselho era veementemente contra o financiamento do Estado para este tipo de 

produção cultural: 

“É importante ressaltar que as atividades ligadas à área dos meios de comunicação 

de massa estavam fora do conjunto de questões tratadas pelo Conselho Federal de 

Cultura. Existia uma clara preocupação por parte de alguns conselheiros do CFC, e 

de alguns setores do governo, com um processo que poderia ser denominado de 

“desnacionalização da cultura” ou de avanço da cultura norte-americana sobre o 

país, associado, principalmente, às indústrias do audiovisual e da fonográfica 

(CALABRE, 2009: 73).” 

Posteriormente, a documentação produzida pelo conselho aponta que esta oposição 

radical dos conselheiros à modernização foi discutida e relativizada, e da mesma forma, 

surgiram propostas para a modificação do conceito de patrimônio formulado no antigo 

SPHAN, órgão importante, no qual se estabeleceram as teorias e práticas oficiais sobre a 

preservação do patrimônio nacional, especialmente, nos Encontros nacionais, organizados 

pelos conselheiros, que possibilitavam discussões sobre as dificuldades de preservação do 
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patrimônio ao nível local, e também sugestões de diferentes elementos representativos na 

identidade brasileira.  

No primeiro capítulo aprofundamos a análise sobre um dos documentos elaborados 

pelos conselheiros, o Anteprojeto do plano nacional de cultura
104

, que seguia a vertente 

patrimonial, no sentido de se voltar prioritariamente para a normatização do financiamento 

para obras de infraestrutura, para a aquisição de bens imóveis e na conservação das 

instituições culturais. Contudo, o caráter inovador que queremos ressaltar está na construção 

de uma infraestrutura que permitisse a regionalização, ou seja, na ampliação dos espaços 

culturais nas diferentes regiões do país. Assim, o programa nacional previa a atualização das 

instituições nacionais de cultura, localizadas nas grandes capitais do país, a fim de capacitá-

las para a função de irradiação nacional. 

As grandes instituições nacionais seriam uma importante referência organizacional e 

administrativa para os espaços culturais regionais, incentivo previsto no 10º (décimo), 11º 

(décimo primeiro) e 12º (décimo segundo) artigos do anteprojeto, nos quais eram previstos a 

construção de bibliotecas, arquivos e museus estaduais e municipais, além das Casas de 

Cultura que deveriam compreender salas de espetáculo, projeção e concerto, e sala de 

exposição, onde seriam apresentados preferencialmente programas artísticos, sem fins 

lucrativos.  

A implantação de espaços culturais deveria ser discutida entre os responsáveis das 

diferentes esferas, nacional, estadual e municipal, em diferentes encontros nacionais, que 

segundo Vanessa Paz (2011: 85) constituíam principais espaços de discussão de idéias e de 

negociação a partir dos quais continuavam a evidenciar problemas no setor cultural, buscando 

obter condições mais favoráveis para a realização de uma política cultural. Os encontros 

nacionais ocorreram nas décadas de 1960 e 1970 que reafirmavam no país a necessidade de se 

refletir sobre a cultura, e também reforçavam o papel destes intelectuais como porta-vozes do 

setor cultural. 

O “I Encontro dos governadores sobre a defesa do patrimônio histórico e artístico do 

Brasil”, realizado em Brasília entre 01 e 03 de Abril de 1970
105

, foi coordenado pelo 

presidente do CFC, Arthur Cezar Ferreira Reis, e o presidente da CPHAN, Pedro Calmon. A 

revista cultura nº 34 foi toda dedicada ao evento que teve a participação do Almirante 

Augusto Radmaker, vice presidente da República; do ministro Iberê Gilson, presidente do 
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Rio de Janeiro, ano I, n.°2, Agosto de 1967 pp.63-68. 
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CULTURA. Cultura. MEC: Rio de Janeiro, ano III, n.° 34, abril de 1970. 
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tribunal de contas da União; de Renato Soeiro, diretor da Diretoria do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional, e membro da CPHAN do CFC; além de governadores, representantes dos 

governos dos estados, e outras autoridades. 

Na abertura do encontro, o discurso do ministro da educação e cultura, Jarbas 

Passarinho, enfatizou a necessidade de se discutir o conceito de patrimônio em suas diversas 

ramificações, isto significava que não se restringia ao patrimônio artístico, histórico ou 

natural, mas “todo patrimônio da nação e gente brasileira”
106

. Destaco, também, problemas 

semelhantes aos enfrentados na década de 1930 como: os reduzidos recursos destinados à 

conservação de instituições culturais e o descaso da população com sua história, com os 

monumentos que eram os autênticos documentos da nação brasileira. 

Renato Soeiro foi discípulo de Rodrigo Melo Franco de Andrade, e substituiu-o na 

direção do SPHAN em 1967, e após 1969, passou a ocupar seu lugar no CFC, explicitou 

pontos centrais que incluíam demandas e preocupações dos dois órgãos, sem diferenciar as 

propriedades específicas de cada um. Incialmente, homenageou a atuação de Rodrigo Melo 

Franco de Andrade, na diretoria do DPHAN, que de tão profunda não era possível dissociar a 

idéia de patrimônio cultural ao nome de Rodrigo
107

. 

A idéia de patrimônio utilizada pelo conselho reunia as propostas de Rodrigo, em seus 

30 anos de direção no Sphan. Soeiro ressaltou a legislação criada a partir de 1937 que poderia 

ser aprimorada com a inclusão de medida de controle sobre o uso dos acervos e conjuntos 

arquitetônicos considerados históricos, além dos estímulos financeiros voltados para sua 

preservação, caso o projeto do CFC fosse votado no Congresso Nacional. 

De início, reforçou a proposta de regionalização do CFC, assinalando a importância da 

participação dos estados e municípios no resguardo do patrimônio regional, instâncias locais 

onde era necessário a criação de órgãos semelhantes do DPHAN. Soeiro alertava a 

dificuldade de proteger patrimônios pelo Brasil diante da urbanização e modernização 

acelerada das cidades, e assim, a proteção teria mais eficácia se fosse realizada em conjunto, 

envolvendo o poder público, grupos sociais conscientes da importância do patrimônio 

nacional e regional, pela sua potencial capacidade de gerar desenvolvimento pelo turismo. 

Este argumento evidenciou a relação patrimônio-turismo como uma estratégia que 

evitava a oposição entre as políticas de preservação ao desenvolvimento econômico. Na nossa 

avaliação, esta proposta permitia que as políticas culturais do Conselho, seguissem em parte 
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as orientações internacionais em voga na época. Como no Sphan, os membros do Conselho 

buscavam reafirmar o papel do Estado na proteção de bens patrimoniais, e neste novo 

contexto, visavam impedir que o governo federal, pressionado por setores voltados para o 

desenvolvimento econômico e ampliação da infraestrutura do país, permitisse apropriações 

dos conjuntos arquitetônicos, e das reservas naturais já preservadas. 

Na leitura de Maia (2010: 127-128), Renato Soeiro defendia que o turismo 

proporcionaria a “preservação e desenvolvimento”, e inevitavelmente, forçava a redefinição 

dos espaços preservados, ao adquirem nova função social, passando a ser novamente úteis a 

sociedade moderna, sem descuidar de sua função como registro de uma memória. Para além 

do tombamento, prática exclusiva do Sphan, Soeiro afirmava que os monumentos disponíveis 

de arquitetura civil, militar e religiosa, não deveriam apenas ser restaurados, mas também 

melhor aproveitados como sede de museus, casas históricas de cultura ou outras atividades em 

consonância com os planos de cultura ou ensino, não podendo restringir seu reaproveitamento 

em pousadas, exclusivamente em projetos econômicos (REVISTA CULTURA, nº 34, 1970, 

p. 127).  

No “I Encontro dos governadores sobre a defesa do patrimônio histórico e artístico do 

Brasil” foi apresentado o reforço de uma prática preexistente no SPHAN como a formação de 

recursos humanos especializados em restauração, identificação, e catalogação de acervos; e 

também novas propostas para o campo patrimonial como a “criação dos patrimônios 

estaduais” com funções semelhantes ao DPHAN. Tal proposta corroborava com as políticas 

de viés regionalista do Conselho. 

O primeiro trabalho registrado foi do CFC, intitulado “Defesa do patrimônio histórico, 

artístico e natural do Brasil, no pensamento do Conselho Federal de Cultura”
108

, no qual 

foram apresentados 12 tópicos em ordem numérica sem apresentação inicial ou conclusão 

final. Segundo Maia (2010: 128), a organização da escrita deste artigo, evidenciava uma 

síntese que induzia o leitor e o ouvinte a uma hierarquização dos temas, e estipulava medidas 

a serem adotadas de forma pragmática, evitando discussões conceituais ou política. Tratava-se 

de uma política dirigista que impunha uma série de medidas técnicas e racionais, 

aparentemente desprovidas de conteúdo ideológico, das quais destacamos: 

 Criação de órgãos regionais voltados à proteção do patrimônio histórico e 

artísticos no formato do DPHAN; 
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 Dotação orçamentária dos estados da federação e a participação da União em 

programas nacionais; 

 Formação de equipe técnica nos estados; 

 Infraestrutura estadual, com a criação de arquivos, bibliotecas, Casas de 

Cultura, museus e parques; 

 Restauração dos bens tombados; 

 Defesa dos monumentos funerários; 

 Ampliação da legislação sobre comercialização das obras de arte; 

 Ampliação de uma legislação que estimule a preservação dos bens tombados 

pelos proprietários; 

 Encontros anuais entre os órgãos estaduais e o DPHAN; 

 Auxílio técnico e financeiro aos municípios possuidores de conjunto 

arquitetônico tombado (REVISTA CULTURA, nº 34, 1970, p. 127). 

Estas medidas deveriam ocorrer a partir de convênios entre os Estados, órgãos da 

administração pública federal especializados, Ministério da Educação e Cultura através da 

Diretoria de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e do Conselho Federal de Cultura 

(REVISTA CULTURA, nº 34, 1970, p. 128). 

No segundo dia do Encontro, priorizou-se a temática dos “problemas de defesa e 

utilização do patrimônio cultural” e a “defesa do patrimônio natural” que deveria envolver 

órgãos federais, estaduais e municipais, além do poder legislativo e judiciário, e das 

universidades, para melhor controle e resguardo dos usos do patrimônio. Os representantes 

dos estados informaram a situação de cada região, e a prática de proteção patrimonial que 

estava sendo utilizada. De forma inédita o secretário de educação e cultura de Minas Gerais, 

Heráclito Mourão Miranda sugeriu a realização de estudos sobre bens imateriais de cada 

Estado, especialmente, sobre o folclore. Esta proposta era inovadora dentro do Evento que se 

propunha a discutir o patrimônio de pedra e cal, seguido dos acervos artísticos e documentais. 

O último dia foi dedicado para a apresentação, aprovação do “Compromisso de 

Brasília” e para finalização do evento. O documento reunia as decisões tomadas no “I 

“Encontro dos governadores sobre a defesa do patrimônio histórico e artístico do Brasil” que 

sintetizava as decisões tomadas no Encontro, cujo objetivo principal era expor a importância 

da contribuição oficial de cada estado para a resolução de problemas relacionados à defesa e 

utilização do patrimônio cultural. 
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Os participantes do Encontro assinaram este documento que foi redigido por Pedro 

Calmon, novamente, num formato dirigista, foram elencados 23 tópicos, reforçando o 

inadiável comprometimento de estados e municípios com a política do governo, indicando 

como deveriam atuar os governos no setor da cultura, ressaltando a necessidade de 

conscientizar a população sobre a importância da proteção e da valorização do patrimônio, 

responsável pela preservação da memória sócio histórica da nação brasileira.  

O Compromisso compreendia orientações quanto a preservação de bens culturais 

patrimoniais destacamos: 

 A complementação da ação federal na proteção dos bens culturais e 

naturais nacionais e regionais através da criação de órgãos específicos sob a 

orientação do DPHAN; 

 A elaboração de uma legislação estadual e municipal específica para 

questões patrimoniais; ampliação dos recursos orçamentários a partir do 

levantamento dos recursos das áreas culturais de cada região,  

 O investimento na mão-de-obra especializada sob orientação de órgãos 

federais, visando a formação de cursos visando formar arquitetos 

restauradores, conservadores de pintura, escultura e documentos, 

arquivistas e museólogos;  

 A preservação dos cemitérios e túmulos de valor histórico;  

 A proteção do patrimônio paisagístico e arqueológico dos terrenos da 

marinha; 

 A articulação com a Igreja Católica, responsável pelas igrejas tombadas 

pelo SPHAN-DPHAN.  

 Criação de museus nacionais com a função precípua de documentar “(...) a 

formação histórica, tendo em vista a educação cívica e o respeito da 

tradição.” 

 

Entretanto o Compromisso, também, incentivava outras linhas de atuação que 

consideravam: 

 A proteção da documentação através da criação de arquivos; 

 A reformulação dos currículos escolares de nível primário, médio e superior de 

materiais que tratassem do conhecimento e da preservação do acervo histórico 



 
 
 
 

115 
 

e artístico, das jazidas arqueológicas e pré-históricas, das riquezas naturais e da 

cultura popular;  

 Diálogo entre das universidades com as bibliotecas e arquivos públicos 

nacionais, estaduais e municipais;  

 

Vale destacar as personalidades que assinaram o Documento: ministro da Educação e 

Cultura, Jarbas Passarinho; Arthur Cesar Ferreira Reis, presidente do Conselho Federal de 

Cultura; Renato Soeiro, diretor do DPHAN; governadores dos Estado do Distrito Federal, 

Pará e Maranhão; os vice-governadores do Acre e do Sergipe; os secretários de educação e 

cultura de Minas Gerais, do Ceará; e ainda os presidentes dos conselhos estaduais de cultura e 

os representantes dos governos Bahia, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, da Santa Catarina, 

de São Paulo, do Amazonas, do Mato Grosso, de Goiás, de Alagoas, do Paraná, da 

Guanabara, do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, de Pernambuco e do Rio Grande do Sul; os 

presidentes do IHGB; do Instituto Brasileiro do desenvolvimento florestal, do Arquivo 

Nacional, do Centro Universitário de Brasília, da Universidade de Brasília, do Instituto dos 

Arquitetos do Brasil e do Arquivo Histórico da Câmara dos Deputados.  

Paz (2011: 98) comparou o “I Encontro dos governadores sobre a defesa do 

patrimônio histórico e artístico do Brasil”, de 1970, com uma experiência anterior a Primeira 

Reunião Nacional dos Conselhos de Cultura, 1968, detalhada no primeiro capítulo desta 

dissertação, que foi o primeiro encontro após a estruturação do Conselho, e objetivava “o 

estudo das questões pertinentes à articulação, à coordenação, e à execução do Plano Nacional 

de Cultura”
109

. Esta reunião contou com representantes estaduais que ainda não conheciam as 

práticas gestadas pelo conselho, e por isso tinham poucas informações sobre a realidade 

cultural local, diferentemente da situação do Encontro, que fora organizado 3 anos após a 

implantação do Conselho, já havendo o reconhecimento deste como um dos órgãos 

orientadores da política cultural do país, e usufruindo de dotações orçamentárias que 

permitiam a implementação, o apoio e o financiamento de projetos de diversas naturezas. O 

prestígio conseguido pelo Conselho é constatado com o aumento do número de participantes 

público, que incluía representantes estaduais de cultura e presidentes de instituições culturais. 

O presidente do Conselho, Arthur Cesar Reis apresentava um discurso otimista em 

relação ao Encontro que teria proporcionado uma maior conscientização dos problemas da 

cultura no país, e que o Compromisso de Brasília apresentava uma política permanente de 

                                                           
109

 Decreto nº 62.256, de 12 de fevereiro de 1968. In: CONSELHO FEDERAL DE CULTURA. Cultura. MEC: 

Rio de Janeiro, ano II, n.º 07, janeiro de 1968. P. 67. 



 
 
 
 

116 
 

defesa do patrimônio histórico e artístico nacional
110

. Mas segundo Paz (2011: 98), o 

documento-síntese do Encontro, o Compromisso de Brasília, seguia em grande parte 

diretrizes já consolidadas na gestão de Rodrigo Melo Franco de Andrade a frente do Sphan, 

priorizando monumentos arquitetônicos e obras de arte eruditas associadas ao passado 

brasileiro.  

Na perspectiva de Maia (2010: 129), o Compromisso de Brasília apresentava de forma 

superficial questões do trabalho de “Defesa do patrimônio histórico, artístico e natural do 

Brasil, no pensamento do Conselho Federal de Cultura”, pois o Compromisso não explicitava 

claramente os problemas de fontes orçamentárias; não citava a necessidade de convênios entre 

os órgãos federais, estaduais e municipais; nem estipulava a criação de órgãos regionais 

dedicados, exclusivamente, à proteção do patrimônio histórico e artístico nacional. A autora 

escreve que dos 23 pontos assinalados pelo Compromisso de Brasília, apenas dois 

corresponderiam às demandas apresentados pelo CFC: a necessidade de proteção do 

patrimônio militar e eclesiástico e o papel do ensino na formação cívica do cidadão. 

Como percebemos, o CFC investiu na criação de espaços de visitação pública e 

gratuita, e na preservação de patrimônio representados pelos grandes nomes e pelo folclore 

(OLIVEIRA, 2007: 140). Além disto, como foi explicitado acima, o “Compromisso de 

Brasília”, nos permite acrescentar que o conceito de patrimônio do Conselho Federal de 

Cultura, ainda considerava o patrimônio material, em especial, os edificados, mas incluíam 

preocupações com os acervos arquivísticos e bibliográficos, incentivando a criação de 

arquivos, a reformulação de currículos escolares que deveriam instruir sobre a importância do 

conhecimento e preservação do acervo histórico, como também o diálogo das universidades 

com as bibliotecas a arquivos públicos das três instâncias nacionais. 

