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APRESENTAÇÃO
Marco na história do patrimônio cultural brasileiro, o Art. 216 da Constituição de 1988 considera
patrimônio os bens de natureza material e imaterial portadores de referenciais constitutivos da
memória, da identidade e da formação social brasileira. Desde então, nos vários caminhos
percorridos para a redemocratização do país, houve significativa renovação na historiografia e
profundas alterações na imaginação da nação e na configuração do patrimônio cultural.

Como forma de valorizar esses percursos, e tendo em vista que em 2018 a Constituição Federal
completa 30 anos, o GT História e Patrimônio Cultural da ANPUH decidiu eleger o tema
“patrimônio, democracia e políticas públicas” para o seu II Seminário Nacional, a ser realizado
na sede da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO, entre 01 e 05 de outubro.

O II Seminário Nacional de História e Patrimônio Cultural pretende congregar estudantes,
pesquisadores e profissionais de instituições de patrimônio e memória, professores do ensino
básico e superior de todo o país, para intercâmbio acadêmico, troca de experiências,
apresentação e debate das investigações em curso, bem como envolver os participantes em
discussões de natureza ética, política e cidadã que circunscrevem o atual debate sobre o
patrimônio cultural.

No dramático contexto político brasileiro da atualidade, parece-nos fundamental consolidar a
rede de pesquisadores nessa área temática e divulgar sua produção, de modo a produzir
subsídios para a formulação de políticas de patrimônio inclusivas, democráticas, plurais e
diversas. Buscamos aqui os conhecimentos que constroem pontes e conexões, que aproximam
a produção acadêmica, as políticas de patrimônio e os movimentos sociais, tendo como principal
objetivo romper barreiras forjadas e naturalizadas e construir novos patrimônios.
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DA EXPERIMENTAÇÃO À INSTITUCIONALIZAÇÃO: ESTUDOS SOBRE A CRIAÇÃO DE UM
ESPAÇO CULTURAL NO PAÇO IMPERIAL - RJ (1982-1986)
ALESSANDRA SCHIMITE DA SILVA1

A modernização do Estado implementada ao longo dos anos 1970, no Brasil, gerou uma
série de mudanças estruturais que visavam a dinamização das instituições de diversos setores
da esfera estatal. No campo da cultura e do patrimônio, e ssas medidas resultaram em um
revisionamento crítico das ações em torno da preservação de bens culturais e, sobretudo, da
representatividade social dos bens acautelados, intensificado pelo contexto da abertura política
e da redemocratização.
A criação da Fundação Nacional Pró-Memória (FNPM) e da Secretaria do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) - a partir da fusão entre o então Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), o Centro Nacional de Referências Culturais (CNRC) e o
Programa das Cidades Históricas (PCH) -, em 1979, estabeleceria, assim, uma tentativa de
agilizar as práticas do campo, cabendo à Secretaria, o viés administrativo e à Fundação, o
operacional (REZENDE, 2015).
Enquanto a SPHAN tinha como finalidade "inventariar, classificar, tombar, conservar e
restaurar monumentos, obras, documentos e demais bens de valor histórico, artístico e
arqueológicos existente no País, bem como, tombar e proteger o acervo paisagístico" (BRASIL,
1979, arts. 1 e 2), a Pró-Memória deveria "contribuir para o inventário, a classificação, a
conservação, a proteção, a restauração e a revitalização dos bens de valor cultural e natural"
(BRASIL, 1979). Segundo a Lei n. 6.757, de 17 de dezembro de 1979, que autoriza a sua criação,
seriam transferidos, ao domínio da Fundação, passando, portanto, a integrar o seu patrimônio,
os bens móveis e imóveis da União, que estavam em uso ou sob a guarda de responsabilidade
do extinto Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, bem como os bens tombados,
atuais e futuros, da União (BRASIL, 1979, arts. 2 e 3).
Com o objetivo de cumprir esta legislação, Aloísio Magalhães, então Presidente da
FNPM e Diretor-Geral do IPHAN, respondendo pela recém-criada Secretaria do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional, dá início, no início dos anos oitenta, a uma série de articulações
no intuito de reivindicar a transferência do domínio do imóvel do antigo Paço Imperial,
localizado na Praça XV de Novembro, no Rio de Janeiro, para a Fundação, visando proceder a
sua inadiável restauração arquitetônica e, por meio de uma correta e adequada destinação,
reintegrá-lo na vida cultural da cidade.

1

Progra ma de Es pecialização em Pa trimônio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Mestranda.
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O edifício do antigo Paço Imperial, estava, desde a Proclamação da República, em 1889,
sob domínio da União. Abrigava, de fins do século XIX aos anos 1980, a sede do Departamento
dos Correios e Telégrafos, tendo sofrido, neste período, inúmeras intervenções para adaptações
do prédio às novas atividades que transformariam suas características arquitetônicas. Diante
deste cenário, Aloísio Magalhães publica a Portaria n. 49, em 30 de outubro de 1980, designando
o arquiteto José de Souza Reis, assessor do Diretor-Geral da SPHAN e o historiador Gilberto
Ferrez para procederem a pesquisa e estudos objetivando a restauração e recuperação da
edificação, monumento inscrito nos Livros de Tombo Histórico e das Belas Artes desde 06 de
abril de 1938.
O primeiro exame dos elementos disponíveis para o estudo proposto da restauração do
Paço, geraria debates em torno da manutenção de elementos provenientes de reformas mais
recentes ou de uma tentativa de retorno à antiga configuração geral do prédio. A unanimidade,
entretanto, apontava para as condições precárias da edificação. Em documento encaminhado à
assessoria jurídica da Fundação Nacional Pró-Memória, em outubro de 1981, José de Souza Reis
enumera alguns aspectos do bem, sinalizando o estado de completo abandono do edifício e
exigindo providências cabíveis por parte da Fundação, a fim de evitar o "indesejável desgaste
em monumento de tão grande porte histórico" (REIS, 1981).
Em novembro de 1981, Aloísio Magalhães solicita a resolução do pedido de
transferência do domínio do imóvel - encaminhado ao Serviço do Patrimônio da União (SPU) em
fevereiro de 1980 - a fim de evitar um “estado irreversível de deteriorização” (FERREZ, 1985: 6).
Após entendimentos com a Diretoria do SPU, em fevereiro de 1982, Aloísio solicita autorização
para a ocupação do imóvel - antes de concluída a elaboração do termo de imissão de posse,
tendo em vista a urgência na realização de obras de recuperação e restauração. O
encaminhamento do processo, no entanto, se efetiva e a transferência formal do bem é
realizada em 19 de março de 1982.
Quarenta e três anos depois de seu tombamento, em cerimônia na antiga Sala do Trono
do Paço da Cidade, atual Centro Cultural do Patrimônio - Paço Imperial, o presidente da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), Adwaldo Cardoso Botto de Barros, entrega as chaves
do Paço à Aloísio Magalhães, na presença dos Ministros da Educação e Cultura, Rubem Carlos
Ludwig, e das Comunicações, Haroldo Corrêa de Mattos. No termo de imissão de posse, firmado
entre a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) e a Fundação Nacional Pró-Memória
(FNPM), esta última se comprometia a realizar, sob a supervisão da Subsecretaria do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), projetos e obras necessárias à conservação e restauração
do imóvel histórico, restituindo-lhe a fisionomia e as características nacionais.
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Segundo Aloísio Magalhães, em entrevista ao Jornal do Brasil, em 15 de janeiro de 1982,
o Paço foi o primeiro imóvel a cumprir a legislação patrimonial implementada em fins dos anos
setenta, ao encerrar seu uso pelos Correios e Telégrafos e passar, imediatamente, para a
SPHAN/Pró-Memória. Nesse sentido, sua restauração, - como uma ação de preservação
monumental - teria uma grande eficácia no que diz respeito ao valor educativo da política
patrimonial, sobretudo, por sua dimensão histórica e localização central na cidade.
Tão logo ocorre a transferência do imóvel para a Fundação Nacional Pró-Memória, o
arquiteto e diretor da 6a Diretoria Regional da SPHAN, Glauco Campello, responsável pela
empreitada, decide, após sugestão de Aloísio Magalhães, alojar nas dependências do edifício,
sua equipe de arquitetos, historiadores, arqueólogos e engenheiros encarregada do
desenvolvimento do projeto e execução da obra, que, norteada pela determinação do
Secretário de Cultura, de estabelecer no prédio atividades de natureza cultural, deveria atender,
portanto, a necessária adaptalidade para o funcionamento de suas futuras finalidades (REIS,
1984: 156).
Surgem, nesse momento, diversas propostas para a utilização dos diferentes espaços
existentes no prédio: Museu da Matriz Portuguesa, Secretaria da Cultura do Ministério da
Educação e da Cultura, Biblioteca, setores burocráticos das Fundação Nacional Pró-Memória e
Nacional de Arte, dentre outras. Para examinar as alternativas existentes e definir
conceitualmente o projeto de ocupação, foi instituída uma Comissão, formada por Augusto
Carlos da Silva Telles, representante da SPHAN; Gilberto Ferrez, do Instituto Histórico e
Geográfico Brasileiro; Ítalo Campofiorito, do Governo do Estado do Rio de Janeiro; Jorge Hi lário
Gouveia Vieira, do Conselho Curador da Fundação Nacional Pró-Memória; Pedro Calmon, do
Conselho Federal de Cultura; e Américo Lacombe, representante do Conselho Consultivo da
SPHAN, que, reunida em sua primeira convocação, no dia 19 de dezembro de 1984, no Palácio
da Cultura, sob a coordenação de Glauco Campello, discutiu a importância da abertura do
monumento à comunidade e de sua integração ao ambiente da Praça XV, destacando,
sobretudo, o aspecto histórico do prédio. O desenvolvimento dos trabalhos da comissão
resultou na eleição de um critério básico que deveria nortear as atividades do Paço: a destinação
cultural em áreas abertas ao público. O Paço deveria assumir, portanto, a feição de um espaço
cultural múltiplo, flexível e renovável, integrando presente e passado, memória e
desenvolvimento, e integrado ao contexto social e urbano que o envolve: um espaço cultural
vivo, tal como preconizado por Aloísio Magalhães.
Ao longo dos três anos de obras, de 1982 a 1985, o projeto de ocupação do Paço foi
pouco a pouco sendo amadurecido, à medida em que a própria feição do prédio se constituía,
em processos que se atravessavam.
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A restauração do Paço foi uma das obras mais emblemáticas realizadas pela SPHAN/PróMemória. Em ofício encaminhado por Marcos Vinícios Vilaça, Secretário da Cultura e sucessor
de Aloísio Magalhães, à então Ministra da Educação e Cultura, Esther de Figueiredo Ferraz, por
ocasião do convite para a reabertura do Paço, Vilaça descreve o monumento como "um dos
imóveis mais valiosos do patrimônio histórico e artístico do país", afirmando ser a sua
restauração "a maior obra realizada pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em qualquer
época" (VILAÇA, 1984).
Os debates em torno de seu projeto de intervenção levantavam os caminhos poss íveis
entre a preservação (manutenção da forma neocolonial e reciclagem de seu uso) e a restauração
(recuperação de mais um exemplar da arquitetura barroca luso-brasileira), suscitando questões
que extrapolavam a dimensão estética, ressaltando os aspectos sócio-políticos de sua execução.
Afinal, qual seria o papel que o edifício preenchia na cidade e como sua reutilização tornaria-se
determinante para o espaço urbano?
A edificação, projetada e construída em 1743, por ordem do então governador da
capitania do Rio de Janeiro, Gomes Freire de Andrade, surge para abrigar a nova Casa dos
Governadores, e, ao longo de 275 anos, sofre inúmeras intervenções que transformaram suas
formas, funções e significados de acordo com os diferentes usos sociais que lhe foram atribuídos
por quase três séculos. Por mais de 90 anos, período em que abrigou a sede do Departamento
dos Correios e Telégrafos (1890-1982) permaneceu em uma fase silenciosa, traduzida, tanto nas
modificações arquitetônicas que alteraram de forma significati va as características originais do
período em que foi sede da Colônia e do Império, quanto no estado de abandono posterior e
gradual do bem. Essa condição teria, contudo, em certa medida, possibilitado sua sobrevivência
no início do regime republicano e ao longo do século XX frente às transformações urbanísticas
vivenciadas na cidade do Rio de Janeiro.
O que restou do edifício localizado na atual Praça XV de Novembro, em fins do do século
XX foi "uma construção mascarada por fora, entulhada e semidestruída por dentro" (CAMPELLO,
2015: 58). Nesse sentido, optou-se por uma intervenção que buscasse "a reabilitação ou
revalorização das marcas deixadas pela diferentes fases históricas e pelas sucessivas
intervenções" (CAMPELLO, 1984: 139). Constituiu-se “numa espécie de apropriação dos valores
culturais, artísticos e históricos aderentes do monumento, seus espaços internos e externos, a
relação entre os vastos salões de pé-direito alto com os pátios internos e a rua, suas janelas e
sacadas, na escala que lhe é própria” (CAMPELLO, 2018).
A restauração do Paço não reestabeleceu, portanto, as feições e condições de um
determinado momento de sua trajetória. O método adotado pela equipe surgia a partir do
"contato vivo e permanente com o objeto arquitetônico" (CAMPELLO, 1984: 143), não se
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tratando, por isso, de um trabalho baseado somente em prospecções e pesquisas históricoiconográficas, mas originado, também, em um processo de reapropriação do bem, suscitando o
aparecimento de valores novos, oriundos da relação entre o edifício e o ambiente (CAMPELLO,
1984: 143).
O pátio interno foi o primeiro espaço a sofrer interferências com vistas à restauração.
No antigo pátio de serviço do Paço Real, contornado pelo local onde funcionava a Casa da
Moeda e pelas salas que "com toda a probabilidade destinavam-se às atividades domésticas do
palácio" (CAMPELLO, 1984: 147), havia uma construção de quatro pavimentos com banheiros,
casa de força, cantina, casa forte, laboratórios, escritórios, etc. Sua demolição, além de
indispensável à salubridade da construção e à compreensão das linhas básicas do corpo do
edifício, sinalizava a intenção de atribuir ao antigo pátio de serviço o "importante papel na
integração entre o edifício restaurado e seu espaço exterior" (CAMPELLO, 1984: 148).
Descrevendo a proposta para o pátio, Glauco Campello detalha:
o acesso será franqueado pelos dois pórticos fronteiros que se abrem para a
Praça XV e a Rua da Assembléia. O público encontrará aí um desdobramento
do espaço urbano, à feição de uma praça interna. Por ela transitará
livremente. Os salões a este e a oeste, com suas portas abertas,
transformados em 'loggias', darão acesso às atividades e serviços instalados
no corpo do edifício (CAMPELLO, 1984: 148).

Com o avanço das obras e a opção pela demolição de parte do terceiro andar do prédio,
que alteraria de forma significativa a fisionomia da edificação, a equipe da 6 a Diretoria Regional
identifica a necessidade de estabelecer seus trabalhos em diálogo com a cidade e com a
comunidade que se relacionava com o bem cotidianamente. Nesse sentido, algumas medidas
foram tomadas, como a instalação de um painel informativo, na fachada da edificação, com
informações sobre sua origem, as ações executadas no decorrer do trabalho de restauração e
um breve histórico das reformas realizadas no Paço ao longo dos anos; além de reuniões,
palestras e seminários envolvendo instituições culturais e universidades, realizadas, em alguns
casos, no interior do próprio prédio durante a execução das obras (CAMPELLO, 2018).
Por sua importância cultural e histórica e pelo que significa para a cidade, o Paço sugeria
um tipo de utilização que envolveria um "desdobramento de grande ressonância" (CAMPELLO,
1985: 26), o que levou a 6a Diretoria Regional a criar, a Coordenadoria de Projetos Especiais, que
ficaria responsável pela gestão das atividades desenvolvidas no espaço; e, dentro desta
Coordenadoria, um grupo de trabalho dedicado a estudos em torno da integração do
monumento histórico ao seu ambiente sócio-cultural e ao cenário onde está inserido. "O Paço
restaurado trouxe para a Diretoria Regional o encargo novo de exercitar com profundidade uma
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série de atividades visando a adequação e integração do monumento restaurado com o
ambiente no qual está inscrito" (CAMPELLO, 1985: 26).
Suetônio Soares Valença2, técnico da 6a Diretoria Regional, filólogo, professor e
pesquisador, esteve à frente da Coordenadoria de Projetos Especiais desenvolvendo as
primeiras experimentações de uso do Paço, ainda durante o período das obras (CAMPELLO,
2018). Discutia-se, nesse momento, a obrigatoriedade de manutenção da agência da ECT nas
dependências do Paço, conforme estabelecido no Termo de Imissão de Posse do prédio. Havia
o entendimento, por parte da SPHAN e da Fundação Pró-Memória, da inadequação da
instalação da agência postal no local (conforme corroborado em parecer da SPHAN de
novembro de 1983). A Ministra da Educação e Cultura, Esther de Figueiredo Ferraz, em ofício ao
então Ministro das Comunicações, inclusive, propõe "rediscutir os termos da cláusula Terceira
do Termo" (6A DIRETORIA REGIONAL/SPHAN, 1984) que determinava a manutenção da agência
da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos na parte térrea do prédio.
O revocacionamento do Paço, voltado para uso com finalidades culturais, adquiria mais
força, resultando na elaboração, pela 6a DR, em 1984, de uma proposta alternativa de uso da
ala voltada para a rua 1o. de março (que seria destinada para a ECT) que estivesse em maior
consonância com este viés. Sendo assim, o diretor da 6a DR, Glauco Campello, fixa, as seguintes
diretrizes para o espaço: local de divulgação e comercialização de produtos culturais;
diversidade e flexibilidade; adequação ao aspecto arquitetônico do edifício e área urbana que o
circunda; referência às anteriores utilizações do prédio; pertinência com as demais atividades
do Paço; prestação de serviços ao público; e, descentralização: redução ao mínimo da presença
do Estado na comercialização. A partir disto, um anteprojeto foi elaborado com o objetivo de
atender ao aspecto múltiplo da oferta de bens e serviços culturais a um público visitante
heterogêneo.
A área de 300 m2 seria dividida em seis módulos: a casa da moeda, com a exposição dos
vestígios do funcionamento da casa de fundição, sob a administração da Casa da Moeda ou pela
Casa da Medalha; a agência de filatelia, com um mostruário e local de vendas e trocas, sob a
responsabilidade da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT); um sebo -livros de
oportunidade; um stand com edições do Ministério da Cultura e publ icações diversas de seus
órgãos vinculados (FUNARTE, Pró-Memória, INACEN, Embrafilme, Casa de Rui Barbosa e
Fundação Joaquim Nabuco); um centro de referência com informações sobre assuntos de

