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RESUMO 
O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) vem incentivando, através 
da produção artística contemporânea, a reinterpretação da noção de patrimônio histórico e 
artístico como parte das suas ações voltadas para as políticas públicas de diversidade 
cultural e de elaboração de uma crítica institucional. Em 2007, foi lançado o primeiro edital 
Arte e Patrimônio com o objetivo de apresentar exposições e de provocar debates através 
da construção de perspectivas históricas e de conexões com temporalidades e passados 
desde que enfrentassem campos de valor até então caros à trajetória e às atividades da 
instituição. Pretende-se apresentar, de maneira preliminar, as iniciativas vinculadas a esse 
programa e discutir as propostas selecionadas para representar a categoria chamada de 
“Leitura Histórica”. 
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ABSTRACT 
The National Institute of Historic and Artistic Heritage (IPHAN) has been encouraging, 
through contemporary artistic production, the reinterpretation of the notion of historical and 
artistic heritage as part of its actions focused on public policies of cultural diversity and 
elaboration of an institutional critique. In 2007, the first Art and Heritage's announcement was 
launched with the objective of presenting exhibitions and provoking debates through the 
construction of historical perspectives and connections with temporalities and past since they 
faced fields of value that had been dear to the trajectory and activities of the institution. It is 
intended to present, in a preliminary way, the initiatives related to this program and to 
discuss the proposals selected to represent the category callled "Historical Reading”. 
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O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) criou, há dez anos 

atrás, um projeto de interação entre artes visuais contemporâneas e patrimônio 

cultural brasileiro consecutivo ao "Programa Brasil Arte Contemporânea”, um 

instrumento de política pública iniciado, em 2006, pelo Ministério da Cultura (MinC) 

com o objetivo de internacionalizar a arte contemporânea brasileira e promover sua 

participação, através de galerias nacionais, na feira ARCO'08 de Madri, que tinha o 

Brasil como homenageado naquela edição. Esse texto não pretende discorrer sobre 

as políticas públicas adotadas pelo MinC e sua disposição para patrocinar espaços 

comerciais que beneficiavam quase exclusivamente a visibilidade da arte brasileira 

através da projeção dos comerciantes. As estratégias adotadas pelo órgão federal 

como "mediador" entre a cultura e o eixo econômico podem ser consultadas, por 

exemplo, em textos de críticos veiculados na imprensa, no catálogo da feira (DOS 

ANJOS; DUARTE: 2008) e em artigos acadêmicos (FERNANDES: 2014; 

INTERLENGHI: 2008).  

O interesse é, neste momento, refletir sobre outras estratégias adotadas pelo IPHAN 

durante as comemorações dos setenta anos da instituição e que estiveram voltadas 

para a apresentação e diversificação da cultura brasileira através de uma linha de 

financiamentos a projetos que pudessem estabelecer diálogos entre as artes visuais 

contemporâneas e o patrimônio artístico e histórico nacional. Em mais de uma 

ocasião, em 2007, 2009 e 2013, o IPHAN lançou os editais “Arte e Patrimônio” para 

premiar exposições que buscassem atualizar seus próprios conceitos de 

preservação e de registro de memória brasileira, ganhando “contornos vivos de 

contemporaneidade” (FINGUERUT: 2010, p.8). Em tais iniciativas, pretendia-se 

compreender os lugares, as tradições, as culturas imateriais e os bens simbólicos 

como "motivos ou espaços de tensão para a criação de novas visões sobre os 

tempos pretéritos” (Idem), considerando a seguinte divisão: de um lado, os trabalhos 

artísticos e estéticos atuais e, de outro, os acervos, as culturas, os sítios e as 

tradições que estabelecessem a memória do país. Discutiremos, a seguir, algumas 

implicações entre arte, patrimônio, memória e temporalidade através da proposta 

geral implementada no edital e, a seguir, dois projetos vencedores na categoria 

“Leitura histórica”: as exposições “Arte brasileira no Acervo MAC/USP” e “Sagrado 

Coração/Missão de São Miguel - Carlos Vergara”.  
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A primeira edição de "Arte e Patrimônio” recebeu 138 propostas dos diferentes 