Neste contexto, era justificável o direcionamento de recursos para instituições como o 

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e a Biblioteca Nacional, que estavam em situação 

precária, e deveriam ser reestruturadas para em seu pleno funcionamento servir de referência 

na prática de preservação de documentos, produção bibliográfica, bem como para as demais 

instituições no país. Como exemplo, a Biblioteca Nacional, considerada como o único Museu 

Bibliográfico do país, que até então, tinha sua atuação restrita ao estado da Guanabara, mas 

que não deveria mais se isolar, e relacionar-se diretamente com as “bibliotecas públicas da 
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capital de cada Estado ou Território”
111

. A característica função maior da biblioteca nacional 

deveria ser a guarda, conservação e atualização de seu acervo, constituindo-se como centro de 

referência de um sistema bibliográfico nacional, e também disponibilizando o acervo para o 

país com os modernos processos de reprodução de documento. 

Maria Madalena Diegues Quintella (QUINTELLA, 1984:115) desenvolveu um estudo 

sobre as elites culturais no Brasil na década de 1970, enfocando o CFC e o IHGB que 

atuavam em diferentes campos do saber e possuíam períodos de vida diferentes no panorama 

cultural, correlacionando o tipo de instituição e suas metas culturais. 

Para ela, as instituições relativamente antigas, como IHGB, tendiam a autoculturação, 

ou seja, voltam-se para si mesmas, vivem de sua memória e para a preservação de seu 

patrimônio cultural. Desta maneira, o IHGB reverenciava “o passado para legitimar sua 

posição no universo cultural” (Idem, 133). Uma das formas de garantir este prestígio era 

salvaguardar fontes inacessíveis, protegendo assim documentos que continham informações 

sobre o passado da Nação.  

A autora constatou que o IHGB vivia de sua memória e para a preservação de seu 

patrimônio cultural, enquanto as mais recentes, como o CFC, demonstram maior 

exteriorização e, sobretudo, se dedicam a “conciliar seus objetivos com os objetivos 

públicos”.  

Mesmo com metas diferenciadas, estas instituições estavam, segundo Quintella 

(1984), quase sempre em parceria, e que tais relações não aconteciam apenas a nível 

institucional, podendo também ocorrer entre os membros dos grupos que desempenham 

funções relevantes nos diferentes estabelecimentos. 

Desta forma, se verifica a informalidade no funcionamento das instituições, constatada 

pela recorrência de intelectuais nos espaços do CFC e do IHGB, cuja admissão se dava por 

critérios subjetivos. Ou seja, para pertencerem a tais estabelecimentos era preciso estarem 

inseridos em sociabilidades particulares, o que implicava no exercício de atividades e 

comportamentos próprios do grupo ao qual se identificam. 
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3.3. As particularidades da Câmara do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(CPHAN) e as Solicitações do IHGB ao CFC. 

A pesquisa demostrou que para além das exigências formais estabelecidas em lei, a 

Revista Cultura informava a discussão entre os conselheiros da Câmara do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (CPHAN) a partir da qual se pode compreender o tipo de bens 

culturais incluídos na categoria de patrimônio, e assim receber financiamento ou apoio do 

Estado.  

Há um consenso nos estudos sobre políticas voltadas para a preservação do patrimônio 

brasileiro (GONÇALVES, 1996; FONSECA, 2007 e CHUVA, 2009) de que a valorização 

das manifestações populares sugerida no anteprojeto de Mário de Andrade, nos anos 1930, foi 

resgatada num segundo momento, na gestão de Aloísio Magalhães no IPHAN, antigo 

SPHAN, no final dos anos 1970. Contudo, as narrativas dos conselheiros e dos diferentes 

gestores da área cultural publicados na publicado na Revista Cultura parece indicar que antes 

da década de 1970, o Conselho Federal de Cultura, por meio da Câmara do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional, estava empenhado efetivar uma política patrimonial alternativa 

a desenvolvida pelo IPHAN, ampliando o conceito de patrimônio até então vigente, restrito à 

preservação das obras arquitetônicas e dos centros históricos. 

Rodrigo Melo Franco de Andrade, enquanto presidente da CPHAN, publicou o artigo 

“Âmbito do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional”, no sétimo número da Revista 

Cultura, em janeiro de 1968, informou a necessidade de definir e demarcar com precisão a 

área de competência da CPHAN. Inicialmente, recorreu a definição de patrimônio elaborada 

por um membro da câmara das ciências humanas, Manuel Diégues Júnior, descrevendo o 

patrimônio histórico e artístico nacional como: 

“o conjunto de bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação 

seja de interesses público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da 

história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou 

etnográfico, bibliográfico ou artístico”...Equiparam-se a esses bens “os 

monumentos naturais, bem como os sítios e paisagens que importe conservar 

e proteger pela feição notável com que tenham sido ditados pela natureza ou 

agenciados pela indústria humana (REVISTA CULTURA, nº 07, 1968, p. 

32-33). 

 

Rodrigo Melo Franco de Andrade acrescentou a esta definição uma série de bens 

culturais de valor excepcional, que mesmo tendo a sua importância reconhecida, não 

poderiam ser resguardados pelo Sphan devido a sua enorme quantidade.  

“Massas consideráveis de documentos de interesse histórico existentes em 

arquivos dos órgãos da administração, nos cartórios judiciais, nos arquivos 

eclesiásticos, nas associações civis e em recintos particulares. 
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Remanescentes da pilhagem sistemática operada pelos negociantes do 

gênero, parcelas consideráveis do espólio de obras de arte antiga e de 

artesanato tradicional deixado por nossos antepassados, dispersos por muitos 

lugares (REVISTA CULTURA, nº 07, 1968, p. 33).” 

 

Além destes, Rodrigo assinalou também os empreendimentos mal concebidos pelas 

municipalidades, os sítios urbanos e rurais, nos quais predominavam traços de ancestralidade, 

de pitoresco ou de beleza de paisagem. Os mesmos indicaram a existência de numerosas 

edificações que não assumiam importância como monumentos nacionais, sendo consideradas 

produções genuínas da arquitetura brasileira, popular ou erudita, merecedoras de estudo e 

conservação. Por último, marcaram as sedes de institutos históricos estaduais e municipais, 

nos museus regionais, em lojas maçônicas subsistentes, onde estavam guardadas valiosas 

coleções de peças (REVISTA CULTURA, nº 07, 1968, p. 33). 

Por último, Rodrigo Melo Franco de Andrade relembrou o Decreto-lei, de 21 de 

novembro de 1966
112

, que atribuía ao CFC, no artigo segundo, línea d, o dever de cooperar 

para a defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico do país, e difundir o 

conhecimento produzido sobre estes patrimônios à coletividade brasileira e instruí-la do seu 

valor inestimável. 

Desta forma, temos a demarcação da área de atuação da CPHAN que por tratar do 

patrimônio nacional estava próxima às atividades do Serviço do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (SPHAN), mas na definição de Rodrigo M. F. de Andrade esta última 

restringia-se majoritariamente ao tombamento de bens culturais, cabendo a CPHAN 

considerar um leque maior de representações que englobavam: obras artísticas e 

arquitetônicas de valor histórico, os museus, as bibliotecas, os teatros, as academias de letras, 

os institutos históricos, as cerimônias cívicas, as grandes obras de literatura, as festas 

populares e os centros históricos. 

Todos estas representações ficavam excluídas da área de ação do DPHAN, devido a 

impossibilidade de tombar os incontáveis elementos representativos da identidade nacional, 

mas entrariam na esfera das atribuições do Conselho Federal de Cultura, por intermédio da 

Câmara do Patrimônio Artístico e Nacional. Tratava-se de uma cooperação, pois à Câmara 

deveria vigiar estes bens, e estabelecer uma ação supletiva da Diretoria.  

Por último, Rodrigo Melo Franco de Andrade relembrou o Decreto-lei, de 21 de 

novembro de 1964, que atribuía ao CFC, no artigo segundo, línea d, o dever de cooperar para 

                                                           
112

 CONSELHO FEDERAL DE CULTURA. “Decreto-lei nº 74, de 21 de novembro de 1966”. Cultura. MEC: 

Rio de Janeiro, ano I, n.°1, Julho de 1967 pp.107-110. 



 
 
 
 

120 
 

a defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico do país, e difundir o conhecimento 

produzido sobre estes patrimônios à coletividade brasileira e instruí-la do seu valor 

inestimável. 

 

3.4. Sistema de financiamento à cultura a partir dos convênios firmados entre a Câmara 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e o Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro. 

 

A literatura analisada até agora mostrou que as publicações do Conselho trouxeram 

uma nova forma de intervenção administrativa, com normatização própria, constituindo novos 

rituais de legitimação.  Para serem prestigiadas pelo Estado, as instituições deveriam iniciar 

um processo, seguindo etapas de disciplinamento estipuladas no Regimento do Conselho e no 

cotidiano burocrático, que incluíam a solicitação das instituições com justificativas, a avalição 

por parte dos conselheiros para a aprovação de certas demandas e o atendimento das normas 

estipuladas. Caso o processo tivesse de acordo com as exigências, era consentido o convênio, 

conforme data limite de prestação de conta, além das obrigações a serem declaradas. 

Costa (2011: 63) realizou uma análise de 338 convênios celebrados entre diferentes 

instituições culturais, que estão no arquivo do Conselho Federal de Cultura (CFC), sob a 

guarda da Fundação Casa de Rui Barbosa. Na documentação referente aos convênios 

constavam: o parecer de aprovação do pedido, o termo do convênio, a liberação do recurso, a 

prestação de contas e o parecer desta última. Poderiam ser realizados novos convênios, caso 

as entidades beneficiadas não apresentassem nenhuma irregularidade na prestação de contas. 

Os convênios eram importantes, pois mediavam os repasses de recursos aprovados em 

sessão plenária para as entidades culturais. É necessário ressaltar que para se tornarem 

convênios, os processos passavam por uma série de etapas formalizadas na legislação descrita 

no primeiro capítulo, e também pelas avalições informais dos conselheiros que consideravam 

o tipo de pedido, a justificativa, a Instituição, e a pertinência dos valores; e para finalizar o 

ritual era necessário a publicação de um parecer sintéticos de 2 a 8 parágrafos informando a 

disponibilidade do Conselho para tal solicitação. 

É importante destacar que as câmaras recebiam demandas de diversas finalidades, e 

atendiam conforme o contexto histórico. Na análise de Calabre (2006), já na segunda metade 

do ano de 1972, o CFC atuava com a escassez cada vez maior de recursos financeiros, o que 

implicava que nem todas as solicitações fossem apoiadas na íntegra, podendo até negar apoio 

financeiro auxílio para a maioria destas. Ainda que de forma limitada, o CFC teve um papel 
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importante, ao ajudar na regularização e institucionalização da área da cultura na 

administração pública, ocasionando relevantes mudanças nas políticas culturais. 

Costa (2011: 64) mapeou as instituições conveniadas, e concluiu que 16% eram 

firmados com Conselhos de Cultura, Secretarias ou Prefeituras, ou seja, órgãos oficiais dos 

estados e 12% com as Academias de Letras e Institutos Históricos e Geográficos, entidades 

culturais sempre valorizadas pelos conselheiros. Destacou que metade dos recursos destinava-

se à região Sudeste do país, no então estado da Guanabara. A autora constatou que o CFC 

relacionava-se “com as grandes instituições nacionais, funcionando como um órgão supletivo 

de recursos do próprio governo”. 

No mapeamento detalhado dos convênios relacionando ano, órgãos, o tipo de 

solicitação e o estado de origem, encontramos convênios com institutos históricos do Rio 

Grande do Norte, Pará, de Minas Gerais, Bahia e Alagoas, conforme a distribuição abaixo: 

 

Tabela 2: Relação dos Institutos Históricos que estabeleceram convênios com o CFC 

Fonte: Costa (2011: 104-127) 

 

 

 

 

 

Ano Órgão Assunto Área Estado

1969
Instituto Histórico e Geográfico 

do Rio Grande do Norte

Manutenção e conservação dos 

prédios e dos pertences do Instituto
Reforma/Restauração Natal- RN

1969 Instituto Histórico e Geográfico do Pará Material para exposição do acervo Equipamentos Belém-PA

1969
Instituto Histórico e Geográfico

 de Minas Gerais

Aquisição de equipamentos e mobiliário da Biblioteca 

e salão nobre das reuniões e conferências
Equipamentos Belo Horizonte - MG

1969 Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro
Pagamento de pessoal e aquisição 

de mateiral de consumo
Pagamento de pessoal Guanabara-RJ

1970
Instituto Histórico e Geográfico 

do Rio Grande do Norte

Edição e Publicação de trabalhos de cunho histórico 

relacionados a História do Rio Grande do Norte
Publicação Natal- RN

1970 Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro Publicação e aquisição de obras Publicação Guanabara-RJ

1970 Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro Custeio do Instituto em 1971 Subvenção social Guanabara-RJ

1970 Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro

Pagamento de Técnicos que farão o levantamento

 do material ilustrativo a ser utilizado em exposições 

no Ano 

dos Sequiscentenário da Independência e aquisição 

dos materiais

Pagamento de pessoal Guanabara-RJ

1973 Instituto Histórico e Geográfico da Bahia
Realizar o 3º Congresso de História

 de Salvador - BA
Seminários/Conferências Salvador-BA

1973 Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro

Pagamento de pessoal técnico especializado para 

trabalhar na elaboração, catalogação e praparo gráfico 

da obra "Paraguassu"

Pagamento de pessoal Guanabara-RJ

1973 Instituto Histórico e Geográfico Alagoas

Impressão do livro "O Estado de Alagoas na Guerra 

da

 Independência", em comemoração ao 

Sequiscentenário da

 Independência do Brasil. (Recurso assistência a 

entidades culturais 

e criação de casas de cultura)

Publicação Maceio-AL

1974
Instituto Histórico e Geográfico do

 Rio Grande do Norte
Restauração e organização da biblioteca Reforma/Restauração Natal- RN
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Deste mapeamento destacamos os relativos ao Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro: 

Tabela 3: Relação dos convênios do IHGB com o CFC 

Fonte: Costa (2011: 104-127) 

 

 

O estudo de Costa (2011: 63) não encontrou convênio no ano de 1967, somente nos 

anos de 1968 e 1973, sendo o maior número de convênios firmados em 1970 com um total 82 

e em 1973 com 78. Todavia, a presente dissertação encontrou convênios no ano de 1967 não 

publicizados neste ano pela Revista Cultura, mas sim posteriormente.  

Para esta análise foram selecionados três convênios mais completos, visto que o 

acervo do CFC não foi totalmente tratado, e encontra-se em processo de organização. Esses 

foram divididos em dois tipos de financiamento privilegiados pelas políticas culturais do 

CFC: infraestrutura e atividade cultural. É necessário ressaltar que o estudo foi realizado em 

sua maior parte com as publicações regulares do CFC, confrontadas com as informações 

obtidas através do exame minucioso de alguns dos convênios estabelecidos com o Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro.  

Como nem todos os convênios relacionados ao IHGB possuem sequência, optamos 

por realizar uma análise qualitativa dos que aparentemente seguem uma cronologia. O 

convênio 417.864 de 1966 objetivava o aumento de subsídio para manutenção do IHGB, e 

teve início no Ministério da Fazenda, antes do funcionamento do Conselho, acompanhando a 

formação desse. E assim encontramos as alterações procedimentais decorrentes do processo 

de disciplinamento esboçado pelos conselheiros. Seguindo a ordem cronológica, a segunda 

solicitação foi o convênio 20.357 de 1967 que tinha o mesmo objetivo que o anterior, e expôs 

de forma mais esclarecedora o esforço da equipe administrativa do conselho, em instituir 

prática institucional para avaliação de solicitações. E para o entendimento da liberação de 

Ano Assunto Área Estado

1969
Pagamento de pessoal e aquisição 

de mateiral de consumo
Pagamento de pessoal Guanabara-RJ

1970 Publicação e aquisição de obras Publicação Guanabara-RJ

1970 Custeio do Instituto em 1971 Subvenção social Guanabara-RJ

1970

Pagamento de Técnicos que farão o levantamento

 do material ilustrativo a ser utilizado em exposições 

no Ano 

dos Sequiscentenário da Independência e 

aquisição dos materiais

Pagamento de pessoal Guanabara-RJ

1973

Pagamento de pessoal técnico especializado para 

trabalhar na elaboração, catalogação e praparo 

gráfico da obra "Paraguassu"

Pagamento de pessoal Guanabara-RJ
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recursos para as atividades culturais, selecionamos apenas um convênio 1279 de 1968. Em 

todos os convênios foram também avaliadas as justificativas dos sócios do IHGB para 

obterem recursos, e as diferentes avaliações dos conselheiros. 

Os convênios mais íntegros permitem investigar o início do processo administrativo, 

com práticas burocráticas, amparadas em lei, todavia nos interessando, também, como foram 

avaliadas as justificativas dos sócios do IHGB para obterem apoio do Estado, e os critérios de 

classificação presentes nas escolhas dos conselheiros, que não estavam condicionadas só as 

exigências dos dirigentes do governo autoritário, mas também ao universo simbólico 

constituído pelo métier.  

Apesar de ser uma discussão inserida no contexto de uma ditadura, pretendemos 

observar as prerrogativas dos conselheiros com certa autonomia, possível a partir do conceito 

de intelectual elaborado por Jean-François Sirinelli o qual considerou o conceito de intelectual 

partindo de uma concepção ampla. No decorrer da pesquisa, esta vai se configurando através 

das informações obtidas no processo de investigação. Tal definição é obtida conforme valores 

próprios dos grupos aos quais o intelectual pertence, conforme “sua notoriedade eventual ou 

sua especialização, reconhecida pela sociedade em que ele vive” (SIRINELLI, 1996: 243). 