2

Por es se motivo, Suetônio é muitas vezes ci tado - e l embrado pelos s ervidores - como sendo o pri meiro diretor do
es paço, embora não tenha assumido o ca rgo, já que o regimento i nterno do Pa ço é a provado, a penas, em 1986,
qua ndo s eu primeiro diretor-executivo é oficialmente nomeado.
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interesse cultural e artístico; e, um stand dedicado ao produto brasileiro, com amostragem e
venda dessa produção (6A DIRETORIA REGIONAL/SPHAN, 1984).
A tomada do Paço pela Fundação Nacional Pró-Memória, no início dos anos 1980, e a
sua subsequente recuperação, gera uma série de debates em torno do uso dos bens tombados
restaurados. De acordo com Suetônio Valença, "antes do caso do Paço, nunca fora primordial o
problema da utilização futura de um bem tombado, quando de sua recuperação. Geralmente os
monumentos, se já não tinham uma função específica, como no caso das igrejas, tornavam-se
museus depois de restaurados" (6A DIRETORIA REGIONAL/SPHAN, 1985: 42). Logo, "como
prática de uso, entendeu-se que o edifício do Paço, imediatamente após a solenidade oficial de
entrega da obra concluída, deveria ser aberto à visitação pública, para que a população tomasse
conhecimento efetivo do trabalho realizado" (6A DIRETORIA REGIONAL/SPHAN, 1985: 42),
provocando, assim, "os diversos segmentos sociais - cultural, financeiro, acadêmico, etc - para
que se manifestassem a respeito do uso mais adequado para o monumento" (6A DIRETORIA
REGIONAL/SPHAN, 1985: 43).
Em março de 1985, Marcos Vinícios Vilaça, Secretário de Cultura do Ministério de
Educação e Cultura (MEC) reabre o edifício do Paço como o novo espaço cultural da cidade do
Rio de Janeiro. Durante a solenidade de comemoração da conclusão das obras, que contou com
a presença da Ministra da Educação e Cultura (MEC), Esther de Figueiredo Ferraz; do Secretário
do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, Irapoan Cavalcanti de Lyra; do Ex -Ministro da
Educação, Eduardo Portella e de intelectuais como o Presidente da Academia Brasileira de Letras
(ABL), Austregésilo de Athayde; os sociólogos, Gilberto Freyre e Darcy Ribeiro; o historiador,
Hélio Silva; dentre outros, Marcos Vilaça profere um discurso repleto de referências históricas,
evocando memórias, enfatizando a relevância do bem na trajetória sócio-política do país e
mobilizando o ideário identitário nacional a partir da percepção de sua pluralidade.
A recuperação desta casa – trabalho de acuidade clínica aliado à maestria
plástica – e a sua entrega ao público – objetivo de ação democratizante –
põem em relevo a obra de maior significado, sem deixar de ser signo, já
executada pelo patrimônio histórico.
Paço dos Governadores, Paço dos Vice-Reis, Paço Real, Paço Imperial, esta
casa destina-se, agora, a ser uma como que espécie de Casa -Grande da
cultura, onde todos terão a sua morada.
(...) O profundo mergulho na história, no coletivo – em nossa própria
identidade cultural, construída permanentemente na atenção à pluralidade
de que somos feitos, a cada dia – deu-se aqui pelas mãos de muitos, num
desnudamento e numa reconstituição. (VILAÇA, 1985)

O discurso de Marcos Vilaça e a reabertura do Paço tiveram uma significativa
repercussão na imprensa da época que ressaltou o caráter democratizante da ação em suas
manchetes: "A casa-grande da cultura é devolvida à cidade" (REVISTA FATOS, 1985); "Entregue
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ao povo o novo Paço da Cidade" (O DIA, 1985); "Paço imperial é entregue ao povo" (ÚLTIMA
HORA, 1985), etc.
Suetônio Soares Valença destaca que a "resposta dos visitantes foi surpreendente, pelo
número crescente de pessoas que acorreram ao edifício, curiosas de conhecerem seus pontos
históricos mais notáveis - janelas do Fico e a em que se anunciou a Lei Áurea, Sala do Trono -, e,
sobretudo, interessadas em tomar contato com o monumento em seu novo aspecto" (6 A
DIRETORIA REGIONAL/SPHAN, 1985: 43).
No primeiro ano de funcionamento, somente o térreo e o primeiro pavimento foram
destinados às experimentações de atividades culturais, uma vez que no segundo andar e no
torreão funcionavam a administração da 6a Diretoria Regional da SPHAN/Pró-Memória. As
propostas de ações nesses espaços, encaminhadas por diretores e atores de teatro, artistas
plásticos, músicos, intelectuais e artistas em sentido amplo, eram apreciadas pela 6 a DR, em sua
Coordenadoria de Projetos Especiais, sempre em conjunto com os proponentes (6 A DIRETORIA
REGIONAL/SPHAN, 1985: 43).
De acordo com Suetônio Soares, "não será impondo valores e policiando que a SPHAN
dará à população a medida da importância de um monumento tombado" (6 A DIRETORIA
REGIONAL/SPHAN, 1985: 44), era necessário, portanto, despertar na população o interesse e a
empatia com a causa da preservação. Nesse sentido, para a realização dos eventos do Paço,
abdicou-se deliberadamente da formação de uma equipe de produção cultural na 6a Diretoria
Regional, que seria, apenas, propiciadora "dos meios de que necessitam os criadores para dar
vida cultural ao edifício" (6A DIRETORIA REGIONAL/SPHAN, 1985: 44). Em virtude disto, Suetônio
Soares considerava
"o caso do Paço como um exemplar, no recém-criado Ministério da Cultura,
de um bem tombado e restaurado pela SPHAN (vertente patrimonial), que a
população optou por usar para fins culturais, sem que a 6 a DR produza nele
cultura, mas apenas facilite os meios necessários à criaçã o cultural. No Paço,
pretende-se, estão convivendo corretamente a preservação patrimonial e a
produção cultural, sob o olhar tênue, brandíssimo, quase imperceptível do
Estado." (6 A DIRETORIA REGIONAL/SPHAN, 1985: 44)

De março de 1985 a agosto de 1986, o Paço funcionou sob a gestão da Coordenadoria
de Projetos Especiais da 6a Diretoria Regional do SPHAN/Pró-Memória, desenvolvendo projetos
diversos, tais como: as exposições de abertura "Paço Imperial e sua história", "Estudos da Praça
XV - Imediações e artistas do período colonial" e "Missão Artística Francesa - Arte sob o período
de D. João no Brasil"; a exposição de gravuras de "Pablo Picasso"; o lançamento do livro "O Paço
da Cidade do Rio de Janeiro", de Gilberto Ferrez; a peça de teatro "Ouro sobre azul", de Martins
Pena, com adaptação de Domingos de Oliveira; o show de jazz do "Zimbo Trio"; a mostra de
cinema "15 anos sem Oscarito - Rio Cine Festival"; dentre outros. Em um total de cerca de
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quarenta e dois projetos, sendo, 27 exposições, 1 debate, 1 semi nário, 1 lançamento de livro, 3
mostras de cinema, 3 peças de teatro, 4 apresentações musicais e 1 espetáculo de dança.
Apenas em 1986 ocorre o início da formalização da instituição que passa a ser
mencionada no Regimento Interno da Fundação Nacional Pró-Memória (FNPM) como uma de
suas dezesseis unidades descentralizadas, sendo citada como "Paço Imperial - Centro Nacional
de Referência Cultural" e tendo como finalidade "a difusão dos aspectos dinâmicos da cultura
brasileira com ênfase na reflexão desenvolvida pelo Programa Nacional de Referência Cultural"
(REGIMENTO INTERNO DA FUNDAÇÃO NACIONAL PRÓ-MEMÓRIA, 1986).
Em 05 de agosto de 1986, ocorre a posse de Paulo Sérgio Duarte - crítico de arte, exassessor-chefe do Rio-Arte (1983 a 1985) e relator do Conselho Municipal de Proteção ao
Patrimônio Histórico Cultural do Rio - como o primeiro Diretor-Executivo do Paço Imperial, em
solenidade, na sede da FNPM, que contou com a presença do presidente da Fundação, Joaquim
Falcão, e do Ministro da Cultura, Celso Furtado. Na ocasião, Paulo Sérgio discorreu sobre sua
pretensão de dar novos rumos ao Paço Imperial, com um plano de referência cultural criado na
época de Aloísio Magalhães:
"Esse plano foi uma das matrizes conceituais do que viria a ser a Fundação
Pró-Memória. Hoje, reestruturado, deverá trabalhar com quatro grandes
áreas: cultura e educação; cultura e tecnologia; cultura e desenvolvimento
econômico-social; e acervos de sistemas culturais" (JORNAL DO BRASIL, 1985:
8)

Em 28 de outubro de 1986, durante a 22a Reunião do Conselho Curador da Fundação
Nacional Pró-Memória é aprovado o primeiro Regimento Interno do Paço Imperial
estabelecendo, assim, suas finalidades:
"1. Promover a difusão e o intercâmbio Cultural a nível nacional e
internacional através de mostras, exposições, atividades cênicas e musicais,
conferências, cursos, seminários e cinema.
2. Servir como Centro Público de Informações Culturais, com especial ênfase
nas linhas do Programa Nacional de Referência da Dinâmica Cultural.
3. Apoiar o trabalho de formação de recursos humanos para as áreas técnicas
e administrativas da cultura, como espaço de demonstração para os trabalhos
de desenvolvimento e implantação de projetos de exposições culturais - em
todos os aspectos - conceituação técnica de montagem, documentação e
segurança" (REGIMENTO INTERNO DO PAÇO IMPERIAL, 1986)

O Paço contaria, a partir de então, com a seguinte estrutura: Diretoria Executiva,
Conselho Consultivo, Assessoria, Comissão de Programação, Divisão de Programação, Divisão
de Exposição e Eventos e Seção Administrativa. O Conselho Consultivo seria presidido pelo
Presidente da Fundação Nacional Pró-Memória, e teria como membro nato o Diretor do Paço
Imperial, além de mais dez membros (com mandato de 2 anos) escolhidos pelo Presidente,
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dentre representantes da sociedade civil que se destacassem por sua notória de dedicação à
cultura.
Em janeiro de 1987, em entrevista do Jornal do Brasil, o Diretor-Executivo do Paço
Imperial, Paulo Sérgio Duarte (que à época acumulava a função de Coordenador do Centro
Nacional de Referência Cultural - CNRC), apresenta sua proposta para uma "radical
transformação" das atividades do espaço: a inauguração, em março de 1987, de uma loja de
livros de arte e de tecidos nacionais; a instalação de uma cafeteria e de um sofisticado pianobar, no segundo semestre; dentre outras. Sua intenção era de "agitar ali uma dinâmica cultural
não apenas preocupada com a cultura expressiva do belo - 'a linha mais conservadora do campo
das Belas Artes' - mas voltada à cultura material, como as atividades econômico-sociais de um
país de Terceiro Mundo" (JORNAL DO BRASIL, 1987), não descartando a hipótese de alugar o
pátio interno para festas e jantares, a preços de mercado, como fonte de recursos para shows,
espetáculos teatrais e exposições. O novo "centro irradiador de cultura", porém, só ganharia
personalidade, segundo Paulo Sérgio Duarte, a partir de 1988, quando seria finalizado o
calendário de exposições já previsto (JORNAL DO BRASIL, 1987).
Em consonância com as propostas do novo diretor, em 13 de janeiro de 1987, tomam
posse os 12 membros do Conselho Consultivo do Paço Imperial: o empresário Ricardo Amaral
(conhecido pela alcunha de "rei da noite carioca" por ser proprietário das maiores casas
noturnas do Rio de Janeiro); Mário Jorge Berard, advogado da Caixa Econômica Federal; o
arquiteto Glauco Campello; os colecionadores Luis Villares (das indústrias Villares) e Luís
Buarque de Hollanda; o assessor do então Presidente José Sarney, Virgílio Costa; os advogados
João Geraldo Piquet Carneiro, Beno Suchodolsky, Everardo Maciel; e a escritora Marina
Colassanti; além do próprio Paulo Sérgio Duarte e do Presidente da Fundação Nacional Pró Memória.
A nomeação dos conselheiros e, em especial, do empresário Ricardo Amaral, que fora
alvo de muitas críticas, era considerada fundamental, segundo Paulo Sérgio Duarte, para sugerir
eventos ao mesmo tempo culturais e lucrativos, que iriam contribuir para afirmar o novo perfil
concebido para o Paço Imperial.
Do segundo semestre de 1986 a 1990, foram realizados cerca de 107 projetos 23, sendo:
21 projetos em 1986 (7 exposições, 1 palestra, 1 peça de teatro, 4 apresentações musicais, 4
mostras de cinema, 1 lançamento de disco, 2 lançamentos de livro e 1 performance); 31 projetos

3

Em vi rtude da documentação referente aos anos iniciais de atividade do Paço Imperial encontrarem-se dispersos
em di ferentes fundos nos Arquivos Noronha Santos (IPHAN/RJ), da Superintendência Regional do Rio de Janeiro e na
Bi blioteca Pa ulo Sa ntos, este l evantamento encontra-se em processo de elaboração. Os dados ci tados são resultado
des te tra balho a té a produção deste artigo.
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em 1987 (19 exposições, 4 peças de teatro, 4 apresentações musicais, 1 mostra de cinema, 1
lançamentos de livro e 1 espetáculo de dança); 23 projetos em 1988 (17 exposições, 2 palestras,
1 apresentação musical, 2 lançamentos de livro e 1 simpósio); 22 projetos em 1989 (17
exposições, 1 palestra, 1 apresentação musical, 2 lançamentos de livros e 1 debate); e 10
projetos em 1990 (10 exposições). Neste período, implementa-se, ainda, a cobrança de
ingressos em alguns projetos.
Em uma análise inicial, é possível identificar um quantitativo menor de projetos
realizados no período e a prevalência para exposições de arte. Tal conclusão, no entanto, não
corresponde diretamente a um declínio no número de projetos executados, e sim, na
modificação da dimensão dos mesmos, uma vez que o espaço começa a receber um quantitativo
maior de exposições de grande porte (ocupando, consequentemente, um maior número de
salas expositivas), o que demonstra, em certa medida, a concretização do redirecionamento
proposto pelo então Diretor-Executivo do Paço.
A transformação do Paço Imperial conferida na gestão de Paulo Sérgio Duarte, nesse
sentido, ressalta a relevância de um estudo mais aprofundado sobre o período, para o melhor
entendimento dos processos de revocacionamento e patrimonialização do bem na década de
oitenta. Neste artigo, buscamos traçar um breve panorama desde a tomada do bem pela
Fundação Nacional Pró-Memória, no início dos anos 1980, à efetiva institucionalização do
espaço cultural no final da mesma década, com o objetivo de apresentar elementos para a
compreensão do processo de constituição do Paço Imperial como um espaço de cultura a partir
de uma conjuntura marcada pelos debates em torno da retomada da democracia. O Centro
Cultural do Patrimônio - Paço Imperial que conhecemos, atualmente, nos remete muito pouco
ao que, inicialmente, se concebeu para este espaço. Um retorno aos seus anos iniciais, portanto,
torna-se fundamental para as discussões acerca dos usos e apropriações deste bem tombado
pela sociedade, seja à época de sua reabertura e, sobretudo, nos dias atuais.
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OBRAS DO ESCRITÓRIO SAMUEL DAS NEVES EM DISPUTA: SÃO PAULO, ANOS 1910
ANA PAULA NASCIMENTO1
O engenheiro Samuel Augusto das Neves (1863-1937) é pouco estudado ou citado nas
pesquisas relativas aos profissionais ligados à arquitetura, engenharia e construção durante a
Primeira República. Entretanto, foi reconhecido por seus pares e pela sociedade no período em
que atuou, possuindo escritório nas cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro desde pelo menos
1909 até meados dos anos 1920. Sublinhe-se que são da década de 1910 as obras de sua autoria
mais conhecidas: a classificação em primeiro lugar no concurso internacional para Penitenciária
do Estado de São Paulo (1910), o plano Melhoramentos de São Paulo (década de 1910) e as
construções no centro da cidade de São Paulo em fase de reurbanização (1911-c.1915).
Todavia, estes projetos tiveram a autoria reivindicada também por outros profissionais,
colaboradores do Escritório Técnico Samuel das Neves e, ainda que de maneira comedida, até
mesmo pelo filho do engenheiro, o controverso arquiteto Christiano Stockler das Neves (18891982). Como prática do período – e que perdura até a atualidade – os nomes dos funcionários
ou associados deste tipo de estabelecimento são muitas vezes omitidos propositalmente, tendo
apenas o titular o nome divulgado. Algumas parcerias aparecem em empreendimentos
específicos. Outros profissionais, até os mais capacitados, permaneceram no anonimato,
mesmo tendo recorrido a diversos meios em busca do reconhecimento.
Este trabalho visa analisar três obras específicas e seus múltiplos colaboradores/
autores: o projeto do concurso da Penitenciária do Estado de São Paulo (1910), o
Melhoramentos de São Paulo e dois palacetes no Vale do Anhangabaú encomendados pelo
Conde de Prates (1911-3; edifícios demolidos). Tais técnicos, hoje igualmente desconhecidos e
fora dos compêndios de arquitetura e engenharia nacionais, eram em sua maioria estrangeiros
com extenso conhecimento profissional mas na maioria desprovidos de contatos sociais com
membros das elites oficiais, reforçando o entendimento de que esquecimento e anonimato
podem fazer parte de construções historiográficas que privilegiam determinados segmentos
arquitetônicos e nomes em detrimento de outros.

Penitenciária do Estado de São Paulo
O concurso internacional da Penitenciária do Estado de São Paulo data de 1910, ainda
que as informações sobre o mesmo sejam escassas (FLYNN, 2000: s.p.). No mesmo ano, o

1

Fa culdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Pa ulo. Pós-doutoramento. Ca pes – PNPD.