Estados brasileiros e 12 delas foram selecionadas pela comissão julgadora formada 

por Afonso Luz, Carlos Zílio, Cristiana Tejo, Fernanda Barbará, Lauro Cavalcanti, 

Lorenzo Mammi e Marisa Morkarzel. Na categoria “Acontecimentos/interrelações” 

foram selecionados dez trabalhos artísticos - “Apagador” de Carlito Carvalhosa; 

"Circuitos Compartilhados - Compartilhamento do Acervo da Mostra Circuitos em 

Vídeo", coordenado por Newton Rocha Filho (Goto); "Dois Vazios", apresentado por 

André Severo e Marcelo Coutinho; “Passarela" de Eduardo Coimbra; “Jaz” de João 

Loureiro; “O sonho e a ruína” de Luiz Carlos Felizardo; “Pergunte ao …”, de Nuno 

Ramos; “Sentinelas” de Paulo Vivacqua; "Morro da Conceição”, coordenado por 

Rafael Cardoso e “Em busca da imagem perdida” de Beto Matuck e José Reinaldo 

Martins. De acordo com os objetivos do IPHAN, as ações, obras artísticas e 

reflexões estéticas contemporâneas deveriam se configurar no enfrentamento do 

patrimônio cultural com os seguintes campos de valor: Arte, Tradição, Civilização e 

Cosmologia. Essas divisões estão relacionadas às duas principais políticas de 

proteção do patrimônio cultural - a material e a imaterial - e às suas práticas de 

tombamento e de registro.  

Acerca da relação entre arte, patrimônio e temporalidade parece haver um interesse 

nos diálogos com a imaterialidade, já que as três últimas categorias propõem que a 

memória, os objetos e os modos tenham como origem "fazeres e saberes 

tradicionalmente cultivados, experiências, populações e territórios 

antropologicamente constituídos e estabelecimentos mestiços” ou "ordenações, 

racionalização técnica e de urbanização da vida; experiências, linguagens, 

circulações públicas, formações cultas e eruditas ocidentais” ou meios “ritualizados, 

míticos e místicos de culto; experiências étnicas, remanescentes arqueológicos, 

línguas não ocidentais e locais sagrados” (IPHAN: 2007).  

Apenas um dos selecionados, a instalação permanente “Jaz”, no entorno do Museu 

das Missões, acolheu um tema relacionado à imaterialidade, inscrevendo-o no tema 

da Civilização. O artista demarcou uma escavação profunda e colocou um busto 

agigantado, em tom cinza médio e sobreposto por uma trama de linhas horizontais e 

verticais, dispostas ortogonalmente, de um bandeirante do século XVII. Nesse 

monumento, cavado na paisagem local, remete-se à lembrança dos bandeirantes de 
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Victor Brecheret em São Paulo, mas a figura de São Miguel das Missões aparece 

embotada, refreada pela arquitetura e encerrada por uma vidraça. João Loureiro 

provoca sucessivas denegações das escolhas formais rigorosas dos modernistas e 

das obras feitas pelos artistas que serviram à constituição de uma memória histórica 

e artística e à cultura erudita da capital paulistana. Na paisagem gaúcha, apesar da 

inexistência da cidade urbana, há uma referência à arquitetura moderna no museu 

projetado por Lucio Costa, em 1940, e também uma nostalgia pela conquista, mas a 

partir de uma visão das ruínas. O reconhecimento cultural das missões ou reduções 

jesuíticas é confrontado pelas dúvidas que a obra do artista levanta sobre a validade 

e a credibilidade do passado ao “operar a partir de elementos análogos e 

equivalentes aos que recusa, comportando-se como parte constituinte tanto do 

mundo material que procura ilustrar e validar determinados repertórios históricos, 

quanto de modalidades possíveis de sua recusa” (BENETI apud FINGUERUT: 2010, 

p.153). João Loureiro contesta então os capítulos da formação de uma identidade 

regional, assimilada como promessa civilizatória, propondo uma “ficção no terreno 

da veracidade” (Idem), onde as representações entre obra e sítio estão igualadas 

pela temporalidade mítica e os destinatários podem escolher decidir em que 

repertório querem inclui-las, na narrativa histórica ou ficcional. As conexões 

propostas na obra “Jaz" fomentam, tal como previa o projeto do IPHAN, a reflexão 

sobre a produção da arte contemporânea e o estímulo às construções históricas 

através de conexões com diversas temporalidades e passados. A discussões sobre 

a consagração das ruínas de São Miguel como patrimônio cultural do país e como 

patrimônio cultural da humanidade da Unesco, no entanto, foram matizadas.  