Para o autor, todo grupo de intelectuais está organizado “em torno de uma 

sensibilidade ideológica ou cultural comum e de afinidades mais difusas” (Idem, 248). Estas 

são determinantes, por isso, os historiadores deveriam tentar apreender tais estruturas de 

sociabilidade, que formam um pequeno universo, no qual se estabelecem laços -  

denominados popularmente "redes” - para apreender tais estruturas, variáveis no tempo e no 

espaço.  

Rebeca Gontijo (2005: 260) a partir da análise de Maurice Agulhon explorou o 

conceito de sociabilidade como categoria descritiva, essencial para apreender a atitude geral 

das populações em relações públicas, estabelecidas não apenas em associações formalmente 

organizadas, como as instituições. Esta é uma definição generalizante não restritiva a um 

contexto particular, podendo o termo sociabilidade ser aplicado a fenômenos observados em 

diferentes épocas e locais. 

Verifica-se que entre os intelectuais pode existir uma sociabilidade particular cuja 

metodologia sistemática de Michel Trebitsch, apresentada por Gontijo (2005: 260), tem 

ênfase em três aspectos principais: a relação com o político, a definição de valores próprios e 

o papel das representações. 

Gontijo (2005: 262) relacionou a proposta de Sirinelli à de Trebitsch, indicando que o 

campo de investigação contemplaria a relação da sociabilidade, marcada pela dupla acepção 
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de redes organizacionais e “microclimas”, com o político, com a tradição, os valores e as 

representações, observando a importância dos sentimentos. E assim, esta abordagem 

possibilitaria à compreensão da história dos intelectuais como “um campo histórico aberto, 

situado no cruzamento das histórias políticas, social e cultural”.  

Contata-se uma flexibilidade, pois os intelectuais têm vínculos com outros campos 

mas possuem uma certa autonomia, ou seja, eles estão inseridos no campo sociocultural mais 

amplo, entretanto não deixam de reelaborar diferenças que asseguram as identidades 

individuais e coletivas, demarcando espaços e estabelecendo meios de atuação (GONTIJO, 

2005: 263). 

Na leitura de Gontijo (2005: 263) sobre Sirinelli (1996), na história social dos 

intelectuais, (ou história dos intelectuais) está presente uma dupla compreensão: A primeira 

correspondia aos intelectuais como criadores e “mediadores” culturais, e a outra, se restringia 

à noção de engajamento. Estas não seriam excludentes, pois ambas possuem natureza 

sociocultural, rejeitando a atuação pela lógica do interesse individual, do utilitário, sendo 

orientadas por valores comuns (científicos, morais, estéticos ou ideológicos). Havia a 

necessidade do reconhecimento das atividades por seus pares e pela sociedade na qual viviam. 

Este reconhecimento tinha muita importância uma vez que ele legitimaria a intervenção nesta 

mesma sociedade. 

Desta forma, os intelectuais são uma categoria de desenho variável, mas como 

produtores de bens simbólicos, formam um grupo social, empenhado na elaboração de 

interpretações sobre a realidade.  

Como mencionado, a presente dissertação se debruçou sobre duas instituições onde os 

intelectuais atuaram e procurou examinar as relações estabelecidas tomando os processos de 

dois tipos de financiamento, infraestrutura e atividade cultural, acompanhando as etapas e os 

setores por onde circularam, até o parecer dos conselheiros da CPHAN, rito final para 

tornarem-se em convênios, a partir dos quais receberiam apoio do Estado. Inicialmente, o 

estudo constatou que os convênios foram iniciados por cartas encaminhas ao presidente da 

República.  

O estudo verificou que a primeira solicitação para manutenção do IHGB, feita por 

meio de uma carta, protocolada no Ministério da Fazenda, identificada pelo número 

417.864/66. É o documento mais antigo encontrado até agora referente a relação do Instituto 

Histórico com o Conselho Federal de Cultura. Essa carta foi escrita por José Carlos de 

Macedo Soares, presidente do IHGB no período de 1939 a 1968, reconhecido historiador, e 

membro da Academia Brasileira de Letras em 1937. Nascido em São Paulo, formou-se em 
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direito pela Universidade de São Paulo. Seu ingresso na vida política ocorreu quando se 

elegeu como deputado nacional constituinte entre os anos de 1933 e 1934, e depois, foi 

Interventor Federal em São Paulo. Também, foi Ministro das Relações Exteriores 

representando o Brasil em Washington na posse do presidente Franklin D. Roosevelt (1937). 

Além dos recursos disponibilizados para obras de infraestrutura, verificamos um 

convênio de outra área de interesse das políticas culturais do CFC: atividades culturais, 

especificamente Comemorações do Quinto Centenário de Pedro Álvares Cabral, que foi 

realizada em Porto Seguro, no dia 29 de junho de 1968. Esses funcionavam como lugares de 

memória destacando acontecimentos históricos, eventos e personagens, tidos como 

representativos da nacionalidade. Esse convênio de número 1279 de 1968, é diferente do 

anterior, não foi iniciado por uma carta de um intelectual, mas sim por duas cartas, escrita por 

pessoas desconhecidas. A primeira referia-se as péssimas condições de estrutura da cidade, 

desprovida de hospital, calçamento e luz elétrica, e que deveria ser apoiada por ter sido o 

primeiro porto descoberto por Cabral, e a segunda enfocava a precariedade do patrimônio 

cultural da cidade de Porto Seguro. 

Transcreveremos abaixo o conteúdo das diferentes cartas. Primeiramente da escrita por 

Macedo Soares, presidente do IHGB, referente a solicitação de subsídios para infraestrutura. 

Rio de Janeiro, 20 de Maio de 1966. 

Excelentíssimo Senhor  

Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco 

Digníssimo presidente da República 

 

O Instituto Histórico e Geográfico tomou conhecimento da dotação orçamentária, 

que Vossa Excelência teve a generosa iniciativa de incluir em sua autorização de 

despesas federais para 1966. 

E penhorado à decisão benfazeja, congratula-se com Vossa Excelência pelo alto 

alcance da justa providência, que atende de momento às mais angustiantes 

necessidades da centenária instituição. 

Todavia, Sr. Presidente, faz-se mister manter-lhe o mesmo auxílio nos exercícios 

futuros, por meio do dispositivo especial, que substitua o que regia o assunto. 

Em verdade, a Lei nº 2.956, de 17 de novembro de 1956 que revogou as anteriores, 

determinou no art. 1º a subvenção de 3 milhões de cruzeiros. 

Exuberantemente provada, porém a insuficiência deste auxílio, para a simples 

manutenção do Instituto, à vista do encarecimento do material, e mão-de-obra, do 

que necessita, houve por bem Vossa Excelência fixá-la em disposição orçamentário 

para Cr$150.000,000(cento e cinquenta milhões de cruzeiros a 10 de dezembro de 

1965. 

Encerrado o exercício, todavia, cessará o benefício, que não renovará 

automaticamente, desde que a citada Lei nº 2 956 não seja substituída por outra. 

Por isso, Senhor Presidente, o Instituto Histórico solicita a Vossa Excelência que em 

complemento à iniciativa merecedora de seus compreensivos agradecimentos, seja 

providenciada a lei que lhe garanta a continuação, à semelhança do que preceituou 

anteriormente em 1956. Em anexo tomo a liberdade de apresentar minuta do projeto, 

caso Vossa Excelência assim o determine, transformá-lo em Mensagem de 

Congresso. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos do meu mais 

profundo respeito. 
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José Carlos de Macedo Soares 

Presidente perpétuo 

 

Nas outras duas cartas assinadas por pessoas não identificadas, correspondentes ao 

tipo de financiamento destinado às atividades culturais, encontramos as seguintes redações: 

Pôrto Seguro, 15 de Agosto de 1967. 

Emx º Sr. 

Presidente da República 

Palácio do Planalto  

Brasília – Brasil 

Senhor Presidente:  

Viemos por intermédio desta chegar ao conhecimento de V. Excia. A situação em 

que se acha Pôrto Seguro. 

A cidade vai se acabando pouco a pouco, como uma pessoa condenada por um 

tumor maligno. 

Nada temos nesta cidade. Vivem em completo abandono. Sendo assim vítima de 

crítica por tosos os visitantes que aqui chegam. Pois até as principais riquezas e 

belezas históricas, estão sendo destruídas pelos séculos. O Paço Municipal com 453 

anos de existência; está caindo aos pedaços, por falta de assistência do Patrimônio 

Histórico, A igreja da Glória construída em 1503; só resta a sepultura. Os canhões, 

estão expostos ao tempo; se acabando como a própria cidade de Pôrto Seguro. O 

marco do descobrimento vive servindo de encosto para os animais. Todavia, não 

culpamos o governo atual do Estado, e sim os anteriores; que esqueceram de uma 

mãe que vive a 467 anos dormindo em berço de espinho e sacrifício. 

Pedimos providências Sr. Presidente! Que, justamente com o governador do Estado 

e os senhores deputados; transforme êste rincão, em um Território Federal. Pois, 

somente nas mãos e na direção de V. Excia a frente da Nação e com um coração de 

rara bondade como o vosso; Pôrto Seguro respirará mais forte e renascerá. Podendo 

assim receber sem timidez, todos os seus filhos dêsse grandioso Brasil. 

Aproveitamos o ensejo para renovar os nossos protestos de consideração e estima. 

Cordialmente Benigno Ramos de Souza, José Borges de Souza (vereador), e mais 

nove assinaturas, cuja grafia impede a nitidez do nome. 

Segunda Carta: 

 

Pôrto Seguro, 17 de Agosto de 1967. 

Exmº Sr. 

Presidente da República 

Palácio do Planalto 

Brasília – Brasil 

Senhor Presidente, 

Venho por intermédio desta missiva expor-lhe os meus desabafo como também de 

inúmeras pessoas aqui residente nesta terra desprovida de hospital, calçamentos, 

maternidade, cinema, estabelecimentos de curso colegial e científico. Pôrto Seguro, 

berço do Brasil, terra na qual nunca houve em gestão alguma apoio, tanto dos 

governadores como dos Presidentes anteriores. 

Senhor Presidente: Esta terra, primeiro pôrto descoberto por Cabral, deveria ser no 

mínimo uma grande cidade. Todavia isto não acontece. Pois até a luz elétrica, é 

fornecida através de um motor, por sinal antiquíssimo. 

Portanto, pedimos a V. Excia., que tome providência sobre esta cidade tão 

merecedora, ainda bem que V. Excia, é dotada de um coração generoso, como prova 

o seu gôverno cheio de realizações e outras a serem executadas no futuro. 

Aproveito o ensejo para renovar os meus protestos de consideração e estima.113 

Cordialmente 

Bento Borges de Souza 

                                                           
113

 Decidimos preservar a escrita original da carta, sem revisão ortográfica, mantivemos os erros e a grafia da 

época.  
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Os estudos têm assinalado a importância das correspondências pessoais, marcados por 

fortes indícios de individualidade do titular, motivo pelo qual estes foram relacionados às 

fases da vida, como convites, felicitações, pedidos, cartões e cartas diversas. Os mesmos eram 

considerados lugares de sociabilidade, onde se pode esclarecer as relações dos intelectuais 

com o poder (GOMES, 2000: 19). 

Ângela de Castro Gomes no artigo “O ministro e sua correspondência: projeto político 

e sociabilidade intelectual” apresentou um estudo sobre a correspondência privada do ministro 

Gustavo Capanema como lugar de sociabilidade para a intelectualidade de 1930-1940. A 

partir das correspondências privadas fora realizada uma análise das relações tecidas entre o 

ministro e seus intelectuais, mostrando o processo de construção identitária que abarcava a 

figura de Capanema, sua imagem como homem público e o seu ministério, constituindo a 

identidade do novo órgão e o lugar da comunidade intelectual. 

A pesquisa da autora verificou que todos os remetentes eram letrados e homens, cujo 

reconhecimento social e intelectual era notório ou estava em vias de fato, e caracterizou a 

escrita como “fora” do circuito profissional-formal, não se restringindo aos ocupantes de 

cargos públicos, nem a assuntos de “trabalho”, inseridos num círculo privado alternativo à 

correspondência oficial, dirigindo-se ao Capanema como ministro e como pessoa (GOMES, 

2000: 29).  

Gomes (2000: 29) questionava-se sobre o conteúdo das cartas, buscando verificar 

quais eram os pedidos predominantes; quais intelectuais pediam, e o que pediam, se eram 

empregos, para quem e quais os argumentos, se os pedidos eram atendidos, se o ministro 

também fazia solicitações. 

A investigação da autora mostrou que os pedidos e os assuntos profissionais 

predominavam nas correspondências para o Ministro, com poucas informações sobre assuntos 

políticos, ou seja, não tratavam da conjuntura política da época nem das políticas públicas que 

envolvessem outros titulares ministeriais.  

O conteúdo das cartas não mostrava muita relação íntima e afetiva. Em momentos de 

despedidas havia a lembrança da família, com desejo de saúde, sucesso, com convites para um 

encontro ou jantar, junto de agradecimentos. Gomes (2000: 31) acredita que neste círculo 

próximo a Capanema, havia comunicação por telefone, conversas e visitas informais, nas 

quais assuntos políticos e profissionais eram abordados com máxima sutileza. 

Em uma carta de Gilberto Freire à Gustavo Capanema, a autora verificou um discurso 

que se iniciava na formalidade e, paulatinamente, vai ganhando intimidade: a partir do 

momento que Freire manda lembranças à Maria, esposa de Capanema, e agradece ao presente 
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dado no batizado de sua primeira filha, segundo Gomes (2000: 32) como um recurso para 

manifestar o desejo de aproximação, eliminando “distâncias físicas” ou “hierárquicas” entre 

remetentes e destinatários.  

Ao tratar dos pedidos, a autora nos alertou que estes são uma prática comum no campo 

da política e da religião, nos quais se evidenciam uma relação desigual, onde o demandante 

recorre a um interlocutor “poderoso”, que tem, muitas das vezes, capacidade de atendê-lo. O 

gênero epistolar tem a seguinte característica: 

 “A retórica das cartas de pedidos expressa, pois, um tipo de código epistolar, 

amplamente compartilhado por quem faz e por quem recebe o pedido. Dirigidos a 

santos e a “autoridades” de diversos tipos (não apenas políticas), devem estabelecer 

relações interpessoais, ou seja, devem aproximar e sensibilizar, independente de um 

conhecimento prévio e/ou face a face. Por isso, frequentemente a correspondência de 

pedidos inclui uma estratégia de apresentação do próprio demandante, seguida de 

uma justificação da demanda, devendo haver uma sólida e lógica articulação entre 

quem pede e o que é pedido, para que a “justiça” do pleito surta efeito. Além disto, 

as cartas de pedidos também constroem uma imagem do “poderoso” a que se 

destinam, pois são seus atributos públicos e pessoais que sustentam sua posição de 

“escolhido” para a demanda. É assim que o demandante estabelece a “noção de 

confiança” depositada em seu destinatário, transformando-o, por meio dessa 

operação retórica, sem seu “protetor” (GOMES, 2000: 32).” 

 

Uma característica das correspondências é que os intelectuais da rede não costumam 

pedir para si mesmo e tendem a ser mediadores de alguém de círculo de relações. Os pedidos 

não eram recebidos diretamente pelo Ministro, sendo mediados por um secretário particular, 

mesmo sendo Capanema o destinatário final do pedido, havendo poucos casos em que ele 

recorre a outro Ministro ou ao Presidente. Como os remetentes eram amigos do Ministro, não 

havia a necessidade de apresentação destes nem do beneficiário dos pedidos, cujas atribuições 

pessoais e pretensões eram rapidamente expostas. Por conseguinte, as cartas e pedidos eram 

curtos e diretos, tratando-se de uma intimidade que permite ir direto à questão (GOMES, 200: 

33). 

Como exemplo, Gomes (2000: 33) mencionou o pedido de Gilberto Freire para 

agilizar o processo de aposentadoria de seu “velho pai”, que se encontrava na burocracia 

governamental. Capanema retornou a Freire, e informou que aguardava o encaminhamento 

dos papéis para realizar a aposentadoria, e de forma afetuosa finalizou a resposta. Verificamos 

assim, que a retórica de justificação dos pedidos não era o forte da correspondência. 

Já em outros pedidos, era comum a nomeação e transferência para cargos nas áreas de 

Educação e Saúde, que se expandiram em todo o país, em especial os pedidos para inspetores 

de ensino secundário, comercial e, em menor quantidade, para professor universitário. Ainda 

mais, a lei de acumulações, que impedia que o funcionário público ocupasse mais de um 

cargo, aumentava a possibilidade de vagas. Muitas das vezes, os remetentes induziam ao 
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Ministro o que deveria ser feito, ao informar a existência de vagas disponibilizadas devido ao 

deslocamento de seus ocupantes. Eram abundantes os pedidos de empregos e coexistiam com 

o Departamento de Administração do Serviço Público (DASP), que era responsável pela 

implantação de seleções para a ocupação de cargos pautados, contudo, tal procedimento não 

eliminava o poder de intercessão pessoal. Foi verificado que nestes pedidos havia uma 

“expectativa certa” do atendimento, com remota possibilidade de rejeição (GOMES, 2000: 

34-36).  

Os pedidos não eram descartados, segundo Gomes (2000: 34), Capanema se 

preocupava em atender efetivamente às solicitações a ele dirigidas, tendo o cuidado de 

responder ao demandante visando sinalizar o recebimento e encaminhamento do pleito, tanto 

quanto o resultado alcançado, mesmo sendo negativo. 