20

II Seminário Nacional História e Patrimônio Cultural – GT História e Patrimônio Cultural (ANPUH Brasil)
Patrimônio, democracia e políticas públicas
1 a 5 de outubro de 2018 - UNIRIO – Rio de Janeiro, RJ

resultado do concurso é divulgado e Samuel das Neves é premiado em primeiro lugar, junto com
Giuseppe Sacchetti (?-1955).2
O projeto apresentado foi amplamente divulgado na imprensa, tanto em São Paulo
como no Rio de Janeiro, capital do país, provavelmente porque naquela época Samuel das Neves
já possuía escritório naquela cidade, fato este pouquíssimo destacado mas que surge em
pequena nota publicada no Correio da Manhã, do Rio de Janeiro, a respeito da premiação:
Na concorrência aberta pelo governo de S. Paulo para o projeto da
penitenciária que deverá ser construída naquele estado, obteve o primeiro
prêmio, por satisfazer todas as condições exigidas, o engenheiro Samuel das
Neves, chefe da conceituada firma desta praça Neves, Almeida & C.,
estabelecida na avenida Central, n.o 101. (11 maio 1910: 2)

Apesar de ser o vencedor com o projeto “Laboravi Fidenter”, a obra fica a cargo do
“Escritório Técnico F. P. Ramos de Azevedo”, cujo titular era o engenheiro-arquiteto Francisco
de Paula Ramos de Azevedo (1851-1928). Tal estúdio, que não participara da disputa, foi
responsável pelas adaptações e orçamento (NASCIMENTO, 2016: 10). Porém, cabe destacar que
a competição pela execução da obra advém das fartas percentagens relativas a todo o material
utilizado e sobre toda a mão de obra da ordem de 10% para o escritório responsável pelo
acompanhamento de todo o processo, valor este muito maior do que o pago pelo projeto ou
mesmo recebido pela premiação. A troca de escritório para “tocar a obra” sinaliza fortemente a
influência de Ramos de Azevedo junto ao governo do estado de São Paulo para obter os
contratos mais proveitosos e lucrativos.
Parece que Giuseppe Sacchetti colaborou apenas em uma fase específica no escritório
de Samuel das Neves, tendo sido o responsável pelos desenhos do projeto deste concurso.3
Sacchetti também é nomeado como vencedor do concurso, ao menos pelo Correio Paulistano
(A NOVA, 12 maio 1910: 3 e PENITENCIÁRIA, 11 jun. 1910: 5). Contudo, após algum tempo, tal
informação sobre o trabalho em conjunto com Das Neves perde-se em todas as informações a
respeito da obra finalizada em 1920. Em 1927, Sacchetti encaminha carta para o Correio
Paulistano por causa de matéria publicada no referido jornal sobre a autoria do projeto da
Penitenciária:
UMA RECLAMAÇÃO ....
Recebemos, há dias, do arquiteto José Sacchetti, residente nesta capital, uma
carta em que solicita que se dê a César...
O missivista reclama para si parte da autoria do projeto “Labora vi Fidenter”,
premiado, em primeiro lugar, no concurso aberto, na Secretaria da Agricultura
em 1910.
2

O 2o l ugar do concurso foi conferido a Jorge Krug (c.1860-1919) que colaborou com Samuel das Neves no primeiro
projeto da Fábrica Clark, em 1908.
3 Toda vi a, há indicações de que já ti nha contato com Samuel das Neves a o menos desde 1908, fa to que se depreende
pel a doação do álbum de vistas da cidade de Cesena pela família Sachetti para Samuel das Neves em 1908. Acervo da
Bi blioteca da FAUUSP.
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Procuramos um jornal da época, indicado na aludida carta. Falamos ao Dr.
Samuel das Neves. E ficamos, naturalmente, inteirados da verdade.
[...] O ilustre Prof. Candido Motta, o presidente da comissão que escolheu o
projeto da Penitenciária, na brilhante entrevista que nos concedeu, não aludiu
ao nome do sr. Cav. José Sacchetti, referindo-se apenas ao do velho
engenheiro, dr. Samuel das Neves. No parecer impresso, que temos em mão,
não aparece também aquele nome.
Houve, na verdade, um esquecimento: o sr. José Sacchetti desenhista que era
no escritório do Dr. Samuel das Neves assinou também, com esse engenheiro,
o projeto “Laboravi Fidenter”.
Não temos dúvida em restabelecer a verdade. […]. (SYLOS, 19 set. 1927: 7).

A proposta elaborada pela dupla e seus estudos anteriores é para a época bastante
avançada em termos de encarceramento. A justificativa do jornalista, de que não achara
informações a respeito do concurso e de que o crédito seria apenas do “velho engenheiro” e
que por isso omitira o nome da Sachetti, porquanto o próprio Correio Paulistano publicara
matéria relativamente extensa sobre o concurso da Penitenciária, com ilustração e imagem na
qual o nome de Sachetti é citado como um dos engenheiros responsáveis pelo projeto (A NOVA,
12 maio 1910: 3). Ademais, Sachetti também já era um profissional ativo e com experiência e,
na época do concurso, o nome dele não aparece como o de um mero desenhista, papel que,
posteriormente, lhe foi atribuído após a reivindicação de participação no plano.

Fi g. 1 - Reprodução de desenho da Penitenciária do Estado, publicado no Correio Paulistano em 12 de maio de 1910

Melhoramentos de São Paulo e o Viaduto do Chá
Apesar da mudança em relação à construção da obra da Penitenciária do Estado, o
concurso aproxima Samuel das Neves de Antonio de Pádua Salles (1860-1957), então Secretário
Estadual de Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, órgão que fora responsável
pela concurso supramencionado. Talvez, como prêmio de consolação ou como compensação
financeira, é convidado para elaborar um plano de reorganização de grande parte do centro da
cidade de São Paulo em expansão e implantá-lo. O plano, conhecido como Melhoramentos de
São Paulo, o qual Samuel das Neves coordenou ao menos entre 1911 e 1913, tinha também
como uma das premissas a de proceder às desapropriações necessárias para a sua execução.
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Segundo Christiano Stockler das Neves, o projeto Melhoramentos de São Paulo consistia
em: alargamento da rua Libero Badaró de 6 para 18 metros de largura, com demolição de todos
os prédios de um dos lados da via; desapropriação no vale do Anhangabaú da antiga Chácara do
Chá, desde a avenida São João até o largo da Memória (atual praça das Bandeiras); alargamento
da rua Dr. Falcão; ajardinamento do vale do Anhangabaú e antigo largo da Memória, com a
demolição de todos os prédios da rua da Memória, aos de lado par da ladeira Dr. Falcão e os
daquele Largo. Ainda de acordo com o próprio Christiano, Samuel das Neves fez outras
proposições, como: construção de um novo Viaduto do Chá em estrutura metálica (não
realizado), mudando a localização do que havia sido inaugurado em 1892;4 construção do
Viaduto São Francisco, do largo de mesmo nome até a rua da Consolação (obra não executada);
abertura da rua Senador Paulo Egídio, cuja primitiva proposta era de atingir a rua da Quitanda
prolongada até o Viaduto da Boa Vista; prolongamento da rua Libero Badaró até a avenida
Brigadeiro Luiz Antonio (não executado na ocasião); abertura de uma praça – a atual do Patriarca
– com a demolição de vários prédios das ruas Libero Badaró, São Bento e Direita; ligação do Vale
do Anhangabaú à Ponte Grande e ao Trianon, na avenida Paulista, formando a extensa avenida,
cujas obras foram iniciadas apenas em 1928, durante a administração do prefeito Pires do Rio
(1880-1950), que se prolongou aos jardins depois da realização do túnel sob o Trianon (avenida
9 de julho), já na gestão do prefeito Fábio Prado (1887-1963). (TRABALHOU, 6 fev. 1954: 13).
O Escritório Técnico de Samuel das Neves foi responsável – além de elaborar o plano
para o governo do estado de São Paulo – pelo projeto e ereção da maioria das novas edificações
posteriores às desapropriações. Entre 1910 e 1925, realizaria 25 projetos apenas na rua Libero
Badaró, atuando em alguns momentos concomitantemente junto ao governo e à iniciativa
privada, pois tinha importantes clientes com terrenos na área envolvida para a remodelação.
Porém, informaçõres sobre projeto semelhante aparecem em parágrafo a respeito de
Giulio Micheli (c.1862-1919) – profissional conhecido na cidade, com escritório próprio,
altamente gabaritado e com livre trânsito pela elite paulista, tanto a agrária como a dos
imigrantes emergentes –, extraído da obra de Franco Cenni:
Um primeiro embrionário plano de urbanização e de renovação do centro da
cidade foi estudado por Giulio Micheli [...]. Contando com o apoio da Seção
Municipal de Engenharia, ampliou a Libero Badaró, sistematizou o início da
atual avenida Anhangabaú, nivelou as ruas do morro dos Ingleses, renovou a
rua Quinze de Março e projetou as fundações do Viaduto Santa Ifigênia [...].
(2003: 411).

4

Projeto com proposta s emelhante a este – de mudança de l ocalização do Viaduto – é o do concurs o realizado em
1935, tendo sido premiado e, i gualmente construído, o projeto de Elisário da Cunha Bahiana (1891-1980).
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As informações acima em muito se aproximam do projeto apresentado por Samuel das
Neves para o governo estadual, o Melhoramentos de São Paulo, que previa melhorias no Vale
do Anhangabaú e nas cercanias, com o intuito de desafogar o trânsito do centro histórico e
encaminhar, como vetor de crescimento da cidade, as regiões oeste e sul, para al ém do Viaduto
do Chá. Excetuando o Viaduto Santa Ifigênia e o nivelamento do Morro dos Ingleses, 5 as outras
obras estavam todas previstas no plano elaborado pelo escritório de Samuel das Neves. Micheli
também assinará algumas das plantas dos Palacetes Prates, cujo projeto hoje é atri buído a
Samuel das Neves, conforme se verá adiante, além da participação em outras obras do
famigerado escritório. Novamente, dois nomes para um mesmo trabalho seja ligado à
remodelação de trechos urbanos, seja em relação às obras arquitetônicas.
Outro profissional que teve alguma ligação com o Escritório Técnico Samuel das Neves
no período, é A. Maurice de Ladrière. De acordo com a publicação Impressões do Brazil no século
XX (1913), há menção ao fato de ter trabalhado no escritório do construtor [grifo meu] Samuel
das Neves. Teve como parceiro de trabalho por um período Giácomo Corberi (c.1887-1964), que
será referido posteriormente. O nome de Ladrière aparece associado a dois projetos no Fundo
Samuel das Neves depositado na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São
Paulo (FAUUSP), em parte das pranchas para um novo Viaduto do Chá (as realizadas por volta
de 1911) e em um perfil de levantamento Estrada do Vergueiro - ligando São Paulo a Santos
(1911).
Há duas versões de uma mesma prancha do projeto para o Viaduto do Chá: em uma
delas aparece no carimbo a inscrição “Projecto de transformação do Viaducto actual pelo eng. ro
Maurice de Ladrière – Escriptório Technico do Engenheiro Samuel das Neves”. Em outra cópia
do mesmo perfil, o nome de Ladrière aparece riscado, aparecendo apenas como responsável
pelo projeto o Escritório. A possibilidade de assinar as pranchas parece indicar que o
engenheiro-arquiteto era figura central no estabelecimento, entre 1910-1911, tanto no
Melhoramentos de São Paulo como nos projetos mais destacados, tal os efetuados para o Conde
de Prates (1860-1928), afora ter auxiliado, em determinado momento, nas tratativas com
Joseph-Antoine Bouvard (1840-1920) – que viria a São Paulo a convite da Prefeitura para tentar
equacionar as propostas díspares para a reorganização ao menos do Vale do Anhangabaú e
adjacências. (O ENGENHEIRO, 5 abr. 1911: 1) Nos jornais circulados em São Paulo são publicadas
diversas notícias e notas sobre os Melhoramentos, objeto de desavenças entre governo do
estado e municipalidade. As relações entre Ladrière e Das Neves também devem ter se

5

Em mei o a os projetos doados pela Família Neves para a Biblioteca da FAUUSP foram localizados estes dois projetos
de Gi ulio Mi cheli: o do Viaduto Santa Ifigênia (em parceria com Giuseppe Chi apperi), de 1911-3; e o do a rruamento
do morro dos Ingleses, à a venida Brigadeiro Luiz Antonio/ rua 13 de Ma io, igualmente de 1911.
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desgastado durante o período e, em 7 setembro de 1911, ao menos em O Estado de S. Paulo (7
set. 1911: 10) são publicados anúncios tanto de Ladrière como de Das Neves sobre o
rompimento de ambos. 6

Fi g. 2- Anúncios de Samuel das Neves e de A. Ma urice de Ladrière sobre a saída do segundo engenheiro do Escritório
Técni co Samuel das Neves publicados em O Estado de S. Paulo, 7 s et. 1911, p. 10

Como a maior parte do material localizado sobre as personagens em análise só é
possível de ser encontrada a partir da consulta a periódicos de São Paulo e do Rio de Janeiro,
vale destacar matéria publicada na Gazeta de Notícias da segunda cidade, na qual apresenta
Ladrière como associado a empreendimentos de Samuel das Neves também naquele estado,
quando solicitam concessão de uma estrada de ferro entre a então capital federal e a cidade de
Niterói (16 set. 1911: 2). Tal nota, mesmo que posterior ao anúncio público de rompimento dos
engenheiros, pode explicitar que Ladrière atuava muito mais como um associado ou profissional
liberal do que como um mero funcionário.

Palacetes Prates
É importante salientar novamente que Samuel das Neves, ao mesmo tempo que
coordenava a implantação do Projeto Melhoramentos, prestava inúmeros serviços a clientes
particulares, notadamente ao Conde de Prates, elaborando inúmeros edifícios nas áreas objeto
de modificações, além de usar do próprio prestígio para interferir e facilitar os negócios
imobiliários do Conde, conforme é possível verificar a correspondência encaminhada pelo
Conde para Das Neves, hoje custodiada na Biblioteca da FAUUSP.

6 Anúnci o de Ladrière: “O engenheiro

A. Maurice de Ladrière tem a honra de avisar seus amigos, clientes e conhecidos
que ele se separou voluntariamente – em 31 de agosto passado – do escritório Samuel das Neves, com quem ele não
tem ma is nada em comum. Ele [La drière] acha-se à disposição e às ordens de todas as pessoas que queiram honrá-lo
com a s ua confiança em seu escritório, situado na sala 22 – Pa l acete Brícola – Sã o Pa ulo”. Tra dução A.
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O Conde de Prates era um dos homens mais ricos do estado na época de execução do
Melhoramentos: além de capitalista, exercendo uma série de atividades urbanas (comerciante,
banqueiro, empresário e especulador imobiliário), era fazendeiro, sendo considerado o maior
proprietário no centro de São Paulo (SAMPAIO, 1996: 103 e 109). Apenas na rua Libero Badaró
possuía 17 propriedades e era praticamente o dono de quase todo o vale do Anhangabaú
(SIMÕES JUNIOR, 1999: 208). Das obras projetadas pelo escritório de Samuel das Neves para o
Empresário as mais conhecidas são os Palacetes Prates, dois blocos contíguos, separados por
um belvedere que se situavam em frente à esplanada do Teatro Municipal, o último inaugurado
em 1911. A construção de ambos iniciou-se por volta de 1911 e estava finalizada em 1914. O
Bloco de n.o 25-27 foi alugado para a Prefeitura Municipal e o de n.o 29-31 para o Automóvel
Clube. Um terceiro edifício projetado pelo escritório era um outro palacete em uma das
esquinas do viaduto do Chá projetado para residência do Conde, que quando ficou pronto foi
alugado para a Rotisserie Sportsman.
O próprio Conde foi o responsável pela tramitação dos processos junto à Prefeitura, o
que pode ser confirmado pelo acervo do Arquivo Histórico Municipal de São Paulo (AHMSP). Na
correspondência destes processos e na documentação do Escritório Técnico Samuel das Neves
da FAUUSP há evidencia do envolvimento pessoal dele em todas as etapas de trabalho da
construção de seus imóveis, demonstrando empenho em acompanhar o andamento das obras,
gastos com materiais, pagamentos, mão de obra contratada e ritmo dos trabalhos.
Os dois palacetes principais – fortemente inspirados na parte central do Parlamento
suíço, localizado na cidade de Berna, projetado por Hans Auer (1847-1906) – formam
importante contraponto visual ao Teatro Municipal, obras das mais importantes projetadas pelo
Escritório. A autoria oficial é do próprio Samuel das Neves, porém há outros profissionais
envolvidos com o projeto e reivindicação de terceiros.
O nome de Giulio Micheli deve ser novamente citado, porquanto aparece em meio a
outros projetos do Fundo Samuel das Neves depositado na FAUUSP. Entretanto, além da
existência destes projetos e de outros na documentação mencionada, os mesmos conjuntos
aparecem na Série “Obras Públicas” do AHMSP. Neste, os blocos são subscritos como da dupla
Samuel das Neves/Giulio Micheli, o que pode indicar que, por um período, os dois profissionais
trabalharam em estreita colaboração, fato destacado, anteriormente, por Jorge Lody (2015:
124-5). A autoria incerta também aparece em obras para outros clientes:
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Ano

Responsável

Projeto

Localidade

1910

- Giulio Micheli e Palacete Prates
Samuel das Neves*
- Samuel das Neves**

Rua Libero Badaró, 25 e 27

1911

- Giulio Micheli * **

Rua Libero Badaró, 25 e
27, 29 e 31

1912

- Giulio Micheli *
Casa “Ao Preço Fixo”
- Escritório Técnico
Samuel das Neves **

Rua São Bento

1912

- Giulio Micheli *
Edifício Antonio Vaz Cerquinho
- Samuel das Neves **

Rua Libero Badaró, 7 e 7A

1913

- Giulio Micheli *
Edifício - reforma
- Escritório Técnico
Samuel das Neves **

Rua São Bento, 41

Palacetes Prates

Ta bela 1- Obras de Gi ulio Micheli e Samuel das Neves: diferentes a utorias. AHMSP* e FAUUSP**

Mais um profissional, que atuou com Samuel das Neves, e que pleiteia concepção dos
Palacetes Prates é José Talarico, italiano da Calábria com passagem pelos Estados Unidos e pela
Argentina, antes de chegar a São Paulo (TALARICO, 1982: 34). Segundo a documentação da
FAUUSP, ele trabalhou como mestre de obras do Escritório, pelo menos nos primeiros cinco
anos da década de 1910. 7 Contudo, segundo o filho de Talarico, o político e jornalista José
Gomes Talarico (1915-2010), muitas das obras do escritório de Samuel das Neves são de autoria
do seu pai:
[...] O que acontece é o seguinte: meu pai foi um dos grandes arquitetos de
São Paulo, foi quem introduziu no Brasil o cimento armado com aço. [...]
Quem introduziu esse tipo de construção em São Paulo foi meu pai [grifo
meu], que trouxe também, pela sua tendência arquitetônica, o que nós
podemos chamar de estuque em gesso, hoje muito aplicado.
Ainda existe um prédio em São Paulo que foi construído por ele, na rua 15 de
Novembro, esquina do Ouvidor. É o prédio da antiga Casa Michel, de
joalheiros franceses […]. (TALARICO, 1982: 37).

Christiano Stockler das Neves, por sua vez, credita as mesmas inovações e obras a seu
pai, Samuel das Neves, em depoimento publicado um pouco depois das comemorações do IV
Centenário da Cidade de São Paulo:

7

Fora m l ocalizadas a s seguintes obras: da rua do Ca rmo com a ladeira do Ca rmo (1912-3); rua dos Andradas, 38-44
(1912-3); pa ra a cons trução de i móveis do próprio Sa muel das Neves na rua Sã o Vi cente de Pa ulo com a rua
Al buquerque Lins (1912-4); em obra na rua Albuquerque Lins com a Baronesa de Itu (1912-4); e na Casa Michel (19124).
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[…] Foi o engenheiro Samuel das Neves um grande inovador na arte da
construção em São Paulo. Foi o primeiro a empregar estrutura metálica em
edifícios comerciais (prédios do Conde de Prates, irmãos Weisflog, Casa
Michel). Construiu, também, o primeiro prédio em concreto armado no
centro da cidade, o prédio Médici, na rua Libero Badaró esquina da Ladeira
Dr. Falcão, 1912 [...]. Foi também o primeiro a usar tela metálica para os
forros de estuque [...]. (TRABALHOU, 6 fev. 1954: 13).