Podemos levantar que o reconhecimento das Ruínas de São Miguel não estão 

circunscritas à narrativa histórica local ou nacional e sua instrumentalização pelas 

políticas de memória do IPHAN. O interesse pela história do projeto missioneiro e 

pelos seus vestígios continua sendo alvo de experimentos políticos e culturais e 

servem, dependendo da sua escala, para projetar sobre o local, os traços de 

plataformas modernas que colocam em evidência promessas civilizatórias não 

cumpridas, como foi acautelado no texto curatorial da instalação de João Loureiro. O 

reconhecimento de São Miguel, bem como do sistema de bens culturais das 

Missões Jesuíticas Guaranis que envolvem o Brasil e a Argentina, foram inscritos no 

livro de registros do Patrimônio Mundial em 1983, mas a elegibilidade dos 
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remanescentes localizados no Rio Grande do Sul, já possuem uma longa tradição 

desde o seu tombamento em 1939. Segundo o IPHAN, a configuração espacial do 

sítio é capaz de expressar o cotidiano da redução e sua autenticidade física está 

mantida pelos materiais e técnicas tradicionais encontrados no corpo principal da 

igreja, campanário e sacristia. Os valores históricos e artísticos para o tombamento 

assumiram uma territorialidade desde as primeiras pesquisas e estudos publicados 

pela Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, permitindo "a emergência 

de uma formação discursiva específica, cuja dinâmica simbólica” foi dada pela 

“permanente tematização do significado das categorias de histórico, de passado, de 

estético, de nacional, de exemplar, tendo como eixo articulador a categoria de 

patrimônio” (SANTOS: 1996, p.78). É possível dizer, que as noções de 

excepcionalidade e exemplaridade atribuídas ao patrimônio material brasileiro 

faziam parte do mesmo conjunto de interesses políticos apresentados pela 

Conferência Geral da Unesco em 1972, quando esta organização decidiu adotar, 

para os bens do patrimônio cultural e natural, o critério de “excepcional valor 

universal”.  

Nestor Canclini, recentemente, discutiu como o programa de reconhecimento 

mundial não está preocupado apenas como as estéticas justificam a existência de 

obras artísticas, mas esse é tão pouco o caso no Brasil. O que o antropólogo 

argentino discute são os “incômodos pressupostos” da mundialização do local no 

programa da Unesco, confrontando-os com “os usos institucionais e midiáticos do 

patrimônio, assim como com as obras de arte contemporânea que reelaboram o 

sentido e o valor de bens ou símbolos patrimoniais (CANCLINI: 2016, p.69). As 

análises deste autor propõem uma reflexão sobre a permanência de uma estética 

idealista que valoriza as obras como objetos singulares e originais, pelo menos, no 

que se refere às concepções de patrimônio. Há um sentido de cooperação e 

proteção que reúne diferentes nacionalidades, com concepções de soberania e 

propriedades também distintas, no mesmo sentido de comunidade. A Unesco, após 

receber críticas de eurocentrismo, acumulou sob a excepcionalidade universal, a 

pluralidade cultural, tentando se ocupar daquilo que seria comum a todos. Cabem, 

como fez Caclini, perguntas sobre a seletividade ou parcialidade do que é 

universalizável e como se dá a expansão de certas religiões, de modelos urbanos e 

de tendências estéticas e de suas respectivas distribuições na geografia cultural de 
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valor. Podemos concordar com o autor que se trata de um lugar de cumplicidade 

social compartilhado por alguns grupos que valorizam os bens e as práticas que os 

identificam com o patrimônio cultural. 