As correspondências mostravam que havia se formado uma rede de favores que 

envolvia o Ministério da Educação e Saúde, na qual os intelectuais e o ministro atuavam de 

forma clientelística. E assim, o ministro também fazia solicitações aos intelectuais. A exemplo 

de Mário de Andrade, que depois de ter sido afastado do Departamento de Cultura de São 

Paulo solicitou emprego ao ministro, e assim Capanema pediu o retorno de Mário, que 

desempenhava trabalho especializado que exigia competência particular cuja disponibilidade 

não se encontrava nos servidores públicos existentes (GOMES, 2000: 37). 

Além disto, as cartas também mostravam sugestões para as políticas públicas da 

época, como em 1935, quando Mário de Andrade opinou sobre a divisão do ensino das artes 

em academias – arquitetura, engenharia, artes plásticas, música e teatro. Portinari seguiu a 

mesma característica, com sua proposta de criação de um atelier de pintura mural na Escola 

Nacional de Belas Artes (Enba). 

Em outro artigo “Cultura Política e Cultura histórica no Estado Novo”, Ângela de 

Castro Gomes (2007) alertou que a relação dos intelectuais com o Estado autoritário da Era 

Vargas (1930-1945) não poderia se resumir como uma “alienação e traição” por parte dos 

intelectuais, acusação originada devido à estreita relação destes com as políticas ministeriais, 

cuja compreensão se dará a partir da cultura política da época.  

Para esta análise adotou o conceito de cultura política como um conceito aberto que 

permitiria a explicação do comportamento político de atores sociais, sejam eles coletivos ou 

individuais, averiguando os seus próprios pontos de vista. Igualmente, considerou a relação 

dos intelectuais constituída com o Estado como "complexa, dotada de ambiguidades, 

aproximações, distanciamentos e negociações" sempre às margens de liberdade, visto que a 

radical oposição nunca era possível. Devido a estes exemplos, Gomes acredita que os 
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intelectuais receberam benefícios do governo, tendo sido primordiais para a construção de 

uma interpretação sobre o passado, presente e futuro, bem como para sua consolidação através 

dos tempos, considerando a operação intelectual não como uma mera constatação de algo que 

existe, mas sim um “esforço de "recuperação do passado", a fim de atribuir ao fato um 

significado (GOMES, 2007: 55). 

Desta forma, o conceito de cultura política tornou-se importante tanto para a 

compreensão das pluralidades quanto das políticas desenvolvidas na esfera institucional, 

sejam elas pelos indivíduos ou pelos diferentes grupos sociais, de elite ou populares. 

Serge Bernstein (1998: 350) afirmou que este é um conceito que apreende ‘fenômenos 

de múltiplos parâmetros’, e que não busca uma explicação unívoca, se adaptando à 

‘multiplicidade dos comportamentos humanos’. Nesse sentido, rompe com o pressuposto de 

uma cultura política nacional, como uma tradição rígida, passada de geração para geração; ou 

de uma possível hierarquia das diversas culturas políticas, que teriam como fim último se 

adequarem às ‘normas e valores das democracias liberal do Ocidente’. 

Toda a nação é composta de diversas culturas políticas, norteadas por motivações 

variadas partilhadas por grupos inteiros, cada qual com uma leitura comum tanto de seu 

passado, quanto das visões de seu futuro. As diversas culturas políticas existentes em uma 

sociedade podem competir entre si ou complementarem-se, contudo tal variedade de culturas 

políticas não impede o surgimento de uma cultura política dominante em certas circunstâncias 

(BERSNTEIN, 1998: 353). 

O conceito de cultura política poderia evidenciar relações do Estado com estratos 

hegemônicos, e até com setores marginalizados da sociedade. O segundo convênio fora 

iniciado por duas cartas assinadas por pessoas desconhecidas, evidenciando a situação 

precária de Porto Seguro, tendo sido direcionadas ao presidente Costa e Silva. Recorremos à 

uma nova pesquisa realizada na Era Vargas, o artigo “A cultura política dos trabalhadores no 

primeiro governo Vargas” na qual Jorge Luiz Ferreira (1990) debruçou-se sobre as cartas e 

processos administrativos iniciados por pessoas comuns, detalhando o procedimento desde o 

seu recebimento na burocracia do Estado, até as estratégias de solicitação, o conteúdo das 

cartas e a resposta enviada pelos dirigentes setoriais específicos ou pelo próprio presidente 

Getúlio Vargas. 

A Era Vargas, nos anos de 1930-40, foi instituída por golpe militar. Como estava 

interessada na consolidação de sua legitimidade política, investiu na produção de bens 

materiais e simbólicos visando aceitação e consentimento do novo regime político, tanto 

quanto elaborou políticas públicas direcionadas especialmente aos operários, instituindo uma 
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nova relação entre o Estado e a classe trabalhadora. Esta pautava-se numa legislação social e 

trabalhista baseada na ideologia da outorga, voltando a valorizar o trabalhador, elevando-o à 

condição de cidadão.  Logo, o Estado construía uma auto-imagem de protetor dos interesses 

da classe trabalhadora (FERREIRA, 1990: 181).  

O estudo considerou as ideias dos populares, partindo da premissa que eles, assim 

como as classes dominantes, também produziam ideias que poderiam circular pela sociedade. 

O mesmo ainda ressaltou a limitação das fontes, que na maioria das vezes mencionam os 

discursos governamentais, seja pela propaganda política, literária, radiofônica ou 

cinematográfica, porém pouco indicam sobre as representações sociais e a forma como 

pessoas pobres e os indivíduos comuns organizaram a realidade social da Era Vargas. 

A análise verificou que o Estado se organizou para atender todas as demandas das 

cartas enviadas ao Presidente, visto que a Secretaria da Presidência da República, órgão 

diretamente vinculado ao Presidente da República, era um canal efetivo de comunicação entre 

o governo central e as diversas camadas da sociedade, recebendo correspondências 

endereçadas por chefes de Estado do estrangeiro até setores marginais da sociedade 

(FERREIRA, 1990: 181). 

Após receber as cartas da população mais pobre com reclamações variadas, a 

secretaria as encaminhava aos órgãos estatais que pudessem equacionar a questão, sem 

aparente discriminação. Com as informações em mãos, a secretaria enviava uma resposta ao 

interessado, que poderia ser negativa ou positiva, tendo como referência o parecer dado por 

aquelas instituições. 

Como exemplo, citamos a narrativa de Amerida de Mattos Diniz, mineira da cidade de 

Diamantina, que em 1938, escrevera à Vargas buscando um benefício. Esta apresentava um 

contra-argumento que evidenciava os limites da escrita, no qual embora contestasse, não 

poderia exceder-se podendo colocar tudo a perder (FERREIRA, 1990: 183). 

Amerida exlicou que fora classificada no concurso, mas precisava de uma intervenção 

para ser nomeada, podendo assim passar a residir mais perto da família. O mais interessante é 

que Amerida parte dos pressupostos doutrinários do Estado Novo para reforçar sua 

argumentação. Ao longo da carta, explicitou as propostas do Estado que envolviam a proteção 

de famílias numerosas e a defesa de uma condição moral da época da vida conjugal, em que a 

marido e mulher deveriam habitar o mesmo lar, o que não ocorria pois ela trabalhava longe de 

casa. 

Na análise de Ferreira (1990: 184) não se tratava de mera cópia do discurso, mas sim o 

real entendimento do discurso dominante, e em consonância com as condições imediatas de 
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existência, e dos valores particulares de mundo, reinterpretando a simbologia de dominação 

em proveito próprio. Nesta abordagem, o autor reconhece que os trabalhadores também são 

portadores de cultura, destacando o conjunto de atitudes, representações sociais e códigos de 

comportamento que orientariam as crenças, idéias e valores socialmente reconhecidos pelo 

grupo ou classe social. 

Ainda que a presente dissertação enfatize outro momento autoritário, o da ditadura 

civil-militar de 1964-1984, as análises de Gomes (2000, 2007) e Ferreira (1990) contribuem 

para a compreensão da cultura política em regimes de exceção, que apesar das limitações, 

constrangimentos, e da negação da cidadania política expressa pelas eleições e pelo voto, é 

um recurso que permite a apreensão das diferentes estratégias dos variados atores sociais que 

desenvolviam formas de atuação específicas com Estado, o qual disponibilizava canais de 

comunicação e de real atendimento das mais variadas necessidades. Trata-se da renúncia dos 

modelos que adotavam a relação de dominação - no universo econômico, político ou cultural 

– a partir da existência de um desequilíbrio de forças entre os dominados e dominantes. E 

assim, além das inúmeras idéias e ações dos dominantes, passou-se a considerar idéias e ações 

dos dominados (ABREU, Martha; SOIHET, Rachel; GONTIJO, Rebeca (org.), 2007: 24). 

As cartas encontradas nos convênios do CFC, referem-se a uma antiga prática, de 

caráter informal, que remontam a Era Vargas, na qual sugestões, solicitações, denúncias e 

inquietações relacionadas especialmente a área da cultura eram direcionadas ao presidente da 

República. Ainda que as iniciativas pioneiras no setor cultural da década de 1930-40, não 

havia a efetiva institucionalização deste na administração pública. O CFC recebia as cartas 

enviadas aos presidentes militares, e inseria nos novos rituais burocráticos elaborados pelos 

conselheiros, fundamentada em legislação, e numa prática consentida no cotidiano.  

A primeira carta, como já mencionamos, refere-se ao financiamento da infraestrutura 

do IHGB, datada em 20/05/1966, escrita por José Carlos Macedo Soares que iniciou a 

solicitação agradecendo atitude anterior do presidente da República de incluir o IHGB na 

dotação orçamentária do ano de 1966. Percebemos que Macedo Soares não se apresentou, ou 

seja era conhecido pelo presidente, assim como o IHGB que já havia sido pauta de discussão 

em 1965 sobre o aumento de subsídios para 1966. Como na análise de Gomes (2009) 

percebemos que a forma como Macedo Soares se dirige ao presidente Castelo Branco não é 

marcada por intimidade, sendo um pedido curto e direto, sem apresentações do autor da carta 

e da instituição demandante, evidenciando uma aproximação que permite ao destinatário ir 

direto ao pedido.  
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O documento 417.864/66 é iniciado pela carta de José Carlos de Macedo Soares, 

datado em 20 de maio de 1966, solicitando a manutenção do subsídio de Cr$ 150.000,00 

(cento e cinquenta milhões de cruzeiros) para exercícios futuros, e foi recebida pela 

Contadoria Geral da República (CGR), no dia 25 de maio de 1966. 

Na carta, o presidente do IHGB agradeceu a ‘generosa iniciativa’ de inserir o Instituto 

nas despesas federais para 1966, mas alertava a necessidade de manutenção dos recursos 

financeiros através da substituição do dispositivo legal que, até então, regia o assunto. E 

assim, era preciso alterar a lei vigente nº 2956, de 17 de novembro de 1956, que determinava 

a subvenção de 3 milhões de cruzeiros, tida como insuficiente para a “simples manutenção do 

Instituto, vista do encarecimento do material e mão-de-obra”. Nos anexos do processo há um 

modelo de projeto a ser apresentado no congresso federal, elaborado pelo próprio IHGB, em 

que indica-se valores a serem majorados. Há também um modelo de texto a ser publicado em 

diário oficial da despesa fixa 
114

. 

Na sequência do processo, verificamos que esta carta, e seus anexos, foram 

encaminhados em 11 de Agosto de 1966, da Contadoria Geral da República à Divisão de 

Orçamento (D.O) do Ministério da Educação e Cultura alegando ser o IHGB “órgão 

subordinado aquele ministério”. 

Após mais de um ano, em 01/06/1967, a Divisão de Orçamento (D.O) do Ministério 

da Educação e Cultura emitiu o parecer se responsabilizando pela solicitação do IHGB, 

destacando a atribuição do Ministério da Educação e Cultura definida em lei: 

 “O art. 60, item II, da Constituição Federal, é da competência do Poder Executivo a 

iniciativa de leis que aumentem a despesa da União. Nestas condições cabe a este 

Ministério [Educação e cultura] examinar o assunto, através de seu órgão 

competente, e deliberar sobre a procedência do pedido que faz o Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro”
115

  

 

A Divisão de Orçamento protocolou o processo 417.864/66, com uma nova 

numeração 38.360/66, explicando que para adotar as medidas pertinentes era necessário 

encaminhar tal processo ao Conselho Federal de Cultura sendo fundamental o seu 

pronunciamento sobre o mérito da questão. Esta avaliação evidenciou o percurso burocrático 

orientado pelo decreto n.º 60.448 – de 13 de março de 1967
116

, em seu terceiro artigo, no qual 

se estipulava que uma das competências do Conselho era a emissão de pareceres sobre 
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 Anexos da Carta que inicia o convênio registro 417.864/66 no Ministério da Educação e Cultura, em 

01/06/1967. 
115 

Convênio registro 38360/66 no Ministério da Educação e Cultura, em 01/06/1967. p. 8. 
116

 Ver anexo 2, Decreto n.º 60.448 – DE 13 de março de 1967 que aprovou o Regulamento do Conselho Federal 

de Cultura. 
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assuntos e questões de natureza cultural que seriam submetidos ao Ministro de Estado da 

Educação e Cultura. 

No Conselho Federal de Cultura, o pedido do IHGB foi direto à Câmara do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (CPHAN) que aprovou na data de 19/06/1967 a permanência 

do valor majorado em 1966 para períodos vindouros, assinado por Rodrigo Melo Franco de 

Andrade, Pedro Calmon, Dom Marcos Barbosa, e Hélio Viana. Este último enquadrou o 

Instituto Histórico da seguinte forma: 

“[...] não temos dúvida em assegurar que o Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro é uma das mais antigas e beneméritas instituições culturais particulares do 

país, aquela que possui o mais valioso acervo documental-arquivístico, biblioteca 

pública, mapoteca e museu histórico e antropológico, inteiramente à disposição de 

sucessivas gerações de estudiosos nacionais e estrangeiros. Convém lembrar que sob 

a monarquia tinha o Instituto organização praticamente oficial, no quadro do 

Ministério do Império
117

.” 

 

Verificamos que a solicitação foi realizada antes do surgimento do CFC, em maio de 

1966, e o trâmite acompanhou o surgimento do Conselho, se estendendo ao ano de 1967, 

sendo aprovada pelos conselheiros da CPHAN em 19/06/1967. Nesse sentido, relembramos, 

como esclarecido no primeiro capítulo, que o CFC era um desdobramento do Conselho 

Nacional de Cultura (CNC) criado em 1938, mais atuante nos primeiros anos de surgimento, e 

com o golpe de 1964 teve suas atividades foram reduzidas. Em 1967, o CFC, substituiu o 

CNC, e responsabilizou-se pelos compromissos e convênios deste. 

Neste contexto, temos a reestruturação da área cultural na esfera pública, tratada, até 

então, de forma precária dentro do Ministério da Educação e Cultura (MEC). Tal 

reestruturação contou com a participação de diversas figuras entre elas podemos citar o 

referido Macedo Soares, político conhecido, sócio presidente do IHGB e membro da 

Academia Brasileira de Letras (ABL), que, mesmo não pertencendo ao CFC, esteve próximo 

a rede de sociabilidade capaz de “interferir no cenário cultural” e que se definia como elite 

cultural”. 

A argumentação de Macedo Soares tinha cunho mais político, enquanto Hélio Viana 

não valorizava o Instituto como objeto de questões políticas, mas reforçava a dimensão 

pública da Instituição, de origem monárquica, que mesmo sendo privada, contribuía 

historicamente para a cultura nacional ao possuir importante acervo documental-arquivístico, 

biblioteca pública, mapoteca e museu histórico e antropológico. 
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 Idem, p. 9. 
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O segundo convênio número 20.357/67 mostra adequações processuais às normas do 

Conselho, como também, alterações no discurso de Macedo Soares. Em 24 de abril de 1967, o 

IHGB redigiu a carta ao Conselho Federal de Cultura, ao seu presidente Josué Montello, 

sendo protocolado, primeiramente, no Ministério da Educação e Cultura. 

De início, Macedo Soares afirmou estar o IHGB constrangido, pois precisava 

novamente de “providências governamentais que lhe permitam continuar a missão cultural”, 

isto porque, concomitante a este, estava ainda em trâmite o último pedido, delineado acima, 

que se iniciou em 20 de maio de 1966 e, foi concedido, um ano depois, em 19/06/1967 pela 

CPHAN. 

Em 1967 encontramos dois processos de reajuste de valores para o IHGB no 

Ministério de Educação e Cultura. O primeiro n° 38360/66, iniciado antes da formação do 

Conselho, demandava o subsídio de Cr$ 150.000,00 (cento e cinquenta milhões de cruzeiros) 

para exercícios futuros, e o processo 20.357/67 que requeria o aumento deste valor para Ncr$ 

200.000,00 (duzentos mil cruzeiros novos). 

Talvez a solicitação de novos valores tenha ocorrido pelas reformas no sistema 

monetário brasileiro. O Decreto-lei nº 4.791 de 05 de Outubro de 1942 (D.O.U de 

06/10/1962) instituiu o Cruzeiro como unidade monetária brasileira. Este fora alterado pelo 

Decreto-Lei nº1, de 13 de novembro de 1965 (D.O.U de 17 de Novembro de 1965), 

regulamentado pelo Decreto nº 60.190, de 08 de Fevereiro de 1967 (D.O.U. de 09 de 

Fevereiro de 1967, que instituiu o Cruzeiro Novo.
118

 

No processo 20.357/67, Macedo Soares justifica o pedido de recursos ao IHGB, 

mencionando novamente o lugar do IHGB nas políticas estatais, conforme o trecho: 

 “Desde o Pedro II, cujo desvelo pela entidade, nascente com o seu reinado, não 

esmoeceu jamais, como prova o registro de 506 sessões a que assistiu. Todavia, a 

assistência financeira sempre se manteve em limites acanhados. 