Para as mesmas obras, diferentes versões. Entretanto, das obras citadas por José Gomes
Talarico, há provas de que a autoria reconhecida é a do Escritório Técnico Samuel das Neves - o
que não significam que tenham saído da prancheta do seu titular -, indicando que foram
projetadas por um dos funcionários do estabelecimento e, dificilmente, pelo pai dele. Talarico
dedicou-se a produções mais singelas: ao menos um conjunto de oito casas geminadas na rua
Anhangabaú (1909) – possivelmente demolidas na década seguinte -, e um grande número de
casas no Brás.
Por último, estes mesmos edifícios são creditados a Giácomo Corberi. Segundo José
Inácio de Melo Souza (INVENTÁRIO), era arquiteto e chegara ao Brasil da Itália em 1911. No
verbete supracitado sobre Ladrière em Impressões do Brazil no século XX (1913), Corberi é
descrito como o arquiteto responsável por diversos projetos do Escritório de Samuel das Neves:
[…] Foi este último [Corberi] autor dos projetos de diversas obras para o
Conde de Prates, e sempre sob a direção do Dr. Ladrière. Entre esses projetos,
figuram os de dois vastos prédios à rua Libero Badaró, e de um palacete para
o Conde de Prates, na mesma rua. (IMPRESSÕES).

Tal informação é reiterada por Marcelo do Espírito Santo (1988: 57). Tudo leva a crer
que Corberi e Ladrière trabalharam em estreita colaboração por um período, possivelmente
Corberi atuando como desenhista de projetos elaborados por Ladrière. A parceria é explicitada
durante a participação na 1a Exposição Brasileira de Belas Artes, realizada no Liceu de Artes e
Ofícios de São Paulo (1911-2), com inscrição conjunta de 20 trabalhos na seção de arquitetura.
(ATRAVÉS, out. 1911: 10; EXPOSIÇÃO, 30 out. 1911: 3). Por sua vez, a única menção a Corberi na
documentação da FAUUSP faz parte do processo litigioso entre Samuel das Neves e o Conde de
Prates a respeito do andamento e custo das obras do segundo no Vale Anhangabaú:
[...] detalhes que não muitas vezes modificados pelo desenhista italiano
Corberi, genro de Ferrara que alterava o estilo, conforme se pode verificar
nas plantas e fachadas aprovadas pela Câmara e em poder do Dr. Samuel das
Neves [...] (NOTAS, c.1914: 1).

A partir do material localizado, foi possível verificar que os profissionais ora examinados
não eram desconhecidos em seu período de atuação, sendo todos estrangeiros, mas com
diferentes formações. O Brasil configurava-se naquela época como um bom local de trabalho
para tais profissionais qualificados que migravam da Europa para a América em busca de
oportunidades profissionais, reconhecimento social e melhoria financeira.
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Duas questões principais são o anonimato historiográfico e o fato de uma mesma obra,
como, por exemplo, qualquer um dos Palacetes Prates, ter a autoria pleiteada por diferentes
personagens: Samuel das Neves, Giulio Micheli, Ladrière e Corberi, e José Talarico. Percebe-se
a dificuldade de ter o trabalho reconhecido publicamente, até mesmo no caso de Giulio Micheli,
o profissional deste grupo mais renomado. O apagamento pode ter diversos motivos mas
principalmente o fato de não terem suas biografias construídas – como Christiano Stockler das
Neves fizera em relação ao pai. Deve-se, igualmente, destacar que todos os profissionais
participaram por um período temporal relativamente curto junto ao escritório de Samuel das
Neves, o que poderia indicar conflitos ou revelar ser o estabelecimento apenas um local de
passagem.
Talvez por uma questão de sobrevivência profissional, Samuel das Neves não gostasse
de dividir os êxitos e as luzes. Vários fatos comprovam esta característica de seu caráter e
corroboram para o esquecimento de seus colaboradores, não que isso o tenha auxiliado a ser
reconhecido na história da arquitetura, visto que sua trajetória paulatinamente também foi
sendo obliterada pelos pares e pelos estudiosos.
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ENSINO DE HISTÓRIA, MEMÓRIA E PATRIMÔNIO CULTURAL: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
SOBRE O PROJETO “HISTÓRIA DE TABULEIRO DO NORTE: PATRIMÔNIO DE TODOS!”
ANDRÉ AGUIAR NOGUEIRA1

“A racionalidade peculiar do conhecimento histórico deve tornar-se visível
desde sua origem na vida comum. A questão da vivacidade da historiografia
e político-cultural do saber histórico remete diretamente a essa origem na
vida comum.”
(RUSEN, 2007: 13)

As atividades pedagógicas desenvolvidas com os alunos do Ensino Médio Integrado no
campus Tabuleiro do Norte 2 convergem para um campo de reflexão convencionalmente
chamado “aprendizagem histórica”. Nessa dimensão teórica abre -se a perspectiva de que a
História se constitui como uma área do conhecimento cuja produção e aprendizagem se
configuram em diferentes espaços e níveis de ensino. A História opera tanto a partir de um
conjunto refinado de habilidades e procedimentos científicos quanto se desenrola no cotidiano
das pessoas comuns. Assim, foi preciso esboçar uma aproximação entre a historiografia
acadêmica e as temporalidades humanas, pulsantes na vida ordinária dos sujeitos históricos.
Um dos principais desafios nas metodologias que pressupõe o diálogo com o patrimônio
é, portanto, fazer os envolvidos despertarem para uma visão do homem na sua relação com a
passagem do tempo. Ao mesmo tempo, se impõe a necessidade de evidenciar a construção de
“verdades” históricas e a manipulação da memória coletiva. Assim, o discente, por exemplo,
precisa entender que a história e o patrimônio podem servir como instrumentos de poder e
dominação social. Campo de muitas potencialidades, os trabalhos pedagógicos que associam
ensino de história, memória e patrimônio permitem desenvolver a “consciência histórica”,
mediante uma modalidade diferenciada de “educação histórica”, que reflete tanto sobre a
multiplicidade do conhecimento histórico quanto sobre a sua função concreta nas sociedades.
Nas propostas pedagógicas, os docentes que investem nessas experiências de ensino
precisam lidar com os diferentes modos de produzir o conhecimento histórico na atualidade,
buscando, dialeticamente, articula-los. Nesse sentido, a formação do historiador, exige a
incorporação de novas reflexões e práticas. Aqui podemos citar a necessidade de superar os
1 Doutor em História Social pela Pontifícia Universidade Católica de

São Paulo (PUC-SP), professor do Instituto Federal
do Cea rá (IFCE), ca mpus Tabuleiro do Norte-CE.
2 Ta buleiro do Norte é um município do estado do Ceará, localizado no Vale do Jaguaribe, a 211km da capital cearense
e a 115km de Mos soró-RN. A ci dade faz divisa com o Rio Grande Norte, Li moeiro do Norte, São João do Jaguaribe e
Al to Sa nto. É uma ci dade jovem, foi emancipada do município de Limoeiro do Norte em 13 de s etembro de 1957. Em
17 de Abri l de 2012, o Campus Ava nçado de Tabuleiro do Norte iniciou as s uas atividades, ofertando os cursos de
Ma nutenção a utomotiva e Petróleo e Gá s; posteriormente, em 23 de Abri l de 2013, a tra vés da Porta ria Nº330,
publicada no Di ário Ofi cial da União, a uni dade a dquiriu a condição de Ca mpus convencional, da ndo -lhe maior
a utonomia para gerir os seus recursos e construir as suas diretrizes.
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desafios que se impõem ao saber histórico na contemporaneidade, como as revoluções
tecnológicas, as rupturas temporais aceleradas, as múltiplas identidades culturais, o
neoliberalismo e a globalização.
No caso do patrimônio, as disciplinas dos cursos de formação docente, geralmente
dedicam pouca atenção reflexão teórica do tema e, principalmente, a aplicação prática desse
aprendizado. Além disso, lida-se, nesse terreno, não apenas com os rigores da validação do
saber produzido entre os pares da academia. Dialoga-se diretamente com as funções e os usos
sociais que esta produção científica desempenha nas sociedades que se propõe a analisar e a
construir projetos. Cabe então o questionamento “que papel pode e deve desempenhar na
estrutura argumentativa da constituição histórica de sentido na vida cultural de uma sociedade?
” (RUSEN, 2001: 14).
Devemos ainda acrescentar outras questões essenciais: “Para que serve a história?”,
perguntou apreensivo o jovem historiador Marc Bloch (2013), ao qual outro historiador francês,
Lucien Febvre (1979), prontamente respondeu: “a história serve para combater!”. Mas como
explicar aos nossos alunos qual é o valor do estudo do passado? Qual é a relevância de
apreender a experiência dos mais velhos nos dias atuais? Talvez possamos responder que as
memórias, conforme indicou Walter Benjamin (2009), são como “tijolos” a partir dos quais os
homens realizam contínuos processos de recomeço. Assim, a memória e o patrimônio entram
em cena para valorizar nossas tradições, seja para preserva-las “intactas”, seja para que
possamos romper “irrevogavelmente” com elas.
De modo geral, o “direito” à memória, ao patrimônio e a cultura foram garantias
estabelecidas na constituição de 1988. Nas décadas posteriores o termo “cidadania cultural” se
transformou em conceito acadêmico e bandeira de luta de vários movimentos sociais. A
constituição “cidadã” ou “cultural”, de certo modo, transformou o direito a memória num
direito elementar, elevando o patrimônio histórico e cultural à condição de necessidade
fundamental. Como direito básico, o patrimônio cultural pode ser defendido e definido pelos
cidadãos, inclusive, através da ação popular. Apesar disso, o direito a memória e a cultura tem
sido pouco reivindicado em muitos municípios brasileiros.
Importante observar que compete a união legislar sobre a proteção do patrimônio e os
Estados podem exercer a “competência suplementar”. No entanto, em caso de omissão Federal,
os Estados terão prerrogativa legal para criar e aplicar a legislação pertinente, ainda que a união
tenha condições de suspender legalmente o efeito da lei estadual naquilo que lhe contrariar.
Nessa relativa autonomia em relação a aplicação legal que rege os Estados enquadram-se
também os municípios. Estes estão subordinados a constituição federal e a legislação estadual,
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mas tem condições de legislar sobre a proteção e valorização do patrimônio local, inclusive,
mediante a criação de políticas no âmbito escolar.
Assim, o município pode cooperar para ações que protejam os documentos, as obras,
os monumentos, as paisagens, a expressões artísticas e os modos de vida das populações locais.
Para isso, além do esforço pedagógico, gestores e comunidade precisam conceber o patrimônio
cultural como garantia de acesso à cultura e a educação crítica. Recurso didático que envolve a
tradição, mas que não prescinde da tecnologia e da inovação. Esse aspecto abre inúmeras
possibilidades de aplicação de projetos e experiências em diversos setores das políticas
educacionais.
Na aplicação das estratégias para potencializar a cultura local através da escola, foi
necessário considerar que o conhecimento do processo de formação histórica do município e,
portanto, da base para a promoção de uma consciência de valorização da origem e da
ancestralidade, se configurou para além dos limites geográficos imediatos da região. Sujeitos
migrantes, os tabuleirenses de hoje foram se integrando a paisagem local oriundos de várias
localidades do Ceará, além daqueles provenientes do estado vizinho, o Rio Grande do Norte.
Apesar disso, são recorrentes as narrativas nas quais o Vale do Jaguaribe 3 se constitui como um
referencial identitário mais significativo. As narrativas orais apontaram a importância dos
lugares de transito e de circulação, a inserção no mundo do trabalho, a busca de melhores
oportunidades de sobrevivência e a emergência das identidades culturais, nesses “entre
lugares”. (HALL, 2011).
Por isso, na metodologia, inserimos também atividades de visitas técnicas
multidisciplinares, no caso, aos museus e ao patrimônio histórico tombado no município
cearense de Aracati, distante 120 km de Tabuleiro e localizado no litoral leste, as margens do
Rio Jaguaribe. Berço ocupacional dessa região, ainda no século XVII, época majestosa da criação
de gado e da indústria do charque, sua memória passou por processo de patrimonialização que
impactou decisivamente na ordenação urbana e na cultura da cidade. 4
Problematizamos através da narrativa museológica a construção de determinadas
“verdades” históricas já consagradas. No diálogo interdisciplinar, observamos que mesmo temas
considerados clássicos na historiografia, como os conceitos de “verdade” e “narrativa” foram
anteriormente formulados em outras áreas do conhecimento, como na Filosofia e na Literatura.
Nos museus, os alunos observaram como numa exposição histórica os objetos perdem seu valor

3

O cha mado Baixo Jaguaribe é composto por 10 municípios cearenses: Al to Santo, Ibicuitinga, Jaguaruana, Limoeiro
do Norte, Mora da Nova, Palhano, Quixeré, Russas, São João do Jaguaribe e Tabuleiro do Norte.
4 O muni cípio de Aracati, a 150 km da capital Fortaleza, teve o seu núcleo urbano tombado em 2000 pelo Instituto do
Pa tri mônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). O conjunto arquitetônico e paisagístico da cidade é formado por
ma i s de 2.5000 edificações. O s itio histórico tombado agrupa um total de 275 i móveis particulares e públicos.
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de uso para ganhar um valor simbólico e assumir um papel educativo. Conforme Le Goff, (2009),
os monumentos e os documentos são fruto das relações sociais e da e xperiência histórica. O
passado, nesse sentido, é formado por escolhas definidas no âmbito das disputas sociais.
Os alunos foram estimulados a comparar as narrativas de outras realidades históricas
com o seu próprio patrimônio local, percebendo ainda os modos de fazer a “catalogação” da
memória e as possibilidades de organizá-la de modo mais didático. As memórias da região são
reveladas e ao mesmo tempo revelam maneiras diversas de serem percebidas como
instrumento educativo, como peças de um imenso tabuleiro. O trabalho com o patrimônio local
funcionou, inclusive, como contraponto ao distanciamento imposto pelo estudo apenas da
história universal. O lugar, nesse contexto, aparece como fundamental na produção de
referências para a compreensão do passado e do presente. O local, guardados os
determinismos, contem aspectos indispensáveis a constituição dos processos identitários.

Ima gem 1: Ol ho d’água da Bica, patrimônio natural de Ta buleiro do Norte. Fonte: Arquivo IFCE campus Tabuleiro do
Norte, 2017.

Nesse estudo de caso, a exposição surgiu do desejo de conhecer e contar a história de
Tabuleiro do Norte. O ponto de partida foi o projeto de pesquisa intitulado “História de
Tabuleiro do Norte: Patrimônio de Todos! ”, realizado pelos alunos dos cursos técnicos de
Manutenção Automotiva e Petróleo e Gás, do Instituto Federal do Ceará (IFCE) Campus
Tabuleiro do Norte. O trabalho durou cerca de seis meses. Ao longo desse tempo, os alunos

34

II Seminário Nacional História e Patrimônio Cultural – GT História e Patrimônio Cultural (ANPUH Brasil)
Patrimônio, democracia e políticas públicas
1 a 5 de outubro de 2018 - UNIRIO – Rio de Janeiro, RJ

coletaram inúmeros documentos como fotografias, cartas, leis, vídeos, objetos e vídeos que
foram organizados e subsidiaram a seleção de material para a exposição.

Ima gem 2: Il ustração da Igreja de Nossas Senhora das Brotas em (1940), hoje Igreja Ma triz. Fonte: Arquivo IFCE
ca mpus Tabuleiro do Norte, 2017.

A partir do projeto, os jovens pesquisadores aplicaram mais de 70 questionários,
realizaram cerca de 35 entrevistas, empreenderam diversas campanhas para a coleta de
objetos, dedicaram muitas horas de pesquisa, reflexão, seleção e montagem do acervo local. O
aporte institucional e o apoio de professores, gestores, técnicos e outros colaboradores foram
imprescindíveis. O resultado de todo este esforço se concretizou na exposição “Tabuleiro do
Norte: Minha Memória, Minha História”.
Os objetos nos acompanham em nossas trajetórias de vida, nos contam história e nos
revelam memórias. Refletindo sobre os objetos angariados pelos discentes, imaginávamos como
o velho cartão telefônico foi singelamente guardado porque sempre trazia lembranças da pouca
comunicação que se mantinha com os parentes distantes. Em Tabuleiro, por sua vez, pouco se
guardaram as antigas “fichas de orelhão”. As moedas e cédulas sem valor monetário, porém,
mesmo obsoletas, ainda hoje são objetos bastante comuns em muitos lares. O dinheiro, mesmo
quando perde o valor de troca, parece manter o significado sentimental, por exemplo, nas
lembranças do esforço do trabalho e dos momentos de prazer a ele relacionados. No trabalho,
os instrumentos são quase sempre rudimentares, marcam a vida dura no campo, nos
caminhões, nos serviços urbanos e no comércio. As tecnologias de outrora se configuram nas
vitrolas, nos aparelhos de rádio e mais tarde na televisão, objetos que emocionavam e faziam
chorar, assim como as cartas de amor, escondidas por décadas em velhos baús de madeira.
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Diante das inúmeras possibilidades, os recortes foram sendo estabelecidos nos diálogos
em sala de aula e em oficinas temáticas com os alunos. Nesse percurso, realizamos a construção
de uma narrativa do município em 07 capítulos, a saber: 1) Origens; 2) Emancipação Política; 3)
Trabalho e Economia; 4) Educação, Esporte e Comportamento; 5) Patrimônio material e
imaterial; 6) Personalidades; 7) Cultura. Na problematização dos temas, esses se configuraram
como aspectos centrais. A partir de então foi possível vislumbrar um diagnóstico crítico e, ao
mesmo tempo, emotivo da memória e do patrimônio local.

Ima gem 3: Festa dos Ca minhoneiros, orga nizada a nualmente pela Associação do Ca minhoneiros de Tabuleiro do
Norte (ACATAN). Fonte: Arquivo IFCE ca mpus Tabuleiro do Norte, 2017.