As atividades destinadas a defini-lo, preservá-lo e difundi-lo, 
amparadas pelo prestígio histórico e simbólico de certos bens, quase 
sempre incorrem em uma simulação: fingem que a sociedade não 
está dividida em classes, gêneros, etnias e regiões, ou sugerem que 
essas fraturas não tem importância diante da grandiosidade e 
respeito ostentados pelas obras patrimonializadas. Desinteressam-se 
pelo que é demonstrado por centenas de estudos sobre o lugar dos 
indígenas, das mulheres, dos pobres urbanos: a diversidade das 
memórias nacionais, a discriminação das memórias subalternas e 
seu arrasamento nas guerras e nas ditaduras (CANCLINI: 2016, 
p.71). 

É nesse sentido que a abertura discursiva proposta pelo IPHAN, há dez anos, pode 

problematizar as diferenças e as desigualdades das heranças culturais e redefinir os 

usos da memória e do patrimônio, tendo a arte contemporânea como principal 

categoria de pensamento. A autonomia dada pelo principal órgão de proteção e 

preservação à reinterpretação do patrimônio cultural brasileiro às artes visuais 

suscita uma série de dúvidas sobre os seus interesses teóricos e seus 

procedimentos de seleção, bem como o papel do circuito artístico na afirmação e na 

divulgação dos interesses públicos e privados pela ampliação e visibilidade desse 

mercado e pela sua inegável relação com o uso turístico. No entanto, não convém 

restringir esse programa apenas ao âmbito comercial e à promoção da logomarca 

IPHAN para a fins de uma autocrítica institucional. Gostaria de levantar, então, 

alguns problemas relativos à ressignificação do patrimônio através da categoria 

“leitura histórica”, que recebeu o maior incentivo financeiro individual e que só foi 

realizado nessa única edição do prêmio.  

A proposta inicial era contemplar apenas um projeto nessa categoria, mas a 

comissão julgadora acolheu duas propostas com abordagens muito diferentes sobre 

o patrimônio material, a exposição “Arte brasileira no Acervo MAC-USP”, curada 

pela então diretora do Museu de Arte Contemporânea de São Paulo, Lisbeth Rebollo 

Gonçalves, que ocorreu no Palacete das Artes Rodin Bahia, em Salvador, entre 19 

de faveiro e 30 de março de 2008 e a exposição individual de Carlos Vergara 

“Sagrado Coração - Missão de São Miguel”, realizada no Paço Imperial do Rio de 

Janeiro, entre 8 de maio e 27 de julho de 2008.  
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Para concorrer à categoria de “Leitura histórica”, o proponente teria que interpretar 

"obras, artistas, movimentos, épocas e conceitos em perspectiva histórica de modo a 

enfatizar a produção artística brasileira”, referenciando-se criticamente "nas 

tradições interpretativas existentes no Brasil e no mundo, explicitando seus 

conceitos, adoções e vínculos teóricos e bibliográficos” (IPHAN: 2007), com 

abordagens que poderiam ser panorâmicas, temáticas, monográficas ou coletivas. 

Outro critério em destaque era a necessidade de apresentar "a noção de arte com 

que trabalha e debater a sua pertinência frente à contemporaneidade". Poderiam ser 

eleitos objetos de arte "seja através de suportes ou linguagens, seja na dissolução 

de suas especificidades e fronteiras". A organização do material era livre, cabendo 

"paralelos com arquitetura, design, fotografia, cinema, vídeo e todas as demais 

formas de manifestações plásticas e técnicas”, que dialogassem "com o campo das 

artes visuais em cada momento histórico” (Idem). A instituição exigia, ainda, que os 

projetos dessem visibilidades aos acervos públicos e/ou privados do país, 

oferecendo ao maior número possível de espectadores, o contato direto com obras e 

documentos. A preocupação primordial era ampliar o acesso aos bens e objetos 

culturais consagrados pela história e pelas tradições críticas e interpretativas, "desde 

as mais canônicas até as mais recentes e atuais” (Idem). 