O Decreto 15.431, de 5 de Abril de 1922, patrocinado pelo Presidente Epitácio 

Pessoa, por ocasião do Centenário da Independência, sistematizou as esparsas verbas 

anteriores, mediante a subvenção anual de 40.000,00, constante do acordo assinado a 

18 de Abril com o Ministério da Justiça e Negócios Interiores. Daí se causou a 

publicação, pelo Instituto, do “Dicionário Histórico, Geográfico e Etnográfico do 

Brasil”, que se interrompeu ao fim do quatriênio, por imposições econômicas. 

(...) O derradeiro ato governativo, que lhe apreciou os méritos, destinou-lhe o auxílio 

anual de Cr$3.000,00 (três milhões de cruzeiros), mercê da Lei 2956, de 17 de 

novembro de 1956.”
119
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 O Decreto nº 60.190, de 08 de Fevereiro de 1967 (D.O.U. de 09 de Fevereiro de 1967, que instituiu o 

Cruzeiro Novo. Estabeleceu a seguinte equivalência: Cr$4750(quatro mil, setecentos e cinquenta cruzeiros) 

passou-se a se expressar-se como NCr$4,75 (Quatro cruzeiros novos e setenta e cinco centavos) 
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 Processo 20.357/67. Carta de Macedo Soares enviada ao CFC, recebida pela CPHAN por Josué Montello na 

data 24 de abril de 1967, página 1. 
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José Carlos de Macedo Soares sugeriu a alteração da Lei n° 2956 que deveria ser feita 

“à semelhança do que preceituou anteriormente em 1956”, explicitando o reajuste de valores 

anteriores, ou seja, a Lei nº 2956, de 17 de novembro de 1956 retificou a Lei nº 1778-B, de 20 

de dezembro de 1952, estipulando o aumento para Cr$1.000.000,00 do valor da subvenção 

concedida pela Lei nº 28 de Maio de 1949. 

A Lei nº 1778-B, de 2 de dezembro de 1952, promulgada no Governo do Presidente 

Café Filho, estipulou o aumento para Cr$1.000.000,00 do valor da subvenção. O mesmo foi 

concedido pela Lei nº 28 de Maio de 1949 ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. 

Em retrospectiva histórica, a lei nº 720, de 28 de maio de 1949, presidência de Eurico 

Gaspar Dutra, verificamos que a ajuda de custo advinha do Ministério da Justiça e Negócios 

Interiores, e restringiu o uso da quantia concedida, haja vista que no total de Cr$ 1.000.000,00 

(um milhão de cruzeiros), deveria ser dividido em Cr$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros) 

ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, para fim estipulado em lei, sendo restauração e 

conservação de seu arquivo e biblioteca, e aplicando-se a importância de Cr$ 500.000,00 

(quinhentos mil cruzeiros) nas publicações do Arquivo Nacional e restauração de suas 

oficinas gráficas. 

É interessante observar que o Decreto 15.431, de 5 de abril de 1922
120

 e 28 de maio de 

1949
121

 informam o Ministério da Justiça e Negócios Interiores como responsável pela 

liberação de recursos para o IHGB. Constata-se assim que os órgãos responsáveis pela 

questão cultural variaram ao longo dos anos, evidenciando diferentes formas como os bens 

culturais foram considerados, produzidos e distribuídos pelo Estado. 

Márcia Chuva (2009: 119) nos informou os conflitos interburocráticos e práticas 

diferenciadas de controle da produção cultural entre o Ministério da Educação e Saúde (MES) 

e o Ministério da Justiça e Negócios Interiores (MJNI) na Era Vargas. Neste momento 

histórico, houve o investimento na questão cultural como uma atribuição do poder federal, 

como por exemplo a criação do Ministério da Educação e Saúde (MES) que adquiriu 

atribuições antes embutidas no Ministério da Justiça e Negócios Interiores. 

No ano 1932, o MES conseguiu o controle sobre o registro, regulamentação e censura 

prévia de filmes, que antes eram fiscalizados pela Superintendência de Censura 

Cinematográfica, objetivando unificar as revisões do conteúdo moral e político dos filmes. 

Havia um debate na época sobre a censura, cuja contribuição maior seria a do antropólogo 
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 Presidente Epitácio Pessoa, Partido Republicano Mineiro (PRM), 1919-1922. 
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 Presidente Eurico Gaspar Dutra 
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Edgard Roquette-Pinto que defendia a alteração da censura ‘policial’ pela censura ‘cultural’, 

realizada por agentes públicos atrelados aos setores da produção cultural, e não por agentes 

policiais. E assim, paulatinamente a produção cultural deixaria de ser “um caso de polícia”, 

pertencendo ao universo simbólico, ainda que vinculada no caso da violência de caráter 

simbólico (CHUVA, 2009: 121). 

Em 1934, o Departamento de Propaganda e Difusão Cultural (DPDC), sob direção do 

jornalista Lourival Fontes reassume a censura à produção cinematográfica, anteriormente sob 

orientação do MEC, atuando juntamente com o MJNI responsável pela imprensa. É preciso 

ressaltar que Imprensa Nacional, ainda em 1930, era vinculada ao Ministério da Fazenda, e 

posteriormente ficara sob os cuidados do MJNI. O MJNI passou por transformações na 

estrutura administrativa quando as dimensões educacionais e culturais não estavam mais sob 

sua responsabilidade, mas continuou sua atuação direcionada para o controle da propaganda 

do Estado. A partir desta situação, o MES passava a ter como uma de suas atribuições apenas 

a elaboração de um programa integrado de rádio e de televisão. 

José Carlos de Macedo Soares foi ministro da Justiça e Negócios Interiores
122

 no 

período de 24/04/1957 a 27/05/1957, passando, de acordo com o decreto-lei n. 200, de 25 de 

fevereiro de 1967, a ser denominado Ministério da Justiça.  

No processo 20.357/67, o argumento de Macedo Soares insere a problemática do 

Instituto em relação aos salários dos profissionais que trabalhavam na Instituição e na 

organização da administração pública: 

 “Informado das verdadeiras condições do Instituto, cujos encargos crescem para 

mantê-los, o próprio Congresso pretendeu remediar-lhe as necessidades, mediante 

projeto que foi arquivado, em consequência do Ato Institucional. 

Assim procedera, por entender que, depois da última concessão, a carestia da vida 

levou a administração pública a aumentar os vencimentos do funcionalismo público 

e elevar o salário mínimo dos empregados, desta maneira reconhecendo que não 

podiam subsistir os índices então adotados.”
123

 

 

O presidente do IHGB amparou sua justificativa no plano de trabalho do IHGB, que 

foi colocado em anexo no documento que estamos analisando, e datado em 14/04/1967, 

elaborado por Adelaide Morosini Alba, Virgílio Corrêa Filho e Manuel Xavier de 
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Este Ministério foi instituído pela Lei n. 23, de 30 de outubro de 1891, sucedendo a Secretaria de Estado dos 

Negócios da Justiça, criado pelo Decreto de 3 de julho de 1822, do Príncipe-Regente D. Pedro de Bragança. . 

Em 1891, transformou-se em Ministério da Justiça e Negócios Interiores, com a incorporação do Ministério do 

Interior e do Ministério da Instrução Pública, Correios e Telégrafos. Informação extraída de: 

http://www.an.gov.br/sian/Multinivel/Exibe_Pesquisa.asp?v_CodReferencia_ID=655, em 20/11/2014. 
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 Processo 20.357/67. Carta de Macedo Soares enviada ao CFC, recebida pela CPHAN por Josué Montello na 

data 24 de abril de 1967, página 1. 
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Vasconcellos Pedrosa, respectivamente, diretora da Secretaria, Primeiro e Segundo 

Secretários do IHGB, expondo as seguintes dificuldades: 

 A Biblioteca estava com a catalogação paralisada, tendo sido contratadas em 

abril daquele ano duas bibliotecárias, uma para a seção de periódicos e outra 

para a de livros. 

 O arquivo possuía dois funcionários, necessitando, também, de três 

pesquisadores para atender o “grande número de documentos a serem revistos 

e catalogados, inclusive pelas novas doações de arquivos confiados à guarda do 

I.H.G.B”.  

 Em relação à mapoteca indicou a necessidade de “restauração e encadernação 

dos livros documentos”. 

 

O Setor de microfilme fora estruturado no ano de 1966, mas encontrava-se ainda com 

equipamento pendente:  

 “... com a autorização muito acertada de V. Exa. [Macedo Soares], o Instituto 

Histórico adquiriu parte do equipamento necessário à execução de seus trabalhos; 

inegavelmente ainda deficiente para atender ao seu objetivo, já que necessita 

completar o equipamento técnico com os principais aparelhos e materiais 

indispensáveis. Tornou-se imprescindível, a fim de completar a instalação do 

laboratório da Protodocumentação, a aquisição, para pagamento dentro de 90 dias à 

firma Fototécnico Instrumental de Engenharia Ltda., os seguintes aparelhos: 

Reveladora Recordack e um Aquecedor Nautilus e acessórios, instalação, no valor 

de Ncr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros novos).”
124

 

 

Por último, relatou uma fatalidade ocorrida no Depósito da Revista, localizado na 

última ala do edifício, “no porão do teto do andar térreo, destinado ao armazenamento da 

Revista e das publicações do IHGB”, que estava em risco devido às infiltrações: 

“A catástrofe de Janeiro de 1966 surpreendeu-nos com a infiltração d´água no 

depósito em grande quantidade e altura, que devido à dedicação dos funcionários do 

I. H.G.B. e dos operários da obra da nova sede, conseguimos esvaziar, impedindo 

maiores e graves danos. Os prejuízos sofridos alertam-nos quanto a possíveis 

repetições da infiltração d´água, pois, na segunda enchente deste ano, embora 

menor, ela repetiu-se. Assim sendo, é indispensável a retirada dos volumes da parte 

baixa para outro local.
125

”  
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 Processo 20.357/67. Carta de Adelaide Morosini Alba ao Embaixador José Carlos de Macedo Soares, em 14 

de Abril de 1967. 
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 Idem. 
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E finaliza com a despesa total
126

 para solucionar o pagamento da folha de pessoal: 

 

Tabela 4: Despesas para folha de pagamento de pessoal. 

Fonte: Elaboração própria, a partir de Processo 20.357/67. Carta de Adelaide Morosini Alba ao 

Embaixador José Carlos de Macedo Soares, em 14 de Abril de 1967. 

Quantidade Profissional Salário individual Total 

1 Datilógrafos NCr$ 200,00 NCr$ 800,00 

2 Pesquisadores NCr$350,00 NCr$1.050,00 

3 Catalagadores NCr$300,00 NCr$900,00 

4 Auxiliares NCr$ 130,00 NCr$390,00 

 Custo Mensal  NCr$ 3.140,00 

 

Na conclusão, afirmou que o valor de Ncr$ 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros novos) 

era fundamental para atender as despesas previstas, como também, garantir a sobrevivência 

do Instituto. 

O parecer da CPHAN, - datado de 28/04/1967 e relatado por Hélio Vianna - foi 

favorável ao pedido de aumento do subsídio, o qual novamente ressaltava a origem histórica 

anterior, até mesmo a Academia Brasileira de Letras: 

“Fundado em 1838, foi, antes da criação da Academia Brasileira de Letras, a mais 

notável instituição cultural do Brasil no século XIX. Ainda hoje goza de grande 

prestígio, no país e no estrangeiro unanimemente reconhecidos. A coleção de sua 

Revista, de 270 volumes já publicados, além de dezenas de volumes especiais, 

inclusive os relativos aos Congressos de História que o Instituto tem promovido, 

Nacionais e Internacionais, constituem fontes imprescindíveis ao conhecimento do 

passado brasileiro. Para isso muito contribuem os inestimáveis Arquivo, Biblioteca, 

Mapoteca e Museu do Instituto, em que se guardam documentos e peças do maior 

valor, sem os quais não pode ser escrita e bem conhecida a história do Brasil.”
127

  

 

Mesmo de acordo, Afonso Arinos, em manuscrito, apresentou dúvidas em relação ao 

modus facicadi da concessão, sugerindo ao IHGB que elaborasse um orçamento “de simples 

previsão orçamentária, no qual seja especificado o destino de toda a dotação orçamentária 

128
”. O conselheiro atuava conforme competência expressa no decreto n.º 60.448 – de 13 de 

março de 1967
129

, em seu terceiro artigo, apreciando os planos parciais de trabalho elaborados 

pelos órgãos culturais do Ministério da Educação e Cultura, com vistas à sua incorporação a 
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 Idem. 
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 Processo 20.357/67. Parecer relatado por Hélio Vianna, datado em 28/04/1967. 
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 Processo 20.357/67. Parecer relatado por Hélio Vianna, datado em 28/04/1967, comentário de Afonso Arinos. 
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 Ver anexo 2, Decreto n.º 60.448 – DE 13 de março de 1967 que aprovou o Regulamento do Conselho Federal 
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um programa anual a ser aprovado pelo Ministro de Estado. E esta avaliação foi publicada na 

íntegra no parecer nº 14 da Revista Cultura, ano 1, nº 2, nas páginas 55-57. 

Manoel Caetano Bandeira de Mello, secretário geral do CFC, encaminhou o ofício 

24/67 – SG – CFC   -  datado em 24 de Maio de 1967 - para o Conselho Estadual de Cultura 

da Guanabara, informando as pendências do processo n° 20.357/67 e a necessidade de uma 

avaliação do mesmo. Desta forma, a liberação deste segundo processo estava condicionada à 

criação de uma instância estatual, evidenciando constrangimentos que forçavam a criação de 

conselhos de cultura nos estados e municípios, além de consolidar na prática o projeto 

regionalista do CFC. 

Em 17 de Agosto de 1967, Rodrigo Octavio Filho, presidente em exercício do IHGB, 

atendeu a solicitação, e elaborou detalhadamente o Orçamento para o exercício de 1968, com 

as seguintes despesas: 

 

Tabela 5: Totalidade das despesas do IHGB 

Fonte: Elaboração própria, a partir de Processo 20.357/67. Orçamento refeito por Rodrigo Octavio Filho, 

em 17/08/1967. 

 Despesa Valores 

1 Pessoal Ncr$ 140.480,00 

2 Material Ncr $38.400,00 

3 Serviços Terceiros Ncr $ 21.120,00 

 Total Ncr$ 200.000,00 

 

Estes itens foram assim detalhados: 

1. Pessoal  

 Pessoal permanente, Serviço de Catalogação e Referência, 

Serviços Prestados, Serviços Extraordinários, Contribuição ao 

IAPC, Fundo de garantia. 

 

2. Material 

 Permanente (Máquinas e utensílios de Escritório), livros, mapas 

e documentos 

 Consumo – Impressos, artigos de expediente, filmes e produtos 

químicos para o laboratório de microfilmagem 

3. Serviços terceiros 



 
 
 
 

141 
 

 Serviço de Gás, Luz e Telefone; Serviços de encadernação; 

Serviços de Asseio e Higiene, Taxas de água e esgoto; 

Assinatura de Órgãos oficiais; reparos, consertos e conservação 

de Bens Móveis e Imóveis, restauração de Quadros, Livros e 

Documentos; Despesas com a realização de Assembleia Geral, 

Despesas miúdas de Pronto Pagamento.
130

 

Esta demanda foi analisada pela comissão do Conselho Estadual de Cultura formada 

por Thiers Martins Moreira, relator e vice presidente, Othon de Almeida Costa, presidente e 

Arnaldo Niskier. Foi emitido o parecer n° 12/67 favorável ao IHGB. Como a proposta foi 

aceita pelo CEC, a Câmara de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (CPHAN) aprovou, 

na data de 17 de Outubro de 1967, o pedido de majorar o subsídio anual. 

Tatyana Maia (2010) constatou, conforme disposto na sexta edição da Revista Cultura, 

referente ao mês de dezembro de 1967, que os recursos distribuídos deveriam atender as 

demandas emergenciais, priorizando carências de infra-estrutura dos órgãos como “reformas, 

restaurações, aquisição de materiais diversos e móveis”
131

 . 

Entretanto, ao esmiuçarmos o processo 20.357/67, verificamos que as solicitações do 

IHGB não se restringiam ˋa demanda inicial de suprir deficiência de infraestrutura. Tal 

processo considerava também sanar os custos com o pagamento de folha de pessoal, com a 

Contribuição ao IAPC e com o Fundo de Garantia. Entravam ainda os gastos com o 

funcionamento básico da instituição através do financiamento do Serviço de Gás, Luz e 

Telefone; Serviços de encadernação; Serviços de Asseio e Higiene e as taxas de água e 

esgoto. 

Outro tipo de financiamento encontrado foi o de atividades culturais. Os intelectuais 

do conselho corroboraram com a noção de civismo presente no contexto maior da ditadura 

civil-militar, na qual os direitos políticos, sociais e civis poderiam ser cerceados por uma 

causa maior: a harmonia social e a “segurança nacional”. Assim o civismo foi incorporado à 

noção de cultura. O papel da cultura seria realçar os elementos formadores da nação, os quais 

incluíam: monumento, comemorações públicas de efemérides, preservação dos arquitetônicos, 

manifestações folclóricas. 
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 Processo 20.357/67. Orçamento detalhado do IHGB para o ano de 1968, assinado por Rodrigo Octavio Filho, 
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 CONSELHO FEDERAL DE CULTURA. “Editorial”. Cultura. MEC: Rio de Janeiro, ano I, n.°6, dezembro de 
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No artigo “Quinto centenário de Pedro Álvares Cabral”, Pedro Calmon
132

, vice 

presidente do CFC, apresentou um debate histórico sobre a importância de incluir-se no 

calendário de 1968 o quinto centenário do Descobridor do Brasil. O autor demostra 

preocupação com a origem da civilização brasileira ao afirmar que assim como Portugal teve 

o início de sua civilização após a epopeia das navegações, o Brasil deveria ter o primeiro 

nome da história, o primeiro dia. Calmon indicava que por meio da documentação, fonte 

verídica, Cabral havia nascido em 1468, não se sabia o dia. Ele imaginou que, de acordo com 

os costumes portugueses, ele teria nascido no dia de São Pedro Apóstolo ou 29 de junho, 

tendo por isso recebido o nome Pedro. Assim, no calendário cultural comemorar-se-ia o dia 

de Pedro Álvares Cabral no dia 29 de junho. 