Na pesquisa, os alunos descobriram novas e antigas tradições. Historicamente, o vale do
Jaguaribe foi habitado por diversas tribos indígenas que viviam em comunidades livres nas terras
do Siará e nas Capitanias circunvizinhas. A criação de gado e a pecuária expulsaram as
populações indígenas que cederam lugar para as fazendas de gado, a partir das quais ocorre o
processo de expansão da pecuária.
Os documentos demonstram que as terras do atual Tabuleiro do Norte receberam muitas
denominações, como Tabuleiro de Areia e Ibicuipeba. As memórias revelam que tudo teria se
iniciado com a promessa feita por Luiza Maria Maciel, esposa de Maia Alarcon. Conta-se que ela
prometeu que se ficasse curada de um câncer, construiria uma capela em homenagem a santa
milagrosa. A graça teria sido alcançada e a capela foi construída em pedra, entre 1765 a 1770,
tendo nela imagem de Nossa Senhora das Brotas. A restauração e ampliação da capela foi
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realizada em 1785. A igreja, no entanto, foi demolida no ano de 1944 e foi construída uma nova
igreja no seu lugar, sendo esta a atual Igreja Matriz.
Através do Decreto Lei N° 448 de 1938, Tabuleiro passou a constar como Vila de Limoeiro
do Norte. Tornou-se independente em 1957, através da Lei N° 3.815, que elevou a Vila à
categoria de Município. Emancipou-se definitivamente em 8 junho de 1958, tornando-se
administrativamente autônomo em relação a Limoeiro do Norte. Segundo dados oficiais, em
Tabuleiro do Norte existem 30.263 habitantes atualmente.
Nas entrevistas orais, as narrativas indicam que muitas famílias passaram por essas bandas,
pessoas das mais diversas procedências que vieram e fizeram história no lugar. Gondins, Maias,
Ferreiras, Gadelhas, entre tantos outros personagens, cujo trabalho individual e o esforço
coletivo ajudaram a construir a cidade de Tabuleiro do Norte. Começaram basicamente na
criação do gado e outros pequenos animais e, aos poucos, diversificaram as atividades
econômicas e as potencializaram oportunidades de desenvolvimento da localidade.
Em meio às mudanças dos nossos tempos, os relatos enfatizam a luta pela emancipação
política, pelo desenvolvimento rural e urbano, a transmissão de saberes, as tradições e os
valores. O reconhecimento da cultura local é um legado perceptível, por exemplo, na ex pressão
“cidade dos caminhoneiros” que demarca o sentimento de orgulho dos moradores da região
para com essa a atividade profissional.
Com a experiência, os alunos passaram a consideram que, apesar de não existir uma
proteção legal para os bens locais, Tabuleiro é uma cidade de muitas memórias e muitos
patrimônios. Entre festas, crenças, lugares e pessoas, a aprendizagem histórica ajuda a conhecer
e a problematizar o passado. Isso não significa esconder os problemas e os conflitos do tempo
presente. Seguindo a trilha de Benjamim (2009), podemos refletir sobre as memórias como
mecanismo de reconstrução, como esforço de um novo recomeço que surge no tempo do agora.
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NARRATIVAS SOBRE O PATRIMÔNIO BRASILEIRO: A REVISTA DO SPHAN COMO SEMIÓFORO
DA NAÇÃO
ANDRE FABRICIO SILVA1
1. Introdução
Ao tratar do processo de formulação da República brasileira, José Murilo de Carvalho
discorre sobre importância da elaboração de um imaginário como parte integrante de
legitimação de qualquer regime político. Na República, ouve uma incessante busca pela criação
de mitos, heróis e uma cultura de fácil absorção através de elementos apropriados pela elite, tal
qual a criação de heróis, hinos, bandeiras e simbologias. O objetivo era criar nas massas um
sentimento de nacionalidade, um imaginário republicano. (CARVALHO, 1990)
É certo afirmar, então, que temas como nacionalismo, nação, identidade nacional,
foram, em diversos momentos da história do Brasil, o motor guia do pensamento político
brasileiro, procurando desde as primeiras ações, buscar elementos da cultura brasileira que
indicassem uma unidade. Nesse processo, a elaboração de um imaginário foi utilizada de
diversas formas na criação de símbolos, alegorias, rituais, mitos. Por seu caráter difuso, por sua
leitura menos codificada, os símbolos e mitos podem tornar-se elementos poderosos de
projeção de interesses, aspirações e medos coletivos, além de plasmar visões de mundo e
modelar condutas. (CARVALHO,1990)
Na história do Brasil, esses elementos se tornam presentes mais precisamente após a
independência. O acontecimento de independência propiciou aos atores políticos do período
uma experiência singular, marcado pela emergência de uma nova forma de experimentar o
tempo, uma consciência que agora se configuraria como brasileira e que deveria ser captada a
partir de elementos que cortassem o “cordão umbilical” do Brasil com Portugal. Nesse processo,
a primeira tentativa por parte do estado em pensar a ideia de Brasil como síntese das partes
surge com a fundação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB). Porém, o que se
configura é mais uma concepção de continuidade do que ruptura:
Para Lúcia Guimarães, o IHGB, desde sua fundação em 1838, procurava
construir a “memória” do novo país, a partir de um passado adequado às
pretensões da monarquia. “Memória marcada pelo traço da continuidade,
em que o Estado estabelecido em 1822 constituía-se no legítimo herdeiro e
sucessor do Império ultramarino português (GUIMARÃES,2001 apud
MATHEUS PEREIRA, 2009, p.07)

A finalidade do instituto era o recolhimento, a classificação e a guarda de documentos
relativos à história e a geografia brasileira que compusesse a história nacional. Uma história

1

Mes tra ndo do Programada de Pós-Graduação em Museologia e Pa trimônio da Universidade Federal do Estado do
Ri o de Janeiro (UNIRIO) e bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)
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capaz de unificar a nação pela construção de um passado composto por mitos de origem,
personagens marcantes e eventos memoráveis. Tal finalidade coadunava com o projeto de
construção de um Brasil que desde o império foi norteado por uma perspectiva ocidentalizada,
com importante participação de intelectuais, sugerindo e influenciando a elaboração de
políticas.2 (MOTA,2006)
O IHGB, na busca do ideal de história nacional, nos remete ao interessante es tudo
desenvolvido por Marilene Chauí acerca da ideia do mito fundador. Para a autora, em cada
momento da formação histórica, o mito fundador oferece o que ela chama de “representação
da realidade”. Os elementos da realidade são reorganizados tanto na forma hierárquica interna
quanto na ampliação do seu sentido, de maneira que o primeiro diz respeito a elementos que
comandam os outros e o segundo como esses elementos acrescentam significados ao primitivo.
Assim, a autora nos demonstra que:
As ideologias, que necessariamente acompanham o movimento histórico da
formação, alimenta-se das representações produzidas pela fundação,
atualizando-as para adequá-las à nova quadra histórica. É exatamente por
isso que, sob novas roupagens, o mito pode repetir-se indefinidamente.
(CHAUÍ,2000, p 07)

Para José Murilo de Carvalho,
A criação de um mito de origem é fenômeno universal que se verifica não só
em regimes políticos, mas também em nações, povos, tribos cidades. Com
frequência, disfarçada de historiografia, ou talvez indissoluvelmente nela
enredado, o mito de origem procura estabelecer uma versão dos fatos, real
ou imaginada, que dará sentido e legitimação à situação vencedora. No caso
da criação de novos regimes, o mito estabelecerá a verdade da solução
vencedora contra as forças do passado ou da oposição.(CARVALHO,1990,
p11)

Diante dessa análise, podemos afirmar que a volta ao mito fundador, a personagens
marcantes, aos eventos memoráveis, foi um movimento recorrente na história política do Brasil,
de acordo com as necessidades históricas vigentes e a forma como se articulavam o meio
intelectual com o Estado. Como iremos observar mais adiante, contribuiu para a constituição e
consolidação do pensamento acerca do patrimônio no Brasil. Através das narrativas históricas,
o conceito de patrimônio se institucionalizou de tal forma que permeou o imaginário brasileiro
durante um longo período, colocando a margem outras formas de patrimônio. Assim,
buscaremos compreender a Revista do SPHAN como um espaço de consolidação do conceito de
patrimônio mediante sua relação com o passado. Espaço em que intelectuais puderam legitimar
uma representação do passado que se configurou naquilo que se entendia como identidade

2

Is so inclui política indigenistas, patrimoniais, e como tal, ocidental, e excluía do processo da nação as pequenas
ca ma das que não faziam parte da elite.
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nacional. Porém, antes de abordarmos a Revista do SPHAN, é necessário assinalar que
partiremos do conceito de que ela se constitui como um espaço semióforo, no sentido
apresentado por Marilene Chauí. Assim, faz-se necessário algumas reflexões acerca desse
termo.

2. Mito de origem e semióforo a serviço do estado.
No calor das comemorações dos 500 anos da história do Brasil, Marilene Chauí lança o
livro “O Brasil: Mito fundador e sociedade autoritária” numa afirmação categórica de que não
há nada que se comemorar. Ao longo do texto, percebe-se o resultado da indignação da autora
frente aos mecanismos que naturalizam e ocultam a realidade . Como discutido anteriormente,
a autora entende o mito como narrativa referida ao passado, cuja função é legitimar a origem,
o destino, a configuração de uma realidade social.
A autora busca compreender a nação enquanto semióforo da realidade. Mas, em que
sentido é aplicado o termo semióforo? Segundo a autora, “Semeiophoros é uma palavra grega
composta de duas outras: semeion “sinal” ou signo, e p oras, “trazer para a frente”, “expor”,
“carregar”, “rotar” e “pega”...” (CHAUÍ, 2000, p. 8). Ainda acrescenta que “semeion é um sinal
distintivo que diferencia uma coisa de outra, mas é também um rastro ou vestígio deixado por
algum animal ou por alguém...” (CHAUÍ, 2000 p. 8).
Como signo, um semióforo é trazido a frente não pela sua materialidade, mas sim por
sua força simbólica, uma outra coisa cujo valor não pode ser medido pela sua materialidade. É,
pois, na infinidade de possibilidades, entendido como um acontecimento, um objeto, uma
pessoa ou uma instituição, que ao ser retirado a sua utilidade direta na vida cotidiana ganha
uma significação simbólica capaz de relacionar o visível e o invisível no espaço e no tempo
(CHAUÍ, 2000). Permeia o âmbito do público, locais onde toda a sociedade possa perceber o
sentimento de comunhão e de unidade. Museus, monumentos, bibliotecas, teatros, praças,
tornam se espaços essenciais de presentificação do simbólico enquanto definidor de uma dada
realidade.
Como insígnia de riqueza e prestígio, a aquisição de semióforos torna-se um campo de
disputa nas hierarquias daqueles que detêm o poder sobre a camada social. É justamente sobre
esse âmbito de disputa de poder e prestigio que nascem, sob ação do poder político, as
discussões em torno do patrimônio artístico e o patrimônio histórico-geográfico. Para Chaui, é
uma forma de estabelecer o lugar do Estado diante dos semióforos religiosos, particulares de
cada crença, e dos semióforos da riqueza, pertencentes as propriedades privadas.
Dessa forma, a nação surge como semióforo fundamental do poder político. Sob sua
proteção estão os semióforos públicos. Toda a estrutura do estado é utilizada como sujeito
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produtor de semióforos nacionais. Intelectuais, escolas, bibliotecas, museus, arquivos de
documentos raros, o patrimônio histórico e o geográfico, tudo aquilo que se encontra sobre a
tutela do estado, representam o tentáculo de produção do “objeto do culto integrador da
sociedade uma e indivisa” (CHAUÍ,2000 – p. 11). Chauí entende que as comemorações do “Brasil
500” é um semióforo historicamente produzido. Dentro da lógica do mito de origem, o
semióforo “Brasil 500”, na busca de dar um sentido ao momento da comemoração dos 500 anos,
funde a dor de uma coletividade criando um campo mítico do nosso mito fundador.

3. Pensando a nação: patrimônio como política do Estado Novo
As narrativas modernas sobre patrimônio fundaram-se na memória e na identidade
nacional, e nos discursos que sobre elas se estabeleceram. Em diversos casos, o patrimônio
cultural é narrado a partir das instituições que detêm a autoridade, tendo autonomia para
representar e narrar em nome da nação. A cultura nacional é designada como patrimônio dentro
do discurso nacionalista e a defesa dessa integridade cultural, permeada pela manutenção de
velhos valores, cria o seu proprietário que se apropria do passado por meio da tradição para
usá-lo como ferramenta para a unidade nacional. Ou, no termo utilizado por Chauí, utilizam-se
de semióforos para estabelecer narrativas sobre o patrimônio que se concretizam como oficiais
no imaginário nacional.
No campo de constituição de semióforos, os monumentos carregam um valor especial
de importância, na medida que são objetos únicos, permanentes e não reproduzíveis.
Denominados como “bens culturais” ou “bens patrimoniais”, caracterizam-se como objetos de
valor histórico e artístico que testemunham, dão veracidade as narrativas elaboradas e
permitem, de certo modo, reforçar a autenticidade da nação. O nacionalismo, a nação, são
recorrentemente usados para constituir e reconstituir, por meio da objetificação de suas
referências patrimoniais, os limites da identidade. Utilizado como valor agregador, o patrimônio
constitui-se como semióforo central para a política do estado como meio de controle social. Os
objetos materiais, ao serem considerados “patrimônio nacional” tem o seu valor de uso
transformado, tornando-se suporte materiais de ideias, semióforos, que possuem um valor de
troca adquirido de acordo com os novos significados que lhes são atribuídos. (CHUVA,2009)
No Brasil pós independência, surge a preocupação em definir a história da nação, além
de buscar inseri-lo no processo civilizatório do ocidente. Os letrados passam então a escrever
sobre coisas locais. A arquitetura seria destacada nesse contexto. Porém, é no período do Estado
Novo que essas características passam a ser evidenciadas de forma ativa, cuja participação dos
intelectuais modernistas é de fundamental importância na concretização dessas narrativas,
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momento em que os monumentos ressurgem como objetos centrais na constituição da
narrativa sobre patrimônio.
A inserção do Brasil nos ideais modernistas teve um caráter singular, visto que o
pensamento modernista não partia da lógica de ruptura com o passado, com o pensamento no
futuro. Ela se estabeleceu de forma dialética, já que a inserção da modernidade não excluiu a
tradição, mas manteve com a mesma uma relação particular e específica (MAIA, 2014). Somado
a isso, a linha de pensamento político do governo Vargas ancorava-se numa base
desenvolvimentista e

nacionalista, refletindo diretamente nas

políticas culturais,

principalmente a modernista. Estas, ganham força na agenda do governo federal que busca na
figura dos intelectuais do período a afirmação das ideologias políticas vigentes
(WILLIAMS,2001).
Diante dessa perspectiva, uma série de discussões e ações em torno da criação de
políticas culturais e de ações preservacionistas tomam conta do cenário público. Logo quando
assume o poder, Getúlio Vargas cria o Ministério da Educação e Saúde e, com ele, uma nova
concepção de política e de cultura começa a se delinear, tendo Gustavo Capanema como
Ministro. O ministro Capanema convida o modernista Mario de Andrade, então Diretor do
Departamento de Cultura e Recreação da Prefeitura de São Paulo, para a tarefa de escrever o
anteprojeto para a criação de um serviço de defesa do patrimônio artistico nacional, pararela a
existência de uma Inspetoria de Monumentos Nacionais(IMN) que estava a cargo de Gustavo
Barroso.
Dentro do projeto de construção e modernização da nação, Mario de Andrade elabora
em 1936 o antepreojeto de criação do SPHAN 3, constituindo-se em referência central para a
elaboração do Decreto-Lei Nº 25, de 30 de novembro de 1937, que estabeleceu o conceito de
patrimônio cultural e criou o instrumento do tombamento.
A manipulação do imaginário social é particularmente importante em momentos de
mudanças política e social, em momentos de redefinição de identidades coletivas
(CARVALHO,1990). Nesse sentido, nota-se o interesse do Estado em criar semióforos que
legitimassem, através do patrimônio histórico, o discurso nacionalista vigente. No período de
fundação do SPHAN, a política do estado novo buscava redefinir uma nova identidade coletiva,
pautada no resgate das raízes brasileira, buscando uma unidade nacional. As políticas do

3

Pa ra o nos so es tudo uti lizaremos a denominação SPHAN. A denominação da i ns tituição foi
modi ficada di versas vezes : Servi ço do Pa tri mônio Hi s tórico e Artís ti co Na ci onal/SPHAN (1936 -1946);
Di retoria do Pa tri mônio Hi s tórico e Artís ti co Na ci onal/DPHAN (1946-1970); Ins tituto do Pa trimônio
Hi s tórico e Artís ti co Na ci onal/IPHAN (1970-1979); Secreta ria do Pa tri mônio Hi s tórico e Artís tico
Na ci onal/SPHAN (1979-1990); Ins tituto Bra s ileiro do Pa tri mônio Cul tura l/ IBPC (1990-1994); Ins tituto
do Pa tri mônio Histórico e Artístico Nacional/ IPHAN (desde 1994).
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governo Vargas buscaram manipular todo imaginário social, utilizando do aparelho do estado
para tal, criando órgãos que controlassem tudo aquilo que se falava sobre o governo,
apresentando um Brasil que coadunasse com a política varguista. O SPHAN, como instituição,
torna-se um espaço acadêmico em que o lugar de fala é agora institucionalizado, realizando
debates que sugerem uma formação discursiva específica, cujo debate central é dado pela
permanente discussão em torno do patrimônio. A tematização do significado das categorias
históricas, do passado, da estética nacional é pensada dentro desse eixo articulador.
Rodrigo Melo Franco de Andrade, primeiro diretor do SPHAN, tinha uma grande
preocupação em relação à divulgação desse trabalho. Para tanto, criou uma linha editorial
dentro da instituição com destaque para a Revista do SPHAN, cujo primeiro número circulou
ainda em 1937. Entendemos essa revista como ferramenta semiófora de legitimação da
narrativa sobre patrimônio. Isso porque, durante muitos anos, foram publicados artigos e
ensaios sobre patrimônio nacional, arte e história, com a colaboração de diversos especialistas
ligados aos quadros do SPHAN e também de outras instituições, como Lucio Costa, Mário de
Andrade, Gilberto Freire, Joaquim Cardoso, Curt Nimuendaju, Afonso de E. Taunay dentre
outros. Trata-se do primeiro espaço dos monumentos históricos e artísticos no país que até
então, como afirma Rodrigo Melo em seu prefácio a primeira edição da Revosta, se achavam
“dispersos em folhetos, jornais e revistas, cuja procura requer esforço e paciência”
(ANDRADE,1937, P 3).
A revista foi espaço de estudos de diversos intelectuais brasileiros que emergiram nos
anos 1930 e 1940 no bojo dos debates sobre a identidade nacional. Tinha um perfil acadêmico
e um público específico, aquela comunidade intelectual que se preocupava com o estudo da
história brasileira (LANARI,2010). A revista institui-se como um lugar dotado de legitimidade
para centralizar as discussões sobre o patrimônio.
Em que medida a Revista do SPHAN configura-se como ferramenta semiófora do estado,
na legitimação do discurso de “resgate” da identidade nacional por meio do órgão SPHAN?
Analisaremos os exemplares da Revista do SPHAN entre 1937, início do período do Estado Novo,
em que a instituição SPHAN é fundada e a revista é lançada, e 1945, ano em que finda o Estado
Novo, para apresentar elementos característicos, entendendo as publicações como um signo,
um semióforo, destacado não pela sua materialidade, mas sim por sua força simbólica, uma
outra coisa- narrativas históricas sobre patrimônio. A escolha desse recorte temporal se justifica
na medida em que esse período pode ser considerado o de legitimação das práticas do SPHAN,
quando se fez necessária a afirmação das atividades empreendidas, houve uma investimento
significativo por parte do estado no periódico, o que contribuiu para que nos anos do Estado
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Novo o SPHAN adquirisse a configuração que o tornaria a instância máxima sobre os assuntos
relacionados a narrativas sobre patrimônio e à proteção aos monumentos.