A exposição do MAC-USP adequava-se claramente à categoria pela qual 

concorrera, apresentando obras do núcleo inicial do seu acervo e outras que 

formavam e repercutiam a ideia de modernização artística no Brasil no século XX. O 

acervo da instituição sintetizava, segundo a curadora, "o desejo de renovação da 

arte, associado ao da construção de uma consciência atualizada da cultura nacional” 

(GONÇALVES apud FIGUENRUT: 2010, p.20), tendo como referência o 

modernismo e o desenvolvimento dos fundamentos estéticos que se desdobrariam 

nas artes visuais, na literatura e na música até a década de 1950. Nos termos do 

IPHAN, poderíamos entender que a temporalidade é panorâmica, configurada pela 

elaboração de um quadro histórico que é, por sua vez, reforçado pela repercussão 

de determinados artistas e eventos sobre o meio artístico, como a exposição de 

Anita Malfatti em 1917, a Semana de Arte Moderna de 1922, a criação do Museu de 

Arte Moderna de São Paulo e do Rio de Janeiro, a Bienal de São Paulo, criada em 

1951 e as suas edições subsequentes, além das mostras Jovem Arte 

Contemporânea, realizadas entre 1967 e 1971, com curadoria do diretor e professor 
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Walter Zanini, que possibilitaram a atualização do acervo a partir de um olhar crítico 

sobre as produções artísticas e sobre a própria instituição, adequando-a às novas 

características da linguagem contemporânea.  

A sequência dessa mostra reconta o lugar dessa instituição entre os museus de arte 

moderna e enfatiza as suas iniciativas na pesquisa artística e na apresentação de 

novos caminhos da arte para o público. A narrativa, segmentada em núcleos, parte 

de "obras significativas de artistas que foram construtores do modernismo brasileiro”, 

como Anitta Malfatti, Tarsila do Amaral, Victor Brecheret, Antonio Gomide, Di 

Cavalcanti, Vicente do Rego Monteiro, Ismael Nery, Lasar Segall e Flávio de 

Carvalho. Depois, marca a trajetória do museu no espaço da abstração, sem 

distanciá-lo dos "valores da modernização social, cujos pontos essenciais definiram 

uma política desenvolvimentista, num ambiente democrático” (Idem, p.25), 

apresentando trabalhos de Antonio Bandeira, Sheila Brannigan, Iberê Camargo, 

Milton Dacosta, Samson Flexor, Manabu Mabe e outros.  A última sequência 

compõe os impactos da Nova Figuração e os caminhos da arte contemporânea 

mostrando, por exemplo, obras de Yolanda Mohalyi, Claudio Tozzi, Antonio 

Henrique Amaral, José Roberto Aguilar e Carmela Gross.  

A exposição, apresentada como tradição da história da arte moderna brasileira, não 

propõe uma reinterpretação do patrimônio, o acervo é absorvido pelos 

acontecimentos políticos e econômicos da capital paulistana e pela formação de 

uma cultura fortemente institucionalizada e sem referências às negociações e 

conflitos artísticos e sociais. Apartada de questões da crítica institucional, que 

frequentemente tencionam a arte entre os outros sistemas culturais, o acervo do 

MAC-USP enquadra-se em um sistema social normativo, que reforça 

ideologicamente o conhecimento artístico através de uma imagem pública positiva. A 

potência crítica do acervo é reconhecida na passagem de um movimento artístico 

para outro, em referência às rígidas divisões que marcaram a autonomia moderna, 

sem nenhum horizonte de deslocamento da temporalidade progressista. 

A exposição de Carlos Vergara chamada de “Sagrado Coração, Missão de São 

Miguel”, por outro lado, desloca a temporalidade histórica a partir do descolamento 

poético do próprio artista. A experiência é, segundo Luiz Camillo Osório, a busca de 

um viajante pelo deslumbramento, a constituição de uma força motriz que é, 
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simultaneamente, a intensidade e a multiplicidade necessárias no trabalho do ateliê, 

onde o artista supera o lento virtuosismo do gesto e transforma a paisagem, a 

topografia e "todo detalhe de um mundo carregado de afecções, em uma nova 

materialidade  artística” (OSÓRIO apud FIGUENRUT: 2010, p.30), através das 

diversas técnicas apresentadas como as pinturas de grande escala, as monotipias 

em tela, monotipias em pequenos lenços e as fotografias ampliadas em 3D 

lenticular.  A exposição também apresentou um vídeo produzido em parceria com o 

cineasta Gustavo Moura, que também viajou ao local.  