Outra questão colocada por Pedro Calmon é a justificativa do local central da 

festividade: Nas comemorações do quarto centenário do descobrimento do Brasil, realizadas 

pelo IHGB - de acordo com o segundo capítulo dos estudos de Lúcia Guimarães (2007: 68) -, 

o Ilhéu foi escolhido como o lugar da primeira missa, terra firme descrita por Pedro Vaz de 

Caminha. No entanto, Calmon ressaltou que em Porto Seguro era onde se encontravam os 

padrões de “posse, remotas igrejas, vestígios de povoação do século XVI, que podemos 

considerar como os restos preciosos da ocupação consequente à viagem de Cabral. Justo é 

pois que seja o Descobridor recordado em Porto seguro, na Bahia, e, em Belmonte e 

Santarém, em Portugal”
133

.  

Pedro Calmon assinalou que os atos comemorativos realizar-se-iam em Porto Seguro e 

no Rio de Janeiro, este último lugar sede do IHGB “tendo em vista a iniciativa que antes de 

todos (e com a sua habitual vigilância patriótica)
134

, deveria instituir uma comissão especial, 

determinando o programa do evento, a ser enviado ao CFC, e após aprovação no seu plenário, 

encaminhado ao Ministro da educação. 

Em resumo, ficou resolvido: 

“1 – designação pelo presidente do Conselho Federal de Cultura da comissão especial 

que se articulará com o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro para organizar o programa 

das comemorações do quinto centenário de Pedro Alvares Cabral, em 29 de Junho de 1968; 

2 – Inclusão da efeméride no calendário cultural do próximo ano; 

3 – Previsão de recursos para atender às referidas comemorações por parte do 

Conselho Federal de Cultura e mediante a aprovação do respectivo programa pelo Ministério 
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da Educação e Cultura, a quem outrossim o presidente do mesmo Conselho solicitará as 

providências indispensáveis, no que concerne à colaboração do Ministro das relações 

exteriores e à participação das ademais autoridades da República; 

4 – Entendimento com o Conselho Estadual de Cultura da Bahia e com o Governador 

do Estado, para que em Porto Seguro seja condignamente celebrada a data; 

5 – E finalmente, que se dê a conveniente divulgação – para que adquira a efeméride, 

no Brasil, não somente o interesse e a adesão, como relevo merecido, e para o qual deverão 

contribuir quantas instituições e entidades cuidam – como cuidamos nós – da tradição e da 

educação brasileira.”
135

 

Para a realização das comemorações cabralinas foi aberto um processo número 

1279/68, no qual estavam presentes duas cartas de pessoas desconhecidas, relatando 

condições precárias da cidade e do patrimônio histórico e, posteriormente, uma carta com 

timbre do IHGB. 

A carta datada em 17 de agosto de 1967 era destinada ao Presidente da República, foi 

assinada por Bento Borges de Souza e recebida pela Contadoria Geral da República (CGR). O 

autor em tom de desabafo, informou o descaso dos poderes públicos com a região, que era 

desprovida de hospital, calçamento, maternidade, cinema, curso colegial e científico. Além 

disto, o argumento estava próximo ao de Pedro Calmon, valorizando Porto Seguro enquanto 

região histórica, onde se encontrava o primeiro porto descoberto por Cabral, a qual deveria 

ser, no mínimo, uma grande cidade. Tal feito não ocorria tendo em vista que até a luz elétrica 

era fornecida por motor antiquado. Ele finaliza a escrita elogiando ao Presidente, tido como 

um homem de coração generoso e ao mesmo empreendedor, cheio de projetos a serem 

cumpridos no futuro.  

O remetente parece ser conhecedor do processo de desenvolvimento do Estado 

autoritário e da sua perspectiva otimista de futuro, contrastando-o com a infraestrutura de sua 

região. Sendo assim, ele se apropriou do discurso ideológico dominante com a finalidade de 

conseguir benefícios para Porto Seguro, uma vez que a cidade estava sendo alvo de atenção 

governamental devido às comemorações cabralinas. 

A outra carta, com a data de 15 de agosto de 1967 foi recebida pela Contadoria Geral 

da República (CGR), escrita para o Presidente da República e assinada por dez pessoas 

desconhecidas. Esta era voltada exclusivamente para a denúncia da precariedade do 

patrimônio cultural da cidade de Porto Seguro: “Paço Municipal com 453 anos de existência; 
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estava caindo aos pedaços, por falta de assistência do Patrimônio Histórico, a igreja da Glória 

construída em 1503; só resta a sepultura. Os canhões, estão expostos ao tempo; se acabando 

como a própria cidade de Porto seguro. O marco do descobrimento vive servindo de encosto 

para os animais.” Após descrever os danos, assinalou que não era culpa do governo atual de 

Estado, mas sim dos anteriores. A carta mencionava confiança no governo, solicitando que o 

“rincão” esquecido fosse integrado ao território federal. Por último, elogiava ao Presidente 

que tinha “uma mentalidade perfeita criada por Deus”, e seria capaz de resolver o problema. 

Não foi encontrada nenhuma resposta de alguma autoridade para a resolução destes 

problemas. Percebemos que a possibilidade da realização de um evento cultural num 

determinado local, mobilizava não só a elite intelectual, mas também pessoas comuns que 

visavam, a partir do discurso otimista e desenvolvimentista construído na época, barganhar 

melhorias na qualidade de vida.  

Para a realização das comemorações cabralinas foi aberto um processo número 

1279/68, no qual estão presentes duas cartas de pessoas desconhecidas, relatando condições 

precárias da cidade e do patrimônio histórico, descritas acima, e posteriormente uma carta 

com timbre do IHGB. 

A carta timbrada pelo IHGB, datada em 20/03/1968, e assinada por Américo Jacobina 

Lacombe
136

, vice-presidente da instituição, tinha como assunto as comemorações cabralinas, e 

ao invés de ser direcionada ao presidente da república, foi encaminhada ao presidente do 

CFC, Josué Montello. De forma objetiva, Lacombe expôs uma resolução dos que já havia sido 

acertada pelos conselheiros: 

“Para estes gastos, solicita o Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro o auxílio do Conselho Federal de Cultura, consoante 

expediente anterior, que já mereceu a aprovação em tese do referido 

Conselho.”
137
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Américo Jacobina Lacombe fora convidado pelo Ministro Gustavo Capanema a ser diretor da Casa de Rui 

Barbosa em 1939. Esta fora inaugurada em 1930, sendo na sua origem era apenas um museu, destinado a guardar 

a memória do ilustre brasileiro que ali viveu de 1895 a 1923. Ficou na direção até 1967, quando se dá a 

transformação desse órgão do antigo Ministério da Educação e Cultura em Fundação A partir de então, tornou-se 

presidente desta Fundação até 1993. Como presidente da Fundação Casa de Rui Barbosa, transformou o museu, 

destinado a preservar a antiga residência, os móveis, a biblioteca e o arquivo do grande brasileiro, posteriormente 

tornou-se centro de pesquisas e editora. 
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E, em seguida, discriminou as despesas da seguinte forma:  

 

Tabela 6: Despesas específicas do evento “Quinto centenário de Pedro Álvares Cabral”. 

Fonte: Processo 1278/68, datado em 20/03/1968. 

Finalidade 
Valor 

NCr$ 

Custo das lápides a serem inauguradas 

 em Santarem, Belmonte e Restelo  
30.000,00 

Custo das lápides a serem inauguradas  

em Porto Seguro e Baía Cabrália 
20.000,00 

Cursos sobre o Descobrimento, no Instituto Histórico  

e Geográfico Brasileiro: 

2 convidados portugueses (passagens) 4.000,00 

Hospedagens etc. 2.000,00 

Serviços extraorfinário - secretaria  3.000,00 

Participação cultural em Lisboa e Santarem 18.000,00 

Colóquio Luso Brasileiro (setembro) 

14 convidados estrangeiros (passagens) 32.000,00 

Hospedagem, etc. 10.000,00 

Serviços extraordinários - Secretaria  6.000,00 

Exposição cartográfica e bibliográfica: 

Organização, instalação etc.  50.000,00 

Total NCr$175.400,00 

 

Na segunda página da carta, acrescentada em 23/03/1968, no “Plano de Aplicação do 

elemento despesa 4.1.2.0 – Serviço em Regime de Programação Especial para 1968, 

elaborado pela Secretaria Executiva”, constava: 

3.0 – Outros encargos, inclusive o Vº Centenário de Nascimento de Pedro Alvares 

Cabral, descobridor do Brasil... NCr$300.000,00 por onde poderão ocorrer 

perfeitamente as despesas com as Comemorações Cabralinas no presente 

processo
138

. 

A Câmara do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (CPHAN), em 26/04/1968, 

emitiu o parecer assinado por Rodrigo Melo Franco de Andrade. Inicialmente, Rodrigo 

reafirmou a existência de parecer favorável, relatado pelo Conselheiro Hélio Vianna, na 

sessão de 19/10/1967, no qual havia sido aprovado pelo plenário o processo nº 61.782/67, que 

destinava o valor de NCr$300.000,00 (trezentos mil cruzeiros novos) para as despesas das 

Comemorações do 5º Centenário do nascimento de Pedro Álvares Cabral. 

Mas, no decorrer da carta, Rodrigo solicitou maiores esclarecimentos a respeito dos 

dispêndios, mesmo sendo o valor inferior ao montante concedido ao IHGB. O conselheiro 
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alegou ser “enormemente exagerada a despesa estimada para as ‘lápides a serem inauguradas 

em Pôrto Seguro e Baía Cabrália’, ponderando que 

“as demais despesas incluídas nas especificações em causa parecem-lhe 

desproporcionadas, em seu total muito avultado e em cada ítem em particular, 

comparadas com as dotações mesquinhas atribuídas aos órgãos de cultura da União 

para o exercício das respectivas atribuições no ano corrente.”
 139

 

Desta forma, sugere a redução dos valores mencionados. No caso das “lápides a serem 

inauguradas em Pôrto Seguro e Baía Cabrália, seja ela reduzida à metade, isto é, a 

NCr$10.000,00 (dez mil cruzeiros novos)”, e também em relação à “Pôrto Seguro, pela 

Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (DPHAN) é estimada em 

NCr$8.595,60 (oito mil quinhentos e noventa e cinco cruzeiros novos e sessenta centavos), 

aplicando-se o saldo na feitura e instalação de uma lápide na Baía Cabrália.” 

Verificamos que Rodrigo realizou uma consulta ao campo especializado em questões 

culturais a respeito dos custos das lápides a serem inauguradas em Pôrto Seguro e Baía 

Cabrália. Na verdade, o intelectual em questão foi fundador e diretor do Iphan desde 1937, e 

em 1946 foi o primeiro presidente da DPHAN. Serviço, Departamento ou Instituto são 

variações administrativas da área considerada a experiência institucional pública mais bem 

sucedida no setor cultural. Rodrigo Melo Franco de Andrade dirigiu tal serviço de 1937 a 

1966 quando se aposenta do cargo, assumindo em 1967, a presidência da Câmara do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (CPHAN). 

Na página seguinte da referida carta, o conselheiro Pedro Calmon concordou com a 

redução dos custos proposta por Rodrigo, e evidenciou sua dupla posição no cenário cultural, 

enquanto representante das políticas públicas de Estado, que deve auxiliar diferentes 

instituições culturais, e como presidente do IHGB, focado nos próprios interesses do Instituto. 

“Tendo em vista a conjuntura financeira, e dado o que pondera o relator, julgo que o 

pedido poderá ser reduzido de NCr$75.000,00(setenta e cinco mil cruzeiros novos) 

de modo a não ultrapassar o total de NCr$100.000,000 (cem mil cruzeiros novos) 

em vez de Ncr$175.000,00 (cento de setenta e cinco mil cruzeiros novos) 

solicitados. Incluir-se-á na despesa o marco de Pôrto Seguro. 

Abster-me-ei de votar nesta matéria pela circunstância de ser no momento presidente 

da venerada instituição requerente do auxílio, embora este se enquadre nos 

propósitos do Gôverno definidos pela Comissão Nacional das Comemorações do V 

Centenário de Pedro Álvares Cabral.”
140

 

Os documentos examinados mostram a recorrência da atuação dos intelectuais do 

IHGB no Conselho, e, possivelmente, a grande importância das relações informais 

estabelecidas entre estes, conforme observado por Quintella (1984). Vale ressaltar que isso 

não garantia a disponibilização imediata de recursos ambicionados, pois, como visto, mesmo 

existindo parecer favorável para liberação de determinados valores, os conselheiros 
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realizavam uma avaliação detalhada das finalidades, declinando valores exagerados, mesmo 

sendo estes inferiores ao montante ao direcionado ao IHGB.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo buscou compreender os trâmites em uso no período entre 1966 a 1974 para 

a liberação de recursos públicos através dos convênios estabelecidos entre o Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) e o Conselho Federal de Cultura, mediados pela 

Câmara do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (CPHAN). 

Para tal, iniciamos nossa investigação expondo o momento histórico em que estava 

inserido o Conselho e a forma como este se estruturou, a partir de leis e normas que 

indicavam o perfil das instituições as quais poderiam ser beneficiadas pelo Estado, sejam 

estas públicas ou privadas, bem como as regras para liberação de recursos. 

A literatura indicou que os intelectuais convidados a compor o CFC empenharam-se 

na construção de uma política nacional de cultura que visava a integração de diferenças 

regionais no interior da hegemonia estatal. Tal política seguia as orientações do discurso da 

ideologia de Segurança Nacional que sujeitaram as diferenças políticas aos chamados 

Objetivos Nacionais, definidos pela tecnocracia do governo. 

No período de 1964 a 1975, o Estado autoritário desenvolveu um projeto político e 

ideológico que não se restringia a censurar obras, produções culturais e artistas, mas também 

estava voltado à proteção e conservação de determinados bens representativos da identidade 

nacional. Estes não eram interessantes às redes privadas de entretenimento e para a 

informação do país e, por isto, não tinham como se auto financiar: como a ópera, o balé 

clássico, o teatro declamado, a música erudita, e ainda as obras de passado histórico, 

documental e estético, as quais, segundo Maia (2010) estavam resguardadas desde a Era 

Vargas. 

Contudo, verificamos que a ação dos conselheiros não se restringia ao discurso 

ideológico governamental, sendo que muitos deles construíram políticas na área da cultura 

seguindo uma concepção particular de “tradição”, presente no pensamento social brasileiro 

desde longa data. Segundo Ortiz (1984), os conselheiros têm como referência a análise de 

Gilberto Freyre, em especial, sobre os valores espirituais encontrados no mundo dos senhores 

de engenho, as relações sociais patriarcais, as tradições populares, as festas, enfim, tudo o que 

se denominou de civilização do açúcar. Neste universo estariam as raízes do autêntico homem 

brasileiro que eram constantemente ameaçadas pela industrialização e urbanização. As 
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realizações técnicas e econômicas enfatizariam a produção em massa, a quantidade e 

descuidavam-se do aspecto qualitativo da cultura. 

Assim, os conselheiros alertavam sobre o perigo da homogeneização dos valores 

provocada pela indústria cultural de massa, que desconsideravam as características regionais a 

favor da universalização da cultura estrangeira. Esta foi paradoxalmente estimulada pelos 

governos autoritários, nas décadas de 1960-70, quando houve investimento de obras de 

infraestrutura no setor de telecomunicações, com a criação de redes nacionais de TV. 

A construção de uma Política Nacional de Cultura tinha como pressuposto a política 

de regionalização e assim foram estabelecidas uma série de normas que buscavam integrar 

representantes de realidades regionais a um projeto único estatal. Para tal, secretarias 

estaduais e municipais de cultura receberam incentivos para sua estruturação e tiveram a 

função de mediar as solicitações e sugestões de representantes culturais. Além disso, o CFC 

estimulou e orientou, através das secretarias, a implantação de espaços culturais como 

bibliotecas, casas de cultura e salas de vídeo. 

Verificamos também que o regionalismo não significava ruptura com a centralidade 

política, visto que os conselheiros empenharam-se na construção de unidades regionais, cujos 

representantes debateriam e informariam as dificuldades e as conquistas da construção do 

setor cultural na esfera local nos Encontros Nacionais, contribuindo para a construção de um 

sistema nacional de cultura mais eficaz. 

Entretanto, a política cultural do Conselho não descuidava das instituições já 

reconhecidas, localizadas nos grandes centros, equipando estas para serem importantes 

modelos administrativos e organizacionais às novas unidades regionais. O IHGB, o primeiro, 

fundado em 1838, era reconhecido por sua produção cultural e intelectual, desde o Brasil 

Império, sendo lugar de memória, onde se realizavam importantes debates sobre a identidade 

nacional, resguardando importante acervo histórico, além de mapoteca, museu histórico e 

antropológico disponível ao seleto público de estudiosos nacionais e internacionais. 

Para investigar a possibilidade do IHGB ser considerado o lugar de memória por 

excelência a ser preservado pelo Conselho Federal de Cultura, verificamos o papel desta 

instituição no cenário cultural brasileiro desde o século XX, destacando as discussões sobre 

identidade nacional que envolveram, segundo Fico (1997), a construção em especial de um 

imaginário otimista que teve vida longa na sociedade brasileira e que foi ressignificado na 
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propaganda da ditadura civil-militar. Combinado a este, a ênfase no civismo que, desde o 

início do século XX, deveria ser propagado através de atividades pedagógicas e nas 

comemorações nacionais. 