4. Revista do SPHAN e narrativas sobre patrimônio como valor agregativo: um semióforo
a serviço do estado.
Marcia Chuva aponta que historiadores e historiadores da arte foram os mais
numerosos a contribuir com artigos para a Revista do SPHAN. Responsáveis pela produção de
um discurso sobre as origens, esses autores, legitimados pelas fontes inéditas 4, representaram
um valor de extrema importância na configuração da nova área de intervenção do SPHAN. A
característica da produção discursiva dos historiadores contribuiu para a construção e
legitimação do discurso a respeito do passado que se desejava construir e proteger.
A maioria desses estudos era de caráter historiográfico, e, embora partindo
do vestígio material, tinha a preocupação de alcançar a “verdade histórica”,
revelada a partir da necessidade, repetidamente lembrada, de se recorrer a
fontes inéditas, autenticando a originalidade dos trabalhos que sempre
deveriam conter uma bibliografia. (CHUVA, 2009 , p 250)

Sobre o texto histórico, Hayden White chama a atenção para o caráter narrativo e,
consequentemente, literário que este possui. Para White, os eventos são convertidos em
história pela supressão ou subordinação de alguns deles e pel o realce de outros, pela
caracterização, repetição do motivo, variação do tom e do ponto de vista, estratégias
descritivas, enfim, de elementos imperativos de uma estrutura de enredo que caracteriza uma
estória5(WHITE,1978). Dessa forma, “o Historiador partilha com seu público noções gerais das
formas que as situações humanas devem assumir em virtude de sua participação no processo
específico da criação de sentido que o identifica como membro de uma dotação cultural e não
de outra.” (WHITE,1978, p. 103).
No processo de estudar um dado complexo de eventos, o Historiador começa por
perceber a possível forma de estória que tais eventos podem configurar (WHITE,1978). É
plausível pensar também que essas possíveis formas de narrativas históricas estão amalgamadas
a contextos históricos específicos, cujos elementos imperativos estão intimamente ligados ao
discurso político oficial. Após o golpe de 1930, uma série de medidas foram tomadas afim de
forjar um nacionalismo brasileiro que seria usado como base ideológica do novo governo, com
características autoritárias. O Brasil encontrava-se em "uma conjuntura onde toda a ideologia
4 Nes se período era grande a preocupação da instituição na busca de fontes primária para elaboração de seus estudos.

Col a borou para uma campanha de pesquisa e levantamento documental que foram s endo acumulados nos a rquivos
do órgã o e consequentemente divulgados na revista.
5 Ha yden White, a o usar o termo “story”, refere-se a o ca ráter de enredo que determinado fa to hi stórico pode
representar, tra ta ndo-o como ca tegoria l iterária. As sim, quando a presentado no texto o termo “estória”, nos
referi mos a o ca ráter narrativo e, consequentemente, literário que o texto histórico possui.
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dominante estava fundamentada na afirmação da nacionalidade e na construção e consolidação
do Estado Nacional"(SCHWARTZMAN apud FAULHABER, TIBAU, 2013, p 202). Nos apoiando em
White, podemos afirmar que a Revista do SPHAN representou um espaço, um semióforo, de
legitimação do discurso levantado pelo Estado Novo no que diz respeito a busca de elementos
da cultura nacional como forma de reforçar identidade preterida pelo estado. Através dos seus
artigos, apresentou uma narrativa específica que justificou a necessidade de conservação de
diversos monumentos históricos a partir da relação destes com a história nacional.
Gaddis explica que para Hayden White as formas de explanação escolhidas pelo
historiador, conscientemente ou inconscientemente, que privilegiam o aspecto do enredo, são
“a liberdade de destacar algumas coisas em detrimento de outras e de não se ater a uma
cronologia estrita, a permissão de reunir fatos sem conexão no espaço, e, depois reorganizá-lo
geograficamente” (GADDIS, 2003, p. 34-5). Ao analisar alguns números da revista, foi possível
perceber como a escrita dos artigos estão permeadas por elementos linguísticos que possuem
um caráter de exaltação de objetos da cultural nacional e consequentemente justificando a
necessidade da preservação dos mesmos. Alguns trechos dos artigos publicados na Revista são
representativos ao elencar elementos literários que destacam o caráter nacionalista dessas
narrativas sobre os objetos históricos que deveriam ser preservados, que vão de encontro ao
discurso do Estado Novo.
No primeiro número da revista, o historiador Alfonso de E. Taunay, ao tratar do forte de
São Tiago de Bertioga, descreve que os restos deste “sejam os únicos vestígios hoje subsistentes
da era quinhentista em terras de S.Paulo”(TAUNAY, 1937, p,05) e que na primeira metade do
século XVI os “índios desembarcados de setenta grandes igaras afrontavam a resistência heroica
e improfícua dos cinco irmão, filhos de Diogo de Braga, e mais alguns colonos.” (TAUNAY, 1937,
p,05) Aponta que o Presidente Washington Luís “com o seu alto e fervente espirito de
tradicionalismo” restaurou o forte, mandando “o benemérito zelador do patrimônio n acional
fazer-lhe a simétrica.” (TAUNAY, 1937, p,07). Com o perigo do oceano que avança pela praia de
Bertioga demonstra sua preocupação e diz “Urge tal providência, em prol da conservação do
único vestígio quinhentista subsistente do apossamento luso em terras de S. Paulo (TAUNAY,
1937, p,07).
Na narrativa de Raimundo Lopes sobre o forte do Picão localizado na cidade de Recife,
são perceptíveis os elementos de exaltação, ao referi-lo como “legendaria sentinela montada
no quebramar do arrecife arenítico... Pelo seu papel na guerra holandesa...ele merece uma
restauração e um monumento que relembre aqueles feitos.” (LOPES,1937, P81). Godofredo
Filho de maneira semelhante ao tratar do castelo de Garcia d’Avilla
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E um nome ficou, entre tantos que se perderam no olvido ou na morte,
simbolizando a coragem, a ousadia, a esplendida força desses heróis; um
nome que, ainda hoje, lembramos com admiração, por que o trouxe primeiro,
e pela família de que foi tronco, raça dos mais intemeratos violadores do
sertão: Garcia d’Avila. (FILHO, 1939, P 253)

O leitor, no processo de acompanhar o relato desses eventos pelo historiador, chega
pouco a pouco a compreender que a estória que está lendo é de um tipo e não de outro:
romance, tragédia, comédia, sátira, epopeia, etc. Depois de ler ele experimenta esse efeito
explicado para ele. A essa altura ele acompanhou a estória, ele captou e entendeu-a. Ela assume
um aspecto familiar dentro de um tipo familiar de configuração (WHITE,1978). A configuração
familiar da política do Estado Novo permite compreender alguns elementos destacados nos
artigos de Alfonso de E. Taunay, Raimundo Lopes e Godofredo Filho, pois trazem justamente
elementos que vêm reforçar aquilo que o Estado Novo busca e defende com a sua propaganda:
o heroísmo no mito da fundação; o espirito tradicionalista; a urgência em proteger esses objetos
que reforçam o discurso do estado; a unicidade desses objetos enquanto elementos
característicos da cultura.
Ao abordar o descobrimento do precioso caderno com as atas originais de 1711, que
trata da primeira Câmara da Vila de N.S. do Monte do Carmo de Albuquerque, Salomão de
Vasconcelo descreve em artigo publicado na segunda edição da revista que:
Foi nesse venerando cenáculo que se lançaram as bases do poder municipal
no nosso Estado ou, na frase mais expressiva de Diogo de Vasconcélos, onde
se desfraldou nas Minas o estandarte das camaras, principio e ainda fonte das
instituições liberais da nossa pátria. (VASCONCELOS, 1938, p. 43).

Carlos. F. Ott ao versar sobre os azulejos do convento de São Francisco da Bahia diz:
“Azulejos! Quem aqui no Brasil quiser escrever alguma coisa sôbre azulejos, onde quer que
esteja, em primeiro lugar, terá que se ocupar com os do Convento de São Francisco da Bahia,
pois êles ocupam, indubitavelmente, o lugar de honra neste gênero de faianças ... (OTT, 1943 p.
7).
Noronha Santos ao descrever o Campo de Santana afirma:
Em 1815 era o campo de Santana vasta praça arenosa, numa parte. Nêle se
erguiam inúmeros cajueiros, apresentando o terreno sul cos profundos, que,
por ocasião das chuvas da estação calmosa se transformavam em alagadiços.
Nas três faces, onde em nossos dias se encontram os vistosos edifícios do
Ministério da Guerra, da Casa da Moeda, da Assistência Municipal e do Corpo
de Bombeiros, existiam chácaras e fundos de quintais, separados por muros
de jardins e cerca de espinhos” (SANTOS, 1944, p. 104).

Afirmando a necessidade de se recuperar a “boa tradição”, pelo estudo na antiga
arquitetura civil, Lucio Costa esclarece: “É nas suas aldeias, no aspecto viril das suas construções
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rurais, a um tempo rudes e acolhedoras, que as qualidades da raça se mostram melhor.” (COSTA,
1937, p. 33). Sobre a beleza da cidade de Mariana, José Wasth Rodrigues descreve:
Seguindo-se pela estrada que vai de Ouro Preto a Ponte Nova, à beira das
montanhas e à margem do Ribeirão do Carmo, entre altas ribanceiras e
precipícios, avista-se em breve, ao longe as torres, depois os vetustos
telhados. Magicamente se transforma e o seu casario pobre torna -se em
breve aos nossos sentidos belos como o de um presépio. É o poder evocativo
que dela se desprende e lhe dá esse encanto sem par. (RODRIGUES, 1943, P
81)

Os monumentos religiosos recorrentemente são apresentados dentro dessa
perspectiva: “Esta igreja é um dos grandes monumentos artísticos e históricos do Pará, pleno de
dignidade, equilíbrio e nobreza.” (LEITE, 1942, P 231). Destacam-se elementos cujo objetivo é
vangloriar o passado: “O códice de Frei Cristovão prova que os heroicos portugueses, que
durante os séculos XVI e XVII transpuseram as costas, as florestas e as várzeas do nordeste, e
não deixavam de ter interesse pelas coisas que os cercavam” (SMITH, 1941, P126)
Retornando a White, percebemos que as narrativas históricas sobre o patrimônio
abordadas na revista fazem é descrever os acontecimentos contidos no registro histórico de
modo a informar ao leitor o que deve ser tomado como ícone dos acontecimentos a fim de
torná-los "familiares". As passagens destacadas permitem entender que as narrativas sobre o
patrimônio é não só uma reprodução dos acontecimentos nela relatados, mas também um
complexo de símbolos, de elementos linguísticos que fornece ao leitor direções para encontrar
na estrutura da revista similitudes com o discurso do Estado Novo. É notável nas narrativas a
unicidade dos objetos, os relatos heroicos, a valoração dos grandes monumentos e da pátria, os
artifícios linguísticos usados para exaltar a beleza natural.
Como estrutura simbólica, a narrativa não reproduz os eventos que descreve, ela nos
diz a direção em que devemos pensar acerca dos acontecimentos e carrega o nosso pensamento
sobre os eventos de forma emocional diferente. A narrativa histórica não imagina as coisas que
indica, ela traz a mente imagens das coisas que indica, tal como faz a metáfora (WHITE,1994).
No âmbito do Estado Novo, a narrativa descrita na Revista do SPHAN produz no imaginário a
ideia do patrimônio, da identidade ligada aos monumentos que a revista deseja resgatar. Os
intelectuais ligados a revista, em sua concepção, são capazes de figurar como representantes
legítimos do conjunto da sociedade, atuando como gestores do espolio cultural da nação.
Dentre as diversas ações promovidas pelo governo Vargas, na tentativa de concluir o
seu projeto ideal de nação, a Revista do SPHAN configurou-se como semióforo central buscando
através da narrativa histórica o resgate do mito fundador, para justificar tanto as políticas
nacionais como a de preservação do patrimônio. Como aponta CHAUI, o mito fundador ao
oferecer um repertório inicial de representações da realidade, reorganizados de acordo com o
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momento da formação histórica, permite que as ideologias, que acompanham o movimento
histórico, alimentem-se das representações produzidas pela fundação (CHAUI, 2000).
Atualizadas, elas se adequam à nova quadra histórica. A Revista do SPHAN, como semióforo da
nação, dá uma nova roupagem ao mito fundador, alimentando a ideologia do Estado Novo e
criando um novo conceito de patrimônio que ficou conhecido como de “pedra e cal” 6.
No período do Estado Novo, a questão cultural passou a ser concebida dentro do
aparato político do estado. Nesse sentido, o regime criou os seus próprios aparatos culturais de
divulgação da ideologia oficial para o conjunto da sociedade. Podemos citar a criação da revista
Cultura Política, diretamente ligada ao Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), cunhada
no intuito de doutrinar na construção de diretrizes que guiariam o estado nacional
(CÂMARA,2010). Entendemos que os debates realizados na Revista do SPHAN já viam sendo
discutidos antes do período do Estado Novo e que os intelectuais envolvidos nesse processo de
proteção do patrimônio possuíam certa autonomia mesmo diante de um regime autoritário.
Porém, assim como ocorreu em outros periódicos do período, como a revista Ilustração
Brasileira7 , é possível notar que a Revista do SPHAN de certa forma representou o projeto
político-cultural estado-novista.
No âmbito deste trabalho, não foi possível apresentar todos os artigos da revista,
porém, numa análise apurada dos 7 volumes do qual esse trabalho se debruçou, é possível
confirmar a predominância de artigos sobre arquitetura, arte e história. A análise reforça que a
imagem alentada pela revista não refletia a diversidade representada nos antagonismos
característico da cultura brasileira, mas sim a ideologia do Estado Novo, ancorada no mito
fundador, cujo projeto ideológico se apoiava na afirmação da cultura nacional e na promoção
da modernização do país, baseando-se, ainda que paradoxalmente, no resgate das tradições
nacionais.
No anteprojeto elaborado por Mario de Andrade havia uma preocupação com a
divulgação daquilo que ele chamava de “folclórico”, que evocou argumentações a respeito do
que se denominou como bem imaterial. Como foi possível perceber, o assunto não teve
destaque na revista dirigida por Rodrigo Melo, pois o foco estava voltado para os bens culturais
mais significativos para a afirmação de uma cultura nacional. Talvez isso justifique o fato de no
decreto lei 25/37, cuja base é o anteprojeto elaborado por Mario de Andrade, ter sido retirado

6

O termo é uti lizado para designar as principais preocupações das políticas patrimoniais do SPHAN na s ua primeira
fa s e sobre a coordenação de Rodrigo Melo Franco de Andrade. Período marcado pela preserva ção dos monumentos
a rquitetônicos, referindo-se à sua técnica construtiva.
7 Em s ua dissertação “A revista e a propaganda: o projeto político-cultural do Estado Novo nas páginas da Ilustraçao
Brasileira” (2010) a a utora Geane Pa ula de Oliveira Silva va i apresentar como a revista Ilustração Brasileira, criada no
a no de 1909 na cidade do Rio de Janeira ,foi cooptada pelo governo Vargas, servindo como propaganda ideológica
do regi me.
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o artigo que trata do termo “folclórico”. No período de elaboração do primeiro número da
Revista do SPHAN Mario de Andrade não deixou de cobrar Rodrigo Melo a respeito do folclore
aparecer no periódico, como pode ser observado em carta enviada a Rodrigo Melo no ano de
1936: “E o folclore? Já pode entrar na revista?”8
Rodrigo Melo, em resposta, é taxativo quanto a publicação de textos sobre o “folclore”:
A propósito do folk-lore, desconfio de que não haverá por enquanto lugar
para ele na revista, atendendo-se as atribuições atuais do Serviço. Entretanto,
assim que for promulgada a lei nova (que atualmente se acha em transito
pelo Senado), penso que deveremos introduzi -lo, compreendido no conceito
de arte popular. Você não acha? 9

O “folclore” não teve destaque na revista no período em que Rodrigo Melo foi diretor e
editor da linha editorial do SPHAN. Os contornos assumidos pelo periódico seguiam a linha
ideológica do Estado Novo, que se utilizou dos meios de comunicação disponíveis para elaborar
uma propaganda de si mesmo, por meio de uma produção cultural com fins políticos, um diálogo
estabelecido entre poder e cultura (WILLIAMS, 2001). Nas palavras de Rodrigo Melo, devido as
atribuições iniciais do SPHAN, o “folclore” não pode figurar dentro da revista e por isso esteve
longe das politicas de preservação do órgão. O caráter de autenticidade e valor histórico que
guiou as politicas patrimoniais do órgão, ligadas a ideologia do Estado Novo, deixou a margem
outras formas de representatividade do patrimônio cultural. O “folclore ” teve destaque apenas
nas edições da revista Cultura Política, onde o folclorista Basílio de Magalhães apresentou
estudos sobre as tradições populares brasileiras. Na primeira edição da revista, que circulou no
ano de 1941, apresenta a importância do folclore do povo brasileiro na formação da n ação. Não
está isento da ideologia nacionalista, porém, apresenta estudos que, por não terem sido
apresentados na Revista do SPHAN, ficaram as margens das politicas de preservação e dos
debates que foram consagrados por meio da Revista do SPHAN. O que se destacou na revista
como reflexo das políticas do Estado Novo “não foi a busca das raízes mais populares e vitrais
do povo, que caracterizava a preocupação de Mário de Andrade, e sim a tentativa de fazer do
catolicismo tradicional e do culto dos símbolos e líderes da pátria a base mítica do Estado forte
que se tratava de constituir. (SCHWARTZMAN, BOMENY, COSTA. 2000, P98)
As políticas patrimoniais, como pudemos analisar, são permeadas por um aspecto
“perverso”, que tendem a criar uma relação de exclusão muito mais do que a ideia de
pertencimento em si. Quer se trate da arquitetura, da arte, das manifestações religiosas, de
aspectos da vida social, o conceito de patrimônio são designados, em sua maioria, por uma