O deslocamento pelas ruínas de São Miguel é também um deslocamento pela 

materialidade da arquitetura jesuítica, mas também pela imaterialidade de uma 

experiência subjetiva e de uma poética visual. Essa imaterialidade é o aspecto 

invisível do trabalho que se torna visível somente pelo olhar atento do espectador, 

pois “as pinturas não servem para ilustrar nada. Não se representa São Miguel 

através delas. O que sobra da experiência do sagrado, a utopia de São Miguel, só 

pode ser visto hoje como uma espécie de suplemento” (Idem).  

A leitura histórica das missões jesuíticas parte da aceitação desse lugar como ponto 

de partida para o seu trabalho, mas não de maneira impune aos acontecimentos. É 

o tratamento poético que refletirá sobre a improvável comunhão entre as visões de 

mundo dos índios guaranis e dos missionários jesuítas e repensará os vestígios 

daquele local em pinturas com “sua materialidade densa, sua coloração agitada, 

seus espaços apertados, sua textura pulsante” (Idem). No texto crítico de Osório, 

que acompanhou a exposição, a ressignificação das ruínas de São Miguel passa 

necessariamente pelas pinturas porque elas demonstram a capacidade de 

admiração do artista pelo lugar, mas sem a grandiosidade e a nostalgia das 

conquistas, ainda que ele também não demonstre uma inquietação com as disputas 

em torno das memórias e do reconhecimento dos povos remanescentes, que 

também fazem parte das reconsiderações atuais a respeito do patrimônio. Osório 

compreende que a resistência do artista está presente na tonalidade afetiva das 

suas pinturas e na conduta política de uma admiração lenta, desarmada da 

desconfiança que, segundo o crítico, está fechada nos discursos sobre a 

necessidade da diferença e da “visualidade extrovertida” (Idem, p.31). É na 

“multiplicidade poética”, onde se combinam as pinturas, a fotografia, o filme, as 
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monotipias, que se entrelaçam os sentimentos, uma espécie de “mapa da ternura 

(…) por onde uma experiência do sagrado pode ganhar um vestígio de atualidade” 

(Idem). 

As poéticas visuais contemporâneas parecem ser os principais percursos 

valorizados pela comissão julgadora dessa e das outras edições do prêmio Arte e 

Patrimônio promovidas pelo IPHAN. Podemos considerar que as noções fixas de 

patrimônio foram realmente colocadas em movimento no presente, que existe uma 

vontade política de descentramento e de discussão da perenidade, autenticidade e 

identidades enraizadas em lugares e tempos imutáveis. Contudo, o incentivo a 

essas reconsiderações não modificam necessariamente a seleção dos bens 

culturais porque seus critérios permanecem intrínsecos, dificultando a compreensão 

de escolhas, a reafirmação de heranças, bem como a resistência a transformações e 

atualizações mais amplas. 

Na relação entre tempo e patrimônio, proposta pelo historiador francês François 

Hartog, podemos refletir sobre determinadas escolhas ou sobre a disponibilidade 

cognitiva que mantemos com o passado e com as possibilidades de futuro e ainda, 

"sem esquecer o presente ou, inversamente, correndo o risco de ver somente a ele”, 

como o habitar? "Que destruir, que conservar, que reconstruir, que construir e 

como  São decisões e ações que impõem uma relação explícita ao tempo” 

(HARTOG: 2006, p. 264).  

A partir das releituras e das interrelações com a arte contemporânea, é possível 

considerar, com certa ponderação, as reflexões de Hartog sobre experiência com o 

patrimônio. Para ele, o patrimônio é o que define atualmente os sujeitos, pois, "o 

movimento de patrimonialização, este imperativo, tomado ele mesmo na aura do 

dever da memória permanecerá [como] um traço distintivo do momento que nós 

vivemos ou acabamos de viver: uma certa relação ao presente e uma manifestação 

do presentismo”. (HARTOG: 2006, p. 271). 
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