Constatamos que autores como Ângela Gomes (2009), Lúcia Guimarães (2007), Lília 

Schwarcz (1989) informaram que, apesar do IHGB ter sido criado no período imperial, este 

passou por reformulações nos estatutos, nos quadros sociais e nas temáticas das pesquisas 

científicas, que indicam uma atualização da instituição aos diferentes contextos históricos. 

Assim, as autoras mostraram a presença de sócios do IHGB em cargos políticos, e suas 

contribuições para políticas estatais desde o período inicial da República. 

No período imperial, os sócios do IHGB empenharam-se na constituição de um campo 

da História, reivindicando a legitimidade da implantação de datas comemorativas, as quais 

deveriam ter o respaldo de estudos científicos reconhecidos ou elaborados por eles próprios. 

Foi nesse sentido que Guimarães (2007: 68) mencionou o questionamento do sócio Max 

Fleiüss sobre a data das comemorações do quarto centenário do descobrimento do Brasil, que 

deveria ser em 03 de maio, data comprovada por nomes da historiografia da época.  

Nas publicações da Revista Cultura constatamos que a questão das comemorações 

também esteve presente na política do Estado durante a ditadura civil-militar e que a 

comemoração do quinto centenário do descobrimento do Brasil ficou sobre a 

responsabilidade do IHGB em convênio com o Conselho Federal de Cultural, cabendo a um 

intelectual recorrente a estas duas instituições culturais, Pedro Calmon, a execução deste 

evento. 

Retornando ao início do século XX, foi possível verificar que as discussões sobre o 

civismo se aprofundaram, havendo um consenso entre os intelectuais de que a superação do 

atraso brasileiro se daria a partir educação do povo brasileiro. Neste contexto, os sócios do 

IHGB empenharam-se em ações políticas na área da educação que, na época, ocorreram mais 

por iniciativa de uma intelectualidade do que por políticas governamentais. Foi assim que os 

membros do IHGB elaboraram o Dicionário Histórico, Geográfico e Etnográfico do Instituto 

e se envolveram na formação da Academia de Altos Estudos e da Faculdade de Filosofia e 

Letras. 

Ao tratarmos da forma como eram distribuídos os recursos no CFC, nos debruçamos 

sobre os convênios com o IHGB mediados pela CPHAN a partir dos quais verificamos a 
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concepção de patrimônio que orientava determinadas escolhas dos conselheiros. Na leitura de 

Maia (2010: 180), a política do Conselho incorporou o projeto modernista de proteção do 

serviço patrimônio histórico e artístico brasileiro (SPHAN), esmiuçado no terceiro capítulo 

desta dissertação. Acrescentamos a esta análise, as discussões internacionais difundidas pela 

UNESCO, sobre democracia da cultura e políticas culturais, e como o conselho se aproximava 

destas orientações que sofreram alterações ao longo da década de 1960-1970.  

Nos debates dos conselheiros verificamos propostas de ampliação do conceito de 

patrimônio histórico e artístico nacional. Inicialmente, nota-se que o Conselho era crítico ao 

processo de modernização que se consolidava nas décadas de 1960-70, considerando que a 

indústria cultural de massas era uma ameaça a cultura nacional, priorizando a cultura popular 

em detrimento da cultura de massa. Posteriormente, no “I Encontro dos governadores sobre a 

defesa do patrimônio histórico e artístico do Brasil” realizado em Brasília entre 01 e 03 de 

Abril de 1970, Renato Soeiro, membro da CPHAN, aceitava a possibilidade dos monumentos 

de arquiteturas civil, militar e religiosa não serem apenas restaurados, mas também 

reutilizados como sede de museus e casas históricas de cultura em parceria com planos de 

cultura e ensino. Como documento síntese do Encontro, o Documento de Brasília, incentivava 

outras linhas de atuação que consideravam a defesa do acervo arquivístico e a conservação do 

acervo bibliográfico.  

A definição de patrimônio a ser preservado tida pela CPHAN e apresentada por 

Rodrigo Melo Franco de Andrade, fora formulada por um intelectual da área de humanas: 

Manuel Diégues Júnior. Nesta concepção incluía-se, para além dos bens instituídos nos Livros 

de Tombo, os documentos de interesse histórico existentes em arquivos dos órgãos da 

administração, nos cartórios judiciais, nos arquivos eclesiásticos, nas associações civis e em 

recintos particulares, assim como também os Institutos Históricos estaduais e municipais. 

No estudo nos dedicamos à compreensão de formas de investimento mediadas pela 

CPHAN, observando os trâmites e as formas como foram liberados recursos para dois 

exemplares de financiamento: as obras de infraestrutura e as atividades culturais, ambos 

estabelecidos com o IHGB: O primeiro foi analisado a partir de dois convênios iniciados por 

uma carta enviada pelo presidente do IHGB, solicitando o aumento de subsídios e o segundo a 

partir de um único convênio, iniciado por duas cartas assinaladas por pessoas não conhecidas, 

além de uma carta do presidente do IHGB. 
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A pesquisa nos confrontou com fontes diferenciadas, em especial, cartas enviadas aos 

presidentes do regime autoritário que tinham como remetentes não somente intelectuais 

reconhecidos, mas também pessoas anônimas. Esta questão foi melhor compreendida a partir 

das análises de Ferreira (1990) e Gomes (2000), que enfocavam outro momento autoritário, a 

Era Vargas, no qual houve a concentração da autoridade do Estado na figura do Presidente e o 

esforço para que houvesse um diálogo direto entre governante e povo, evitando qualquer 

interferência do modelo representativo liberal com a mediação de partidos e assembleias, que 

eram criticados pelo governo por serem ineficazes por atenderem a interesses particulares e 

desagregadores (GOMES, 1998: 517). 

Os autores Ferreira (1990) e Gomes (2000) explicitaram como diferentes classes 

sociais, intelectuais e trabalhadores faziam pedidos ao Presidente Getúlio Vargas, analisando 

os tipos de solicitações mais frequentes, o perfil dos missivistas, as estratégias utilizadas para 

alcançar êxito e até a preocupação por parte do Presidente em responder aos pedidos, 

evidenciando assim, quais eram os canais possíveis de comunicação com o chefe de Estado, 

ainda que numa sociedade autoritária marcada pela censura e pela repressão. 

Como foi mencionando no primeiro capítulo, Carlos Fico (1997) nos informa que os 

governos militares buscavam se distanciar da imagem autoritária da Era Vargas, rejeitando até 

a antiga agência de propaganda do governo, o DIP, marcada pela política populista, que 

estabelecia uma relação muito próxima e emotiva entre o presidente e os populares. Os novos 

generais-presidentes preferiram estabelecer uma outra relação com o poder, evitando práticas 

demagógicas, exaltando a imagem de homens racionais e sérios que atuavam com prudência e 

moderação. 

Verificamos então, a coexistência do discurso racional dos militares, empenhados na 

construção de nova estrutura estatal mais eficiente, com a implantação de legislações, normas 

e procedimentos administrativos para a liberação de recursos, com antigas práticas que 

remontam a Era Vargas, de emissão de cartas aos Presidentes da República fazendo 

solicitações, pedidos e agradecimentos. 

O primeiro processo de financiamento começa pela carta enviada de José Carlos de 

Macedo Soares, presidente do IHGB ao então Presidente da República Castelo Branco. 

Verificamos que esta foi remetida por um político conhecido, historiador e membro da 

Academia Brasileira de Letras desde 1937. Na composição da carta verifica-se que o IHGB já 

havia sido contemplado nas políticas estatais, recebendo uma quantia fixa, mas o historiador 
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desejava que o valor fosse majorado. Para a liberação deste pedido, iniciado em 20 de maio de 

1966, o presidente do IHGB teve que esperar mais de um ano, quando em 01/06/1967 já havia 

se estruturado o CFC e, pôde-se assim, haver uma avaliação do do mesmo. 

Observamos que cumpria-se o trâmite burocrático orientado pelo decreto n.º 60.448 – 

de 13 de março de 1967
141

, em seu terceiro artigo, no qual se definia como uma das 

competências do Conselho a emissão de pareceres sobre assuntos e questões de natureza 

cultural que fossem direcionadas ao Ministro de Estado da Educação e Cultura.  

Num segundo processo, também relativo ao financiamento da infraestrutura da 

Instituição, Macedo Soares solicitou novamente o aumento de verbas para o Conselho, mas 

neste processo verificamos melhor adequações processuais às regras do Conselho, visto que o 

processo teve início no Ministério da Educação e Cultura por uma carta timbrada do IHGB, 

direcionada não mais ao presidente da República, mas à Josué Montello presidente do CFC. 

Nas páginas seguintes, verificamos que Macedo Soares apresentou um plano de 

trabalho mais detalhado do que o primeiro pedido, pois indicava as dificuldades em cada setor 

específico da instituição as quais incluíam: biblioteca, mapoteca, setor de microfilme, 

depósito das revistas do IHGB e arquivo, evidenciando a falta de funcionários e a 

precariedade de funcionamento. Seguindo a ordem da escrita, observamos uma tabela com os 

salários dos funcionários basilares para a manutenção do instituto e, por último, um valor total 

de Ncr$ 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros novos) para atender às despesas mencionadas. 

Apesar dos pareceres dos conselheiros convergirem sobre a importância histórica do 

instituto, Afonso Arinos mostrou, em manuscrito, a necessidade de explicar melhor o modus 

facicadi da concessão, aconselhando ao IHGB que organizasse um orçamento de simples 

previsão orçamentária, no qual fosse especificado o destino de toda a dotação orçamentária. 

Esta exigência foi cumprida e formalizou-se o convênio para liberação do valor estipulado 

pelo IHGB. 

Analisamos também, outro tipo de financiamento: as atividades culturais. Maia (2014: 

89) nos informa que o CFC estimulou a criação de calendários culturais anuais de ensino e 

cultura como forma de resgatar os valores cívicos nacionais que integram a cultura nacional. 

A noção de cultura elaborada pelos conselheiros estava inserida no contexto da ditadura civil-

                                                           
141

 Ver anexo 2, Decreto n.º 60.448 – de 13 de março de 1967 que aprovou o Regulamento do Conselho Federal 

de Cultura. 
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militar, no qual se deveria proteger a todo custo a harmonia social e a “segurança nacional”, 

assim como as tradições nacionais, que estavam sempre ameaçadas por modelos ideológicos 

alienígenas e por um processo de modernização os quais, inevitavelmente, apagariam os 

elementos formadores da tradição brasileira. Os calendários culturais eram lugares de 

memória, onde se colocariam sempre em evidência acontecimentos históricos, eventos e 

personagens tidos como representativos da nacionalidade. 

O processo número 1279/68 tratava da realização das comemorações cabralinas, 

instituída como efeméride no calendário cultural de 1968, conforme foi mencionado no artigo 

“Quinto centenário de Pedro Álvares Cabral”, escrito por Pedro Calmon, vice presidente do 

CFC, publicado na Revista Cultura, em setembro de 1967. Tal artigo apresentou a 

justificativa da data do evento, a ser realizado em 29/06/1968, na região de Porto Seguro.  

Este processo foi iniciado por três cartas, duas delas assinadas por pessoas não 

conhecidas, direcionadas ao Presidente da República, mencionando as condições precárias da 

cidade e do patrimônio histórico local. Não conseguimos encontrar nenhum tipo de retorno 

das autoridades do governo autoritário a estas pessoas, mas percebemos que a possibilidade 

de um evento cultural em Porto Seguro mobilizava não apenas os intelectuais, mas também 

pessoas comuns que buscavam a partir do discurso civil-patriótico e desenvolvimentista 

divulgado pela propaganda da época, alcançar condições melhores de vida e resguardo do 

patrimônio local. 

Após estas duas cartas, verificamos a carta de Américo Jacobina Lacombe, vice-

presidente do IHGB, destinada ao presidente do CFC, Josué Montello, cujo assunto eram as 

comemorações cabralinas, apresentando as despesas de tal evento. Estas foram analisadas por 

membros da CPHAN e Rodrigo Melo Franco de Andrade reconhecia a aprovação do valor de 

NCr$300.000,00 (trezentos mil cruzeiros novos) para tal evento, mas sugeriu a redução de 

preço de determinadas peças, lápides que estariam exagerados. Assim, outro conselheiro, 

Pedro Calmon, se posicionou a favor da redução dos custos, mesmo possuindo uma dupla 

posição no cenário cultural, enquanto representante das políticas públicas de Estado e como 

presidente do IHGB. 

O estudo pretendeu contribuir para o maior conhecimento das políticas públicas de 

cultura elaboradas na ditadura civil-militar ao indicar como ocorreram os financiamentos do 

Conselho Federal de Cultura a partir da Câmara do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 

em especial, os direcionados ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Verificamos o 

empenho de intelectuais, atuantes em cargos públicos e políticos desde a Era Vargas, em 
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institucionalizar o setor cultural no Estado autoritário, com a normatização, legislação própria 

e a construção de trâmites para a liberação de recursos, que conseguiram êxito, apesar das 

relações informais, da recorrência de intelectuais do IHGB no CFC. Constatamos o esforço 

para consolidar o disciplinamento da requisição e repasse dos recursos e para que assim fosse 

instituída uma nova forma de intervenção no setor cultural.  
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Anexo 1 

DECRETO-LEI N.º 74 – DE 21 DE NOVEMBRO DE 1966 

   Cria o Conselho Federal de Cultura e dá outras providências. 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o parágrafo único do art. 31 

do Ato Institucional nº 2 e tendo em vista o Ato Complementar n.º 23, decreta: 

 Art. 1.º – O Conselho Federal de Cultura será constituído por vinte e quatro membros 

nomeados pelo Presidente da República, por seis anos, dentre personalidades eminentes da 

cultura brasileira e reconhecida idoneidade. 

§ 1.º – Na escolha dos membros do Conselho, o Presidente da República levará em 

consideração a necessidade de nele serem devidamente representadas as diversas artes, as 

letras e as ciências humanas. 

§ 2.º – De dois em dois anos cessará o mandato de um terço dos membros do 

Conselho, permitida a recondução por uma só vez. Ao ser constituído o Conselho, um terço 

de seus membros terá mandato apenas, de dois anos e um terço de quatro anos. 

§ 3.º – Em caso de vaga, a nomeação do substituto será para complementar o prazo do 

mandato do substituído. 

§ 4.º – O conselho Federal de Cultura será constituído em câmaras para deliberar sobre 

assuntos pertinentes às artes, às letras e às ciências humanas e se reunirá em sessão para 

decidir sobre matéria de caráter geral. 

§ 5.º – Além das câmaras referidas no parágrafo anterior, haverá uma, especialmente 

destinada aos assuntos do patrimônio histórico e artístico nacional. 

§ 6.º – As funções do membro do Conselho Federal de Cultura, equiparadas às de 

membro do Conselho Federal de Educação, serão consideradas de relevante interesse nacional 

e o seu exercício tem prioridade sobre o de cargos públicos de que sejam titulares os 

conselheiros. 

 

Art. 2.º – Ao Conselho Federal de Cultura compete: 

a) formular a política cultural nacional, n limite de suas atribuições; 

b) articular-se com os órgãos federais, estaduais e municipais, bem como como com as 

Universidades, escolas e instituições culturais, de modo a assegurar a coordenação e a 

execução dos programas culturais; 

c) opinar sobre o reconhecimento das instituições culturais, mediante a aprovação de seus 

estatutos; 

d) cooperar para a defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico nacional; 
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e) conceder auxílios às instituições culturais oficiais e particulares de utilidade pública, 

tendo em vista a conservação e guarda de seu patrimônio artístico e biográfico e a 

execução de projetos específicos para a difusão da cultura científica, literária e 

artística; 

f) promover campanhas nacionais que visem o desenvolvimento cultural e artístico; 

g) manter atualizado o cadastro das instituições culturais, bem como o de artistas e 

professores que militam no campo das ciências, letras e artes; 

h) proceder a publicação de um boletim informativo de natureza cultural; 

i) informar sobre a situação das instituições particulares de caráter cultural com vistas ao 

recebimento de subvenções do Governo Federal; 

j) opinar, para efeito de assistência e amparo do Plano Nacional de Cultura, sobre os 

programas apresentados pelas instituições culturais do País; 

k) estimular a criação de Conselhos Estaduais de Cultura e propor convênios com êsses 

órgãos, visando ao levantamento das necessidades regionais e locais e as 

desenvolvimento e integração da cultura no País 

l) apreciar os planos parciais de trabalhos elaborados pelos órgãos culturais do 

Ministério da Educação e Cultura, com vistas à sua incorporação a um programa anual 

a ser aprovado pelo Ministro de Estado; 

m) elaborar o Plano Nacional de Cultura, com os recursos oriundos do Fundo Nacional de 

Educação (Fundo Nacional de Ensino Primário, Fundo Nacional de Ensino Médio e 

Fundo Nacional de Ensino Superior) ou de outras fontes, orçamentárias ou não, 

colocadas ao seu alcance; 

n) promover sindicâncias, por meio de comissões especiais, nas instituições culturais 

incluídas no Plano Nacional de Cultura, tendo em vista o bom emprego dos recursos 

recebido; 

o) elaborar o seu regimento a ser aprovado pelo Presidente da República; 

p) emitir parecer sobre assuntos e questões de natureza cultural que lhe sejam submetidos 

pelo Ministro da Educação e Cultura; 

q) submeter à homologação do Ministro da Educação e Cultura os atos e resoluções que 

fixam doutrina ou norma de ordem geral; 

r) promover e incentivar convênios que possibilitem exposições, festivais de cultura 

artística e congressos de caráter científico, artístico e literário; 

s) superintender, ouvido o Ministério das Relações Exteriores, cursos e exposições de 

cultura brasileira no exterior; 

t) promover, articulando-se com Conselhos Estaduais de Cultura, exposições, 

espetáculos, conferências e debates, projeções cinematográficas e demais atividades 

conexas, dando também especial atenção a difusão cultural e ao melhor conhecimento 

das diversas regiões brasileiras. 