8Ca rta

de Ma ri o de Andra de a Rodrigo Mel o, de 07 de junho de 1937. Ma ri o de Andrade: ca rtas de trabalho:
corres pondências com Rodrigo Melo Franco de Andrade, 1936- 1945.Bra silia: Secretaria do patrimônio Histórico e
Arti s tico Nacional: Fundação Pró-Memória, 1981. Ca rta enviada no dia 04/05/1936. P 70.
9 Ibi dem
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classe seleta. Conforme aponta Hugues de Varine, “os árbitros do gosto”, aqueles que decidem
sobre o que deve ser preservado ou não, geralmente não possuem relação com a realidade, com
a população local do qual se debruçam sobre a preservação do patrimônio. Essa política acaba
por gerar um efeito de admiração que foca mais nos de fora desses espaços do que os de dentro
(VARINE,2017). Esse sintoma evoca uma visão anacrônica dos espaços históricos ao mesmo
tempo que castra o desenvolvimento cultural, social e econômico dos territórios envolvidos
nesses espaços.
Vimos que a forma como a ideia de patrimônio se estruturou está vinculada a
manutenção de um discurso legitimador que impõe a sua visão sobre o passado como
mecanismo de forjar uma ideia de identidade dentro das políticas nacionais (Kulemeyer,2017).
No Brasil, o processo de patrimonialização dos bens culturais se estabeleceu dentro desse
mecanismo. Para a afirmação das políticas do governo Vargas, não faltariam nesse plano
símbolos a serem difundidos e cultuados, mitos a serem exaltados e programas a serem
cumpridos.
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POLÍTICAS DE PRESERVAÇÃO E ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS NO ENSINO DE HISTÓRIA.
ANDRÉA LEMOS1

O compromisso da disciplina História com a formação crítica, a construção de
identidades e a formação cidadã é reiterado, quando da exigência do MEC em 2010, na exigência
da temática a respeito do patrimônio cultural brasileiro no ensino escolar. Desde então práticas
de educação em patrimônio passaram a ocupar maiores espaços na sala de aula ou a partir da
sala de aula e no seu entorno. A relação da ação educativa com a comunidade local, a
valorização da história e cultura das pessoas comuns, tão caras às mudanças na história do
patrimônio brasileiro, assim como as visitas tematizadas a museus, renovaram o caráter
formativo das políticas de preservação. Nesse recente contexto, as experiências docentes têm
se afirmado como campo privilegiado de análise sobre as condições de produção do
conhecimento histórico para o reconhecimento e valorização de um conjunto de bens culturais
mais amplo e diversificado.
O objetivo desta comunicação é apresentar o projeto de extensão em desenvolvimento
sob minha coordenação na UERJ, cuja proposta central, do ponto de vista metodológico, é
validar a aproximação entre patrimônio e educação como campo de estudos, pesquisa e debate.
Um dos objetivos específicos da pesquisa é identificar experiências formativas em
patrimônio na educação básica, assim como analisar pesquisas que estudaram as políticas de
preservação no Brasil. Por meio da construção coletiva de referencial teórico-metodológico com
o público-alvo cria-se um olhar crítico para as formas de atribuição de valor nos processos de
preservação, garantindo ao ensino de História seu papel constituidor dos sujeitos históricos.
A importância das práticas educacionais para o patrimônio cultural brasileiro foi apontada
ao longo da história do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Desde as
iniciativas do anteprojeto para criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(SPHAN) em 1936, Mario de Andrade como pesquisador defendeu a “relevância do caráter
pedagógico estratégico dos museus e das imagens” 2 . O intelectual uniu patrimônio e folclore
em seu entendimento da cultura brasileira, que “...deveria ser apreendida como uma totalidade
coesa, ainda que constituída pela ampla diversidade de práticas possível” (CHUVA, 2011:154).
Sua ênfase na diversidade foi largamente referenciada pela literatura a respeito do tema como
inauguradora de uma visão mais totalizante das diferenças que constituíam a ideia da nação

1

Doutora e Pós-doutora em História pela Universidade Federal Fluminense/UFF. Professora Adjunta de História do
Departamento de Ciências Humanas e Filosofia-DCHF/Instituto Fernando Rodrigues da Silveira-CAp/UERJ.
2 Educa ção Pa trimonial: histórico, conceitos e processos. Brasília: IPHAN, 2014, p.5.
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brasileira. A relevância de sua proposta para a institucionalização de um patrimônio cultural
brasileiro foi proclamada pela ênfase ao folclore e as tradições populares.
Ainda na fala de um dos primeiros gestores do Instituto, Rodrigo de Melo Franco (19371967), a respeito da institucionalização da política de patrimônio no Brasil afirmou haver:
(...) só um meio eficaz de assegurar a defesa permanente do patrimônio de
arte e de História do país: é o da educação popular. Ter -se-á de organizar e
manter uma campanha ingente visando a fazer o povo brasileiro a
compenetrar-se do valor inestimável dos monumentos que ficaram do
passado. Se não se custou muito a persuadir nossos concidadãos de que o
petróleo é nosso, incutir-lhes a convicção de que o patrimôni o histórico e
artístico do Brasil é também deles, ou nosso, será certamente praticável.
(apud. OLIVEIRA,2011:6)

A título de exemplo, outra iniciativa que atendeu uma visão educativa na trajetória do
Instituto se deu com a criação do Centro Nacional de Referencia Cultural (CNRC), em 1975, na
gestão de Aloisio Magalhães. Segundo Sônia Florêncio & outros, mesmo sem uma explicitação
à área de educação, “as diretrizes teóricas e conceituais defendidas, e o modo operandi adotado
pelo CNRC favoreceram a instauração de parâmetros renovados para uma interlocução mais
abrangente entre processos educacionais e preservação patrimonial”. (EDUCAÇÃO
PATRIMONIAL/IPHAN, 2014: 8).
Importante lembrar que nesses anos começou a haver uma ampliação do conceito de
patrimônio cultural em detrimento da predominante concepção eurocêntrica de valorização do
patrimônio colonialista (NOGUEIRA, 2008: ). Destacou-se, o Projeto Interação nos anos 80, sob
a consultoria de Carlos Rodrigues Brandão que estabeleceu diretrizes para a política cultural do
MEC com uma linha programática que defendia a interação entre educação básica e os
diferentes contextos culturais existentes no país.
Em sintonia com o ideário do CNRC o projeto Interação contestava a
uniformidade e homogeneização em favor do reconhecimento das diferenças
culturais e defendia uma metodologia de trabalho baseada na observação
direta e no acompanhamento técnico periódico das experiências
educacionais desenvolvidas. Em parceria com secretarias municipais,
estaduais e territoriai s de educação e/ou cultura, universidades, centros de
estudos e pesquisas, grupos de teatro amador e associações de moradores,
o projeto interação consistiu num exemplo concreto e, em larga medida,
precursor dos atuais paradigmas de gestão pública que car acterizam as
articulações entre Estado e sociedade civil”.(sobrenome, 2014: p.11).

Contudo, nos últimos 30 anos foram criadas no Brasil novas oportunidades de debater a
aproximação patrimônio e educação devido as conquistas dos movimentos sociais,
principalmente, educacionais e culturais, incrementando a luta democrática por maior
participação cidadã reiterada na Constituição Federal de 1988. Tornou-se recorrente na
literatura a respeito do tema a referência a iniciativa de Maria de Lourdes Horta, quando d o
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Primeiro Seminário sobre o “Uso Educacional de Museus e Monumentos”, ainda em 1983, como
marco inaugural da chamada “educação patrimonial”. Sua importância nesse contexto de
afirmação democrática, simultaneamente ao projeto Interação, foi também reconhecida pelo
IPHAN/MinC, em 1999, com a publicação do Guia Básico da Educação Patrimonial baseado na
produção de Horta, quando a partir de então o termo “educação patrimonial” foi generalizado.
Relevante nesse contexto de afirmação democrática também foi o citado projeto Interação.
O conjunto de iniciativas das mais diversas esferas contribuíram para que o patrimônio
passasse a nova conceituação. Segundo Antônio Gilberto:
o patrimônio passou a ser visto não apenas como remanescente de uma
memória histórica – informadora de uma identidade nacional que pouco diz
a maioria da população -, mas como importante testemunho das
temporalidades que compõem as múltiplas experiencias vividas, individual ou
coletivamente; portanto, campo privilegiado na reelaboração das novas
identidades coletivas e instrumento fundamental para o reconhecimento dos
grupos sociais que as constroem (NOGUEIRA, 2008:242)

Dando continuidade a essa nova abordagem, o IPHAN valorizou sua ação educativa quando
lançou em 2007 o Projeto Casas do Patrimônio no esforço de atender suas próprias demandas
e aquelas advindas das alterações na área de Educação, de acordo com as Leis de Diretrizes e
Bases (LDB) e os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). A disciplina História assumia desde a
última década do século XX um papel fundamental para o reconhecimento e valorização do
patrimônio cultural brasileiro por meio de seu currículo fundamentado na ideia de
pertencimento e formação cidadã.
O conjunto das atividades do projeto de extensão está norteado por duas frentes de
trabalho: 1) orientação ao reconhecimento e estímulo a valorização do patrimônio cultural
brasileiro no ensino de História; 2) criação de ações educativas que favoreçam as políticas de
preservação da região. Essas orientações conceituais são ratificadas nas propostas de cunho
progressista e dialógico em contraponto as denominadas tradicionais, que delimitam a ação
educativa apenas no reconhecimento e valorização.
Os desafios impostos às condições democráticas no Brasil hoje nos alertam para a
necessidade política de relembrar ações em prol da cultura e educação. Desde 2009 medidas
institucionais estatais incrementaram a participação política mais ampla na promoção do
patrimônio cultural brasileiro. O IPHAN expõe que realizou investimentos para estruturar e
consolidar um campo de trabalho para as ações educativas voltadas para o conhecimento e para
a preservação do patrimônio cultural brasileiro e o fez com programas entre as duas instituições,
como Inventário Pedagógico junto ao programa Mais Educação, baseado no Inventario Nacional
de Referências Culturais. (EDUCAÇÃO PATRIMONIAL/IPHAN,2016:8).
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Marcada pelas décadas de reconstrução democrática nas políticas públicas dos anos
1980, 1990 e o início dos anos 2000 as políticas de preservação mais re centes do IPHAN criaram
“situações de aprendizagem” à luz da perspectiva política de projetos que desde o mencionado
Interação se aproximou das culturas da população brasileira. A nova legislação em 2000 que
instituiu o Registro de Bens de natureza imaterial é exemplo recente e concreto dessas
conquistas.
Dessa forma o projeto de extensão busca identificar, analisar e sistematizar o conjunto
amplo de aspectos que estão presentes na aproximação educação e patrimônio, entendida,
portanto, como campo de estudos, pesquisa e debate.
O objetivo principal do projeto de extensão é alcançar as abordagens do patrimônio
cultural historicizando a realidade local. Nosso público alvo direto é composto de 26 professores
de História do ensino fundamental II da rede municipal de Piraí. Consequentemente o conjunto
dos 1592 alunos terão aproveitamento dos resultados deste trabalho, inclusive, com uso de
material didático produzido coletivamente a partir da pesquisa e discussões realizadas ao longo
do desenvolvimento do projeto.
Nossa parceria reforça a importância das instituições públicas de ensino junto à
Universidade Federal Fluminense, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e ao Colégio
de Aplicação da Universidade de Juiz de Fora. Temos contado também com a participação de
alunos de graduação da UERJ e da UFF dando ênfase à formação dos licenciandos com estudos
da temática e análise crítica de material didático.
Este trabalho está em desenvolvimento no âmbito da extensão universitária vinculado
à Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), intitulado “Práticas Político-Culturais e o
ensino crítico da História (Patrimônio Cultural Brasileiro). A equipe conta com a participação
dessas três instituições federais de ensino elaborando coletivamente as atividades promotoras
do conhecimento histórico das políticas de preservação no Brasil e sua relação com as ações
educativas. A abordagem do tema é delimitada a partir das necessidades do público alvo e da
realidade local onde o projeto é desenvolvido.
A primeira etapa do projeto apontou para a identificação dos interesses locais sobre a
temática constatando a necessidade de introduzir a literatura a respeito assim como o histórico
da patrimonialização no Brasil. A contentar esse objetivo realizamos um amplo deb ate com
todos os professores de História da rede municipal de Piraí em forma de Mesa-redonda com as
seguintes abordagens:
- a trajetória da institucionalização das políticas de preservação no Brasil, desde a
criação do SPHAN até hoje, consolidando uma visão sobre o processo de construção dessas
políticas públicas como políticas de Estado e seus embates atuais.
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- pesquisa a respeito da patrimonialização na cidade de Viçosa, explicitando o estudo de
caso numa região específica, introduzindo o debate de História local, estimulando a reflexão
coletiva sobre a preservação de bens culturais em Piraí.
- abordagem sobre a capoeira no Rio de Janeiro com base em pesquisa de doutorado,
destacando questões em torno da preservação do patrimônio imaterial remetendo a ref lexão
na região sobre a consagrada cultura do Jongo em Piraí.
A partir dos estudos e seminários realizados inicialmente o projeto passou a organizar
um subgrupo de trabalho interessado diretamente em aprofundar a discussão da temática
patrimônio e ensino de História. Primeiramente selecionamos leituras que estão sendo
realizadas mensalmente. Ao mesmo tempo em que encontros periódicos ocorrem para
atividades de Inventário. Além do levantamento dos bens já preservados no município,
elegemos também entrevistar pessoas da comunidade local envolvidas diretamente nos
processos de preservação que já ocorreram na cidade. Optamos por realizar um mapeamento
desses bens para aprofundar a discussão teórica com a realidade concreta das condições de
patrimonialização no município.
O entendimento de que “a preservação acontece quando o bem faz sentido as pessoas”
(EDUCAÇÃO PATRIMONIAL/IPHAN, 2016:15) contido no manual de inventários do IPHAN nos
remete a reflexão da importância da pesquisa de campo. Entrevistas com pessoas que
reconhecem ou vivenciam as referências culturais pesquisadas é um caminho para o processo
de conscientização e identificação do patrimônio cultural local.
Uma das provocações que instigam a discussão no projeto é a própria definição do que
é patrimônio cultural. Com base nas leituras e debates que reforçam as definições próprias do
IPHAN como “...algo coletivo: uma história compartilhada, um edifício, uma festa ou um lugar
que muitos acham importante, ou outros elementos, em torno dos quais muitas pessoas de um
mesmo grupo se identificam” (EDUCAÇÃO PATRIMONIAL/IPHAN, 2016: 7), trata-se de formar
um inventário das referências culturais sem perder de vista as categorias próprias de
“celebrações, saberes, formas de expressão, lugares e objetos”. Essa identificação está sendo
produzida coletivamente com os professores. A relação ensino, pesquisa, extensão é
experimentada com o público alvo do projeto, acatando suas sugestões de estratégias de
pesquisa na região e como envolvendo a comunidade local na produção do conhecimento
histórico.
Após identificação e levantamento prévio dos bens patrimonializados ou passíveis de
preservação realizado com os professores, iniciamos entrevistas com agentes ligados a esses
processos na região de Piraí. A destacar a entrevista já realizada com o pesquisador do Arquivo
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Histórico da cidade, sr. José Maria Lemos. A partir da qual foram complementadas as
informações e puderam ser identificados os bens reconhecidos oficialmente na cidade de Piraí:
MUNICÍPIO: Igreja de Santana e Casarão de Arrozal
INEPAC: Farol, Igreja de Santana, Capela do Santissimo Sacramento, Mata do Amador
IPHAN: Projeto do Farol
Os estudos de identificação dos processos de tombamento para os bens materiais e
registro para os bens imateriais da região contribuem para o conhecimento do processo
histórico de uso dos instrumentos oficiais de proteção do patrimônio cultural brasileiro.
O quadro das referências culturais de Piraí revelou ao grupo que a maior parte dos bens
tombados são edificações. Essa observação alertou grupo as possibilidades de preservação e das
paisagens naturais da região, como a Mata do Amador. Ou ainda, sobre os tapetes de Corpus
Christi ou a centenária banda de música Santa Cecília. O entendimento de que também as artes,
os ofícios, as formas de expressão e os modos de fazer, além das festas e os lug ares, que a
memória e a vida social criam, podem receber atribuição de valores com um sentido particular
e ao mesmo tempo coletivo, ratifica a orientação sobre os patrimônios culturais serem aqueles
que:
(...) mobilizam a gente mais próxima e que reaproximam os que estão longe,
para que se reviva o sentimento de participar e de pertencer a um grupo, de
possuir um lugar. Em suma, referências são objetos, práticas e lugares
apropriados pela cultura na construção de sentidos de identidade, são o que
popularmente se chama de raiz de uma cultura”. (EDUCAÇÃO
PATRIMONIAL/IPHAN, 2016:8)

As informações sobre a cidade, portanto, estão em fase de mapeamento tendo em vista
a necessidade de entrevistar mais pessoas envolvidas em sua história e na área de cultura. O
caso de Cacaria será a próxima atividade do grupo, com objetivo de entrevistar uma das pessoas
mais idosas da região.
A necessidade das leituras introdutórias para o

conhecimento inicial e

subsequentemente aprofundar o conhecimento na temática dos processos de preservação
também tornaram necessários estudos sobre a história local, a serem realizados. A exigência da
temática no ensino de História e os avanços das pesquisas historiográficas a respeito favorecem
uma leitura crítica pelos professores de História para a análise de Piraí.
Entre resultados preliminares podem também ser apontados que os bens
patrimonializados na região são de processos muito recentes. O mais antigo tombamento data
de 1990 quando o “Farol” construído na década de 1940 com obras de Candido Portinari; a Igreja
Matriz de Santana foi tombada pela prefeitura em 2005, porém, com exceção dos seus objetos;
o Jongo de Arrozal e de Pinheiral, pertencentes ao município de Piraí, não passaram por
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tombamento municipal, mas estão na lista das Comunidades Jongueiras desde 2005 quando o
Jongo da Região Sudeste foi registrado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional – IPHAN -, como patrimônio cultural imaterial do Brasil.
A necessidade do grupo em conhecer os processos de patrimoniali zação de sua cidade
adensou o projeto numa perspectiva mais profunda do conhecimento histórico e da reflexão do
tema, ressaltado ainda o amadurecimento teórico e empírico para a elaboração original e
inédita de material didático para o ensino de História como resultado final desses estudos e
participação para o próximo ano. O escopo do projeto se ampliou diante da demanda dos
professores de História da rede municipal de Piraí em conhecer com a pesquisa histórica o
patrimônio cultural de sua cidade.
Como atividade extensionista que atende as expectativas do público alvo e dos objetivos
do projeto a realização de Seminário, Oficinas, grupos de estudos e pesquisa tem se afirmado
como meios viáveis para o conjunto dos professores. A discussão a respeito de uma v isão mais
integradora do patrimônio cultural, entretanto, se amplia como desafio para a gestão e estudos
do patrimônio (CHUVA, 2011:163). A preocupação e necessidade de valorização de um
patrimônio cultural integral que não separe materialidade de imaterialidade ainda está por vir
e esperamos que o trabalho que está sendo realizado contribua para reflexões de tal ordem.
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USOS SOCIAIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL EM CIDADES HISTÓRICAS: O DESLOCAMENTO
COMO PRÁTICA SIGNIFICATIVA
ANNELIZI FERMINO1

