
Heloísa Alberto Torres 

Heloísa Alberto Torres nasceu em 17 de setembro de 1895, na cidade do Rio de Janeiro. 

Seu pai foi Ministro da Justiça, entre outros altos cargos públicos e escritor. Após estudar em 

Petrópolis e na Inglaterra, resolveu  se dedicar à Antropologia. Passou a atuar no Museu 

Nacional ao lado  do professor Roquette Pinto, atuação que se tornou marcante em toda sua 

carreira. Em 1925, Heloísa tornou-se  a primeira mulher a ingressar como professora da 

Divisão de Antropologia e uma das primeiras mulheres funcionárias do Museu Nacional. 

  

Em 1926, ela  passa a participar de expedições ao interior do Brasil, dentre as quais se 

destacam a de 1930 à Ilha de Marajó; tornou-se referência internacional no conhecimento de 

cerâmica indígena. Em 1931, foi nomeada chefe da Seção de Antropologia e Etnografia. De 

1935 a 1937 foi  vice-diretora em 1938 nomeada diretora do Museu Nacional,onde permaneceu 

até 1955. Como diretora estimulou o intercâmbio com centros de pesquisa estrangeiros 

atraindo para o Brasil pesquisadores tais como Ralph Linton, Alfred Métraux, Paul Rivet, 

Claude Lévi-Strauss, Charles Wagley, Ruth Landes. Foi destaque em muitas esferas 

acadêmicas e exerceu vários cargos de prestígio, tendo sido única mulher no Conselho de 

Fiscalização das Expedições Artísticas e Científicas e, ao lado de Rondon, fez parte do 

Conselho Nacional de Proteção aos Índios (CNPI). Em 1955 substituiu  Rondon, de quem era 

amiga pessoal, na presidência do Conselho. Participou decisivamente da criação da Funai , em 

1967. 

 

Nesse período Heloisa desenvolveu atividades com futuros antropólogos de destaque, tais 

como Darcy Ribeiro,  Noel  Nuteils, Roberto de Oliveira Cardoso, Orlando Villas Bôas, Luiz de 

Castro Farias e outros. , 

Além disso, foi membro do Conselho Consultivo do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (SPHAN) sob a direção de Rodrigo Melo Franco. 

 

Ao falecer em 1977, ela legou ao IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional),  o Solar da Praça, com todos os seus pertences. Essa propriedade da família do 

século XVIII, no município de Itaboraí no Rio de Janeiro, posteriormente foi transformada 

em Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres. 