Art. 3.º – Os diretores dos diversos órgãos culturais do Ministério da Educação e Cultura 

participarão dos trabalhos das Câmaras, mediante convocação expressa do Presidente do 

Conselho, sempre que se debater matéria diretamente ligada à respectiva repartição. 
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Art. 4.º – O Plano Nacional de Cultura bem como o Plano Nacional de Educação, serão 

aprovados em sessão conjunta do Conselho Federal de Cultura e do Conselho Federal de 

Educação, sob a presidência do Ministro da Educação e Cultura. 

Parágrafo único – A apreciação dos dois planos em sessão plena tem por objetivo evitar 

duplicação de serviços e harmonizar o plano geral de ação do Ministério da Educação e 

Cultura, nos dois setores de suas atividades. 

Art. 5.º – O Conselho Federal de Cultura terá um Secretário- Geral, de provimento em 

comissão, símbolo 2-C, nomeado pelo Presidente da República, mediante proposta do 

Presidente do Conselho ao Ministro da Educação e Cultura. 

Art. 6.º – O Conselho Federal de Cultura terá um Presidente e um Vice-Presidente, 

escolhidos na forma fixada no seu Regimento. 

Art. 7.º – O Conselho Nacional de Cultura, instituído pelo Decreto-lei n.º 526, de 1.º de 

julho de 1938, continuará no exercício de suas atribuições, até a instalação do Conselho 

Federal de Cultura, a que se refere o presente Decreto-lei. 

Art. 8.º – Este Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Brasília, 21 de novembro de 1966; 145.º da Independência e 78.º da República. 

H. CASTELO BRANCO 

Raymundo Moniz de Aragão 
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Anexo 2 

DECRETO N.º 60.448 – DE 13 DE MARÇO DE 1967 

Aprova o Regulamento do Conselho Federal de Cultura. 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da 

Constituição Federal, decreta: 

Art. 1º – Fica aprovado o Regimento do Conselho Federal de Cultura, criado pelo 

Decreto-lei n.º 74, de 21 de novembro de 1966, que com êste baixa, assinado pelo Ministro de 

Estado da Educação e Cultura. 

Art. 2º – Êste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

Brasília, 13 de março de 1967; 146.º da Independência e 79.º da República. 

H. CASTELLO BRANCO  

Raymundo Moniz de Aragão 

  

REGIMENTO DO CONSELHO FEDERAL DE CULTURA 

Da Composição do Conselho 

Art. 1.º – O Conselho Federal da Cultura, criado pelo Decreto-lei n.º 54, de 21 de 

novembro de 1966, compõe-se de 24 (vinte e quatro) Conselheiros e reunir-se-á, 

mensalmente, em caráter ordinário, até o limite de 12 (doze) sessões mensais. 

Parágrafo único – Em caráter extraordinário, reúne-se para tratar de matéria urgente ou 

relevante, por convocação de seu Presidente ou do Ministro de Estado da Educação e Cultura.  

Art. 2.º – Durante o período das reuniões, o Conselho funciona em sessões de 

Plenário, Câmaras e Comissões na forma estabelecida neste Regimento. 

§ 1.º – No intervalo das reuniões podem funcionar as Câmaras ou Comissões. 

§ 2.º – A Presidência do Conselho e a Secretaria-Geral, bem como os órgãos que lhes são 

subordinados, funcionam em caráter permanente. 

Do Plenário 

Art. 3.º – Compete ao Plenário do Conselho: 

1) elaborar e alterar seu Regimento, que será submetido à aprovação do Presidente da 

República; 

2) formular a política cultural nacional, no limite das atribuições do Conselho; 

3) opinar sôbre o reconhecimento das instituições culturais, mediante apreciação de 

seus Estatutos; 

4) cooperar para a defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico nacional; 
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5) decidir sôbre a concessão de auxílios às instituições culturais oficiais e particulares 

de utilidade pública, tendo em vista a conservação e guarda de seu patrimônio artístico ou 

bibliográfico e a execução de projetos específicos para a difusão cultural; 

6) decidir sôbre a organização e o empreendimento de campanhas nacionais que visem 

ao desenvolvimento da cultura; 

7) opinar, para efeito de assistência e amparo do Plano Nacional de Cultura, sôbre os 

programas apresentados pelas instituições culturais do País; 

8) decidir sôbre os convênios que hajam de ser feitos com os Conselhos Estaduais de 

Cultura, visando ao levantamento das necessidades regionais e locais e ao desenvolvimento e 

integração da cultura no País; 

9) apreciar os planos parciais de trabalho elaborados pelos órgãos culturais do 

Ministério da Educação e Cultura, com vistas à sua incorporação a um programa anual a ser 

aprovado pelo Ministro de Estado; 

10) elaborar o Plano Nacional de Cultura, com os recursos oriundos do Fundo 

Nacional de Educação (Fundo Nacional de Ensino Primário, de Ensino Médio e de Ensino 

Superior) ou de outras fontes, orçamentárias ou não, postas ao seu alcance; 

 11) determinar sindicâncias, por meio de comissões especiais, nas instituições 

culturais incluídas no Plano Nacional de Cultura, tendo em vista o bom emprêgo dos recursos 

recebidos; 

12) emitir parecer sôbre assuntos e questões de natureza cultural que lhe sejam 

submetidos pelo Ministro de Estado da Educação e Cultura; 

13) decidir sôbre convênios que ao Conselho cumpre promover e incentivar, em favor 

de exposições, festivais de cultura artística e congressos de caráter científico, artístico e 

literário; 

14) decidir sôbre a realização de cursos e exposições de cultura brasileira no exterior, 

ouvido o Ministério das Relações Exteriores; 

15) decidir sôbre as realizações de ordem cultural (exposições, espetáculos, concertos, 

conferências e debates, projeções cinematográficas, programações radiofônicas e de televisão 

e demais atividades conexas) em articulação com os Conselhos Estaduais de Cultura, dando 

também especial atenção à difusão cultural e ao melhor conhecimento das diversas regiões 

brasileiras; 

16) decidir sôbre articulações que se façam mistér com os órgãos federais, estaduais e 

municipais, bem como com as Universidades, escolas e instituições culturais, para assegurar a 

coordenação e a execução dos programas culturais; 
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17) aprovar atos e resoluções da competência do Conselho que fixando doutrina ou 

norma de ordem geral, tenham de ser submetidas à homologação do Ministro de Estado da 

Educação e Cultura; 

 18) elaborar regulamentos para o funcionamento das sessões e tramitação dos 

processos e serviços da Secretaria-Geral e das Secretarias de Câmaras; 

 19) deliberar sôbre assuntos de natureza cultural não atribuídos por êste Regimento a 

outros órgãos do Conselho. 

Art. 4.º – O Presidente e o Vice-Presidente do Conselho são eleitos, com mandato de 

dois anos mediante votação secreta, por maioria absoluta de seus membros, em primeiro 

escrutínio, e, nos demais, por maioria simples dos presentes. 

§ 1º O Vice-Presidente substitui o Presidente e êste é substituído pelo Conselheiro 

mais idoso. 

§ 2º Verificando-se a vacância da Presidência, o Vice-Presidente completará o 

mandato, elegendo-se nôvo Vice-Presidente. 

Art. 5.º – Compete ao Presidente: 

a) presidir as sessões e os trabalhos do Conselho; 

b) convocar reuniões ordinárias e extraordinárias; 

c) aprovar a pauta de cada sessão e a ordem do dia respectiva; 

d) dirigir as discussões, concedendo a palavra aos Conselheiros, coordenando os 

debates e nêles intervindo para esclarecimentos; 

e) resolver questões de ordem; 

f) promover o regular funcionamento do Conselho, como responsável por sua 

administração, solicitando ao Ministro de Estado da Educação e Cultura as providências e 

recursos necessários para atender os seus serviços; 

g) designar os Conselheiros nas Câmaras e Comissões; 

h) autorizar despesas e pagamentos; 

i) propor funcionários para as funções de Chefia ou designá-los para o desempenho de 

encargos especiais; 

j) exercer nas sessões plenárias o direito de voto e usar o voto de qualidade nos casos 

de empate; 

l) executar as decisões do Conselho; 

m) resolver os casos omissos de natureza administrativa. 

 

 



 
 
 
 

170 
 

Das Sessões Plenárias 

Art. 6.º – As sessões plenárias instalam-se com a presença de um têrço dos membros 

do Conselho e passam a deliberar com a presença da maioria absoluta. 

Art. 7.º – Por ocasião da convocação, será distribuída aos Conselheiros a pauta da 

reunião, e, antes de cada sessão a respectiva ordem do dia. 

Art. 8.º – Na instalação de cada reunião mensal o Presidente tornará pública a 

distribuição às Câmaras e às Comissões dos novos processos, os quais entrarão em pauta a 

partir da reunião seguinte, salvo os casos de urgência, a critério do Presidente ou em virtude 

de resolução do Plenário, a requerimento de qualquer Conselheiro. 

Art. 9.º – O Plenário delibera a respeito de pareceres, indicações ou propostas 

apresentadas por escrito, salvo as questões de ordem e os incidentes de sessão que possam ser 

discutidos e resolvidos imediatamente. 

§ 1.º – Os presidentes das Câmaras e Comissões distribuirão os processos a relatores, 

depois de devidamente ordenados e informados pelas respectivas secretarias; 

§ 2.º – Os pareceres indicarão o número dos processos que lhe deram origem e serão 

procedidos de ementa da matéria nêles versada; 

§ 3.º – Os estudos especiais apresentados pelos Conselheiros, não constituindo matéria 

de discussão, não serão objeto de votação, mas serão publicados. 

Art. 10 – Havendo número legal e declarada aberta a sessão proceder-se-á à leitura e 

aprovação da ata da sessão anterior; em seguida abrir-se-á um período de expediente, para 

comunicações e registro de fatos ou comentários sôbre assuntos de natureza geral, passando-

se então à ordem do dia.  

Art. 11 – As deliberações serão tomadas por maioria dos Conselheiros presentes, com 

exceção das proposições referentes aos seguintes assuntos, cuja aprovação dependerá do voto 

da maioria absoluta: 

a) alteração do Regimento do Conselho; 

b) realização de sindicância (artigos 3,11); 

c) aprovação do Plano Nacional de Cultura (art. 3,10), a ser submetida à sessão 

conjunta do Conselho Federal de Cultura e do Conselho Federal de Educação, sob a 

presidência do Ministro de Estado da Educação e Cultura; 

d) revisão de pareceres anteriormente aprovados pelo Plenário. 

Art. 12 – Relatado o processo, será iniciada a discussão, facultando-se a palavra a cada 

um dos Conselheiros, sempre por 10 minutos, prorrogáveis por mais dez a juízo do 

Presidente. 
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Parágrafo único – Esgotadas as argüições será dada ao relator a palavra para respondê-

las. 

Art. 13 – Antes do encerramento da discussão de qualquer processo será concedida 

vista ao Conselheiro que a solicitar, ficando êste obrigado a apresentar por escrito seu voto na 

sessão seguinte, salvo prazo maior aprovado pelo Plenário. 

§ 1º – O pedido de vista interromperá automaticamente a discussão;  

§ 2º – Se do pedido de vista houver impugnação justificada, o Plenário decidirá.  

 

Das câmaras e Comissões 

Art. 14. O Conselho será composto das seguintes Câmaras e Comissões:  

a) Câmara de Artes; 

b) Câmara de Letras; 

c) Câmara de Ciências Humanas; 

d) Câmara do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional; 

e) Comissão de Legislação e Normas; 

f) Comissões Especiais, para o desempenho de tarefas determinadas, com números de 

Conselheiros e a duração que forem necessários em cada caso. 

§ 1º – Os membros de uma Câmara não poderão acumular, em caráter efetivo, as 

funções de membro de outra Câmara. 

§ 2º – A designação dos Conselheiros vigorará durante o mandato do Presidente. 

Art. 15 – Cada Câmara ou Comissão elegerá seu Presidente e Vice-Presidente, 

observadas as disposições do art. 4.º e seus parágrafos. 

Art. 16 – Cada Câmara ou Comissão permanente terá um secretário. 

Art. 17 – As Câmaras e Comissões reúnem-se com a maioria de seus membros e 

deliberam por maioria simples, cabendo ao Presidente, além do voto ordinário, o de 

desempate. 

Art. 18 – É facultado aos Conselheiros participar dos trabalhos de Câmara ou 

Comissões a que não pertençam, mas sem direito a voto, salvo designação do Presidente em 

caráter de substituição temporária. 

Parágrafo único – Os diretores dos diversos órgãos culturais do Ministério da 

Educação e Cultura participarão dos trabalhos das Câmaras, mediante convocação expressa 

do Presidente do Conselho, sempre que se debate matéria diretamente ligada à respectiva 

repartição. 

Art. 19 – Compete a cada uma das Câmaras: 
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a) apreciar os processos que lhe forem distribuídos e sôbre êles emitir parecer, que 

será objeto da decisão do plenário; 

b) responder consultas encaminhadas pelo Presidente do Conselho; 

c) examinar os relatórios de Instituições culturais auxiliadas, determinando as 

providências cabíveis; 

d) tomar a iniciativa de medidas e sugestões a serem propostas ao Plenário; 

e) promover, estudo, pesquisas e levantamentos para serem utilizados nos trabalhos do 

Conselho; 

f) promover a instrução dos processos e fazer cumprir as diligências determinadas pelo 

Plenário. 

Art. 20 – As questões que envolvam aplicação de doutrina ou norma estabelecida pelo 

Plenário, e quando fôr o caso, homologada pelo Ministro de Estado da Educação e Cultura, 

serão resolvidos pelas câmaras, de cujos pareceres se dará conhecimento ao Plenário. 

Art. 21 – das deliberações das Câmaras caberá recurso para o Plenário, a requerimento 

da parte interessada no processo.  

Art. 22 – Compete à Comissão de Legislação e Normas pronunciar-se em matéria de 

aplicação e interpretação das normas jurídicas para orientação dos trabalhos do Conselho.  

Art. 23 – Os órgãos técnicos e administrativos do Ministério da Educação e Cultura 

prestação ao Conselho a assistência que lhes fôr solicitada por seu Presidente ou, em seu 

nome, pelo Secretário-Geral. 

 

Da Secretaria-Geral 

Art. 24 – A Secretaria-Geral compreende as seguintes seções: 

a) Seção Financeiras; 

b) Seção de Pessoal e Material; 

c) Seção de Mecanografia; 

d) Seção de Documentação e Protocolo. 

Art. 25 – O Secretário-Geral será nomeado em comissão pelo Presidente da República, 

mediante proposta do Presidente do Conselho ao Ministro de Estado da Educação e Cultura. 

Art. 26 – Compete ao Secretário-Geral:  

a) Superintender administrativamente os serviços da Secretaria-Geral e das Secretarias 

de Câmaras e Comissões; 

b) instruir processos, encaminhá-los às Câmaras, às Seções e ao Presidente; 

c) organizar, para aprovação do Presidente, a pauta para as sessões plenárias; 
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d) fazer executar estudos técnicos em geral, mediante contrato de serviço de terceiros, 

prèviamene aprovados pelo Plenário; 

e) tomar as providência administrativas necessárias à instalação e funcionamento das 

reuniões e sessões do Conselho; 

f) manter articulação com órgãos técnicos e administrativos do Ministério da 

Educação e Cultura; 

g) auxiliar o Presidente durante as sessões plenárias e prestar esclarecimentos durante 

os debates. 

Art. 27 – Os Secretários de Câmaras serão nomeados pelo Presidente da República, 

mediante proposta do Presidente do Conselho ao Ministro de Estado da Educação e Cultura.  

Art. 28 – Compete aos Secretários de Câmaras assessorar o Presidente, assistir às 

atividades das Câmaras; facultar os elementos necessários ao estudo dos assuntos que a elas 

forem distribuídos; organizar, para aprovação do Presidente, a pauta para as sessões, e tomar 

providências necessárias ao funcionamento das reuniões e sessões das Câmaras. 

 

Disposições Transitórias 

Art. 29 – Na primeira sessão do conselho, após a publicação do presente Regimento, 

realizar-se-á a eleição do Presidente e do Vice-Presidente. 

§ 1.º – O mandato do Presidente e do Vice-Presidente então eleitos terminará em 31 de 

dezembro de 1968.  

§ 2.º – Na última sessão de 1968, será realizada a eleição de Presidente e Vice-

Presidente para o período seguinte. 

Art. 30 – A Implantação das seções que compõem a Secretaria-Geral do Conselho se 

fará à medida que assim determinar a conveniência de seus trabalhos, a critérios da 

Presidência. 

Art. 31 – Para a celebração de convênios que competem ao Conselho, a Presidência 

estimulará a criação dos Conselhos Estaduais de Cultura, articulando-se para êsse fim com o 

Ministro de Estado.  

Art. 32 – Trinta dias depois da publicação deste Regimento, o Presidente do Conselho, 

ouvido o Plenário, organizará o quadro de funcionários a ser remetido ao Ministro de Estado, 

para os devidos fins.  

Art. 33 – Enquanto não estiver criado o quadro a que se refere o artigo anterior, 

permanecerá em vigor o que dispõe do Decreto n.º 60.237, de 17 de fevereiro de 1967, em seu 

artigo 8º e respectivos parágrafos.  
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Art. 34 – Este Regimento entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

(Publicado no Diário Oficial de 20 de março de 1967. fls. 3299,3300) 