Todo patrimônio é representante de uma identidade e de um discurso e sabemos que
nem sempre um patrimônio representa toda uma comunidade. Vivemos em uma sociedade
dividida em classes sociais na qual um grupo tem mais poder de imposição de seus valores e
interesses do que outros, e na qual os bens, serviços e conhecimentos são apropriados
desigualmente. Diante desses fatos, como compreender a não apropriação do patrimônio por
parte de uma comunidade?
Neste ensaio proponho refletir sobre um caminho para anal isar as diferentes relações
que a comunidade estabelece com os bens culturais preservados em uma cidade -patrimônio.
Essa perspectiva é sobre a diversidade cultural gerada pelos usos contemporâneo desses
espaços em uma sociedade desigual e complexa. Um tipo de diversidade que é ocultada pelo
argumento da não apropriação ou não valorização. Nesses modos de usos, nenhuma identidade
é exaltada, são “somente” práticas cotidianas, algumas de fins utilitários, mas que produzem
algo (CERTEAU, 2003).
O uso daqueles que possuem o status de dominado e de consumidores – no campo do
patrimônio esse uso corresponde àqueles que não reconhecem, identificam ou se apropriam do
patrimônio – merece um olhar mais atento. A razão que me motiva a lançar esse outro olhar é
o fato de que, apesar da recorrente afirmação sobre a desvalorização da própria comunidade
com seu patrimônio, encontrei o reconhecimento consensual de que seu patrimônio é
importante. A conclusão que alcanço é simples, conviver com bens culturais, mesmo que não se
reconheça como produtor destes, resulta na produção de ponto de vista, de uma alocação em
uma visão de mundo e de um significado para esse patrimônio.
Essas outras formas de identificar envolvem nomes populares dados para as localidades
e monumentos atrelados à falta de conhecimento sobre sua história, usos recorrente do
entorno para lazer e passagem sem nunca ter visitado as igrejas, museus e casarões. E, diante
disso, ainda prevalece o reconhecimento de que aquilo é patrimônio e de que é importante seja
para a economia, por estar vinculada à experiência de vida ou pelo valor histórico-cultural. O
olhar dominante esconde ou ignora algo básico que não é possível viver sem significar. Por isso,
problematizar a reprodução de uma única identidade a partir de um conjunto de bens culturais

1

Doutoranda do Programa de Pós - Graduação em História, Política e Bens Culturais da Fundação Getúlio Vargas
(FGV).
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preservados pode nos levar a compreender o presente e a encontrar soluções para que as
políticas de preservação sejam realizadas para e pela comunidade.
A cidade é realizada por diversos grupos sociais e é um espaço em que diferentes
atividades, coexistindo interesses, origens e visões de mundo. O mesmo se aplica a uma cidade
histórica. Essa diversidade resulta em diferentes usos 2 do patrimônio, nos quais o patrimônio é
reformulado. Para Canclini (1999) para compreender os usos é necessário uma análise complexa
que envolve a apropriação de sua história, os conflitos, os usos hegemônicos da cultura e demais
aspectos que refletem no patrimônio a desigualdade social. Assim, encontrei no conceito de
táticas de Michel de Certeau uma perspectiva teórica possível para explorar o uso que pessoas
comuns fazem da cidade-patrimônio no cotidiano.

2. Políticas de preservação e o discurso sobre identidade
Os primeiros tombamentos de núcleos urbanos pelo SPHAN, as cidades históricas 3,
promoveram uma identidade nacional. Através da preservação de monumentos históricos e
artísticos, uma representação foi criada atendendo a demanda política dos anos 1930 e de
acordo com projeto político-intelectual do grupo modernista à frente do SPHAN (CHUVA, 2003).
Por meio de ações centralizadas e sem diálogo com as comunidades um patrimônio comum foi
instituído. Nas décadas seguintes diversos conflitos foram protagonizados pelo SPHAN devido
suas medidas para a não descaracterização do patrimônio e moradores e administradores das
cidades-patrimônio que desejavam o desenvolvimento e a modernização de suas cidades
(SANT’ANNA, 2017; VELHO, 2006).
Com as transformações sociais, econômicas e culturais, a política de preservação foi
incorporando e modificando a função e os significados atribuídos ao patrimônio. A cidade
monumento se transformou na cidade-documento (SANT’ANNA, 2017). As políticas de
preservação também avançaram democraticamente, reconhecendo e incorporando a
pluralidade do patrimônio cultural brasileiro.
O surgimento da categoria de “patrimônio da humanidade” nas políticas da Unesco
reorientou os discursos e as estratégias institucionais de preservação do patrimônio para uma
abordagem mais heterogênea e inclusiva (BRANDÃO, 2015). A atenção ao aspecto cultural do
desenvolvimento e à defesa dos direitos humanos contidos nessa categoria tinha como ponto
de partida o relativismo cultural, criticando a universalidade de determinados valores e
considerando a diversidade cultural. A inserção dos direitos humanos na política cultural

2

Segundo Mi chel de Certeau, uso corresponde ao reconhecimento de a ções realizadas.
Em 1938 s eis ci dades mi neiras fora m tombadas: Di amantina, Ma riana, Ouro Preto, Sã o Joã o Del Rei, Serro e
Ti ra dentes.
3
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descentrou a cidadania de princípios universalizantes (classe e nação), articulando às práticas e
concepções de identidade social que estavam associadas às minorias raciais, étnicas ou de
gênero (ARANTES, 1996). O patrimônio passa a ser compreendido como lugar de memória e
marcado pela reivindicação por direitos de cidadania e reconhecimento do papel de minorias
como construtores da sociedade e da cultura (RODRIGUES, 2001).
A repercussão dessa abordagem cultural em relação ao patrimônio culmina na
redefinição do sentido deste, que passa a abarcar os bens materiais e os imateriais, modos de
vida, sistemas de valores, tradições e crenças. No patrimônio, isso se manifestou na preservação
de bens culturais que não tinham nem o valor de excepcionalidade, nem o valor histórico nacional. Como também na visibilização do conflito simbólico pela memória e esquecimento
contido na seletividade dos bens culturais dignos de se tornarem patrimônio (RODRI GUES,
2001). Diante dessas transformações, o que ocorreu com as cidades-patrimônio? Cidades em
que pelo menos durante três décadas o SPHAN interveio rigidamente para evitar sua
descaracterização, contribuindo com o congelamento do espaço e remodelando as n ovas
fachadas para harmonizarem com o estilo colonial (MENICONI, 2004) 4.
Nessas cidades, que conviviam com a monumentalidade do seu patrimônio, a política
de preservação orientada para o reconhecimento e preservação dos bens culturais de diferentes
grupos como portadores de referência à identidade e memória das localidades foi instituída a
partir da criação dos conselhos municipais de patrimônio 5. Os conselhos foram estabelecidos
pelo Estatuto das Cidades (Lei nº. 10.257 de 2001), que regulamentou os artigos 182 e 183 da
Constituição ao definir diretrizes gerais para as políticas urbanas e parâmetros e instrumentos
para a proteção do patrimônio cultural. O objetivo dos conselhos é consolidar e garantir o meio
para gestão participativa, realizando na instância municipal o Estado Democrático de Direito
(CASTRIOTA; REZENDE, 2017). As cidades históricas a partir de 2001 começam a criar leis de
instituição e regulamentação da proteção de seu patrimônio e de conselhos, Ouro preto em
20026 (Lei nº17/2002 e Lei nº 64/2002) e Mariana em 2003 (Lei nº 1.728/2003), diversificando
seu patrimônio. Entretanto, observo é que nessas cidades, de um modo geral, no discurso dos
integrantes da política de preservação ainda persiste uma visão monumental do patrimônio. A

4

Segundo Meniconi (2004), em Ouro Preto o desenvolvi mento da indústria de alumínio a partir de 1945 exigia o
des envolvimento de uma i nfra-estrutura urbana para a barcar o crescimento populacional. Diante do crescimento o
SPHAN a dotou uma postura ri gorosa na construção de novas moradias na ci dade que manifestou uma obsessão em
ma nter congelado seu aspecto colonial.
5 Em 1980, Ouro Preto foi declarada Pa trimônio Cul tural da Humanidade. Segundo Ca striota e Rezende (2017) nesse
momento o pa tri mônio cul tural de Ouro Preto pa ssou a corres ponder a o s ítio hi stórico com a s edificações
i mplantadas, bem como os costumes e tradições da ci dade – cul inária, crenças e festividades, no entanto somente a
pa rti r do COMPATRI que haverá uma política de registro dos bens culturais.
6 Apesar da Lei Orgânica Municipal de 1996 já estabelecer o Conselho como i nstrumento de participação popular em
2002 o COMPATRI é re gulamentado.
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cidade patrimônio ainda funciona para representação da formação da sua própria cultura, arte
e história, na qual uma única identidade e modo de pertencimento são concebidos.
José Reginaldo Gonçalves (2002) diz que os patrimônios não são meramente objetos ou
coleções de bens culturais, pois são também construídos discursivamente. Esse é um aspecto
teórico importante para pensarmos a relação entre patrimônio e identidade e o fato de não
estar restrito a um tipo específico de experiência, identidade e pertencimento. Os patrimônios
são discursos na medida em que são expressão de um autor posicionado que se dirige e
responde a outros. É construído em prol de uma totalidade que pretende representar, como
expressão autêntica de uma coletividade, nascem em meios inte lectuais e são produzidos e
disseminados por empreendimentos políticos e ideológicos na construção de identidades e
memórias (GONÇALVES, 2002:111). O patrimônio é uma produção, fruto de um processo de
seleção, da construção de um sentido e uma narrativa que serve a um grupo. Isso não é
novidade, alguns estudos sobre o Iphan o demonstram bem, veja-se o de Márcia Chuva (2003)
sobre como um grupo de intelectuais modernista em uma conjuntura política nacionalista
construiu uma narrativa que justificou a institucionalização da prática de preservação e produziu
uma representação da brasilidade.
Para Gonçalves são dois os discursos articulados em relação ao patrimônio, o de
monumentalidade e o de cotidiano. Da criação do SPHAN em 1937 até 1960, a noção de
monumentalidade dominou o discurso (GONGALVES, 2002). Márcia Sant’Anna (2017) diz que a
expressão cidade monumento foi usada em correspondência à cidade patrimônio para designar
um valor unitário aos conjuntos preservados, assim como também à representação da
identidade nacional, da cultura e da história. Esta expressão, cidade monumento, marcou as
décadas iniciais de atuação do SPHAN até perder sua recorrência nos documentos institucionais
na década de 50. No entanto, segundo Sant’Anna ainda é comum nas práticas de preservação
atuais.
No discurso de monumentalidade, identificam-se os discursos regidos pelo princípio de
civilização e cultura, assim como por valores espirituais e imateriais, enquanto o discurso
cotidiano consiste em valores reinterpretados e enfatiza as dimensões materiais e corporais da
existência. Ainda sobre as características desses dois discursos, no primeiro o passado é superior
ao presente, a tradição sobre a experiência e a narrativa à realidade contemporânea.
Entretanto, o autor destaca que, apesar de cada discurso possuir uma concepção de passado,
identidade e futuro, não se opõem e não são unidades todo coerente, pois como gênero
discursivos dialogam, falam para e em circunstância específicas, estabelecendo inúmeros
pontos de contatos.
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A concepção de patrimônio como discurso sugere uma fluidez na questão da
identidade, visto não ser não é sempre coerente ou homogênea. Revela uma luta para
estabelecimento ou reconhecimento de uma narrativa, de uma visão de mundo. O patrimônio
não se limita a descobrir, defender e preservar uma identidade supostamente dada
(GONÇALVES, 2015: 213). Identidade pode ser manifestação de um grupo ao mesmo tempo em
que o estabelecimento de uma identidade também é um canal da manifestação de um poder.
Assim chegamos à questão central sobre identidade, um patrimônio envolve mais que uma
identidade dada.

3. Além da identidade
A cidade histórica é uma cidade assombrada pelo discurso de monumentalidade,
utópica ao fundamentar uma noção de homogeneidade da representação. A organização
racional se impõe urbanisticamente aos seus moradores na arquitetura preservada, mas
também com relação ao desenvolvimento urbano. A cidade patrimônio deve se desenvolver de
forma harmônica, de modo que não descaracterize o patrimônio preservado. A exaltação de
uma identidade-representante e a submissão de todos os projetos de obras à avaliação e
liberação pelas instâncias responsáveis pelo patrimônio sob o risco de descaracterização são
modos de manifestações da racionalidade disciplinadora da cidade. Para fins de esclarecimento,
não pretendo negativar as ações institucionais para proteção do patrimônio, mas pontuar o
controle institucional que se faz presente na vida dos moradores. Nesse sentido, compreendo o
deslocamento pelo centro histórico como tática, operações que na perspectiva de Certeau
(2003, p.38) compõem uma cultura sem ser exclusivamente uma.
Uma cidade patrimônio apresenta um modo de conceber e construir o espaço baseado
em um conjunto de construções estáveis, permanentes e que é interligado à toda projeção de
futuro. A racionalização do espaço para Certeau (1993: p.24) é constatada nas operações de:
1. Produção de um espaço próprio, ao qual uma racionalidade reprime as
poluições que a comprometeriam;
2. Emprego de estratégias científicas e discursivas unívocas que nivela os
diferentes dados em uma projeção plana;
3. Criação de um sujeito anônimo e universal que se traduz na própria cidade.

Coexistem a essa racionalidade usuários que aproveitam oportunidades e fazem
bricolagens com a cultura dominante, motivados por seus interesses e com regras próprias.
Esses praticantes, os praticantes comuns, se localizam abaixo da zona de visibilidade em um
lugar onde seus usos são ignorados. Para Certeau (2003: 23): “Fugindo às totalizações
imaginárias produzidas pelo olhar, o cotidiano tem certa estranheza que não vem à tona, ou
cuja superfície é apenas o limite superior, que se delineia contra o visível.”. Nessa perspectiva,
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o cotidiano é o espaço de criação e realização de práticas de desvios, distorções e diferenciações
da ordem imposta.
O caminhar é uma das formas mais elementares de experimentar a cidade. Na
concepção de Certeau é uma operação investida de uma maneira de agir indissociável com a
utilização e que resulta numa maneira de pensar. Nesse sentido, o caminhar pode ser
caracterizado como atos de fala, como tática enunciativa. No campo do patrimônio, isso significa
que não se reduz ao conhecimento, mas que se insere como uma operação na produção de
sentido. Entender o patrimônio enquanto campo linguístico é entender a cidade patri mônio
como lugar de movimentos contraditórios e diferenciados que se combinam fora do poder. Por
isso não se reduz a um campo de operações programadas e reguladas, ou seja, a um tipo de
conhecimento, uma identidade e uma forma de apropriação.
O ato enunciativo tem quatro dimensões: Primeiro, opera num campo linguístico;
segundo, faz parte da apropriação e reapropriação da língua; terceiro, instaura um presente
relativo a um momento e um lugar; e por último, estabelece contrato com o outro (interlocutor)
numa rede de lugares e de relações. O deslocamento como um dos modos de uso do espaço
patrimonial é um procedimento ardiloso que resiste à disciplina ao criar um percurso e significalo a partir da vivência no espaço. Certeau ainda afirma que ao traçar tri lhas que combinam
estilos e usos, como a linguagem, a caminhada possibilita o desprendimento de lugares reais
para uma geografia enevoada de significados em suspensão.
Discursivamente a cidade patrimônio funcionou e funciona como marco totalizante e
quase mítico (monumentalidade) para estratégias socioeconômicas e políticas, como a
fundação de um passado para uma nação e o desenvolvimento econômico através do turismo.
Para Certeau, o discurso que vê os usos da cidade como catástrofe é uma inversão do discurso
do progresso, um discurso em que os privilegiados mantêm seus privilégios. Por isso a proposta
de análise do deslocamento e do que está sendo produzido pelas pessoas comuns é um caminho
para analisar práticas singulares e plurais. Práticas que são entendidas como não apropriação e
não valorização dos moradores e das quais são esperadas ações de intervenção que as
administrem ou as suprimam, mas que sobrevivem através de criatividade cotidiana as
tentativas de adequações as normas do espaço.

4. Conclusão
O desafio desta reflexão é apreender o que é produzido pelo cotidiano e como é
produzido. Acredito que é uma questão a ser encarada devido à recorrência da afirmação de
que parte dos membros de uma comunidade não se apropriam e não dão importância ao seu
patrimônio. No entanto, o que está sendo ocultado é que não é atribuída importância ao que
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são produzidos, as experiências vividas naquele espaço e os sentidos construídos. Aproximação
entre as políticas de preservação e esses agentes não ocorrerá ignorando que também são
construtores desse espaço. Assim como não ocorrerá enquanto não enfrentarmos a
impossibilidade de que numa sociedade desigual uma comunidade possa ser submetida a uma
identidade comum a partir de seu patrimônio.
Não reconhecer que outras identidades estão sendo construídas e esperar um modo de
apropriação ideal, o qual não é compartilhado pela maioria da comunidade, encobre outras
experiências culturais. O deslocamento, como modo de utilizar o espaço em que o patrimônio
cultural se localiza, é algo comum a todos que vivem numa cidade histórica. Além desse fato, a
observação parcial, visto que o ângulo somente é projetado pela posição de caminhante, tem
se apresentado como a principal fonte de informações na construção de algum conhecimento
sobre o patrimônio. Na análise que realizei sobre as ideias, percepções e noções que compõem
as representações sobre o patrimônio cultural em Mariana, percebi que a maioria das respostas
perpassa uma perspectiva sobre o patrimônio percebida no cotidiano e no presente. Esta
característica se manifesta nas opiniões sobre as condições das atuais obras e necessidades de
mais obras de preservação, algo que as pessoas observam ao transitar pelo centro histórico,
assim como na observação da beleza que os bens patrimoniais ostentam e por servir também
de espaço de lazer para alguns. Observações que fundamentam opiniões e posicionamentos
construídos no deslocamento cotidiano de caráter utilitário e de lazer pelo centro histórico.
Considerando esses dados, o conceito de deslocamento elaborado por Certeau, o qual funciona
como tática (operação) que atua como função mediadora dos processos de produção de
subjetividades coletivas diante das políticas organizadoras da cidade, demonstra-se uma
interessante perspectiva analítica para nos aproximarmos dos modos de experimentar o
patrimônio.
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IDENTIDADE E CIDADANIA NO OFÍCIO E MODOS DE SABER-FAZER DAS ARTES DE PESCA NO
LITORAL DO PIAUÍ
ÁUREA DA PAZ PINHEIRO1
FRANCISCO DOS SANTOS MORAES2
HELDER JOSÉ SOUZA DO NASCIMENTO3
INTRODUÇÃO
[...] da minha família pescava todo mundo. Só que foram morrendo,
morrendo [...]. Meu pai vivia pescando, também morreu [...] tinha meu irmão
também que pescava, também morreu. É uma coisa que sempre nós fala, [...]
quando nós se ajunta, nós mais velho, que somos pescadores, que quando
for mais tarde a pesca se acaba, né? Pra nós [...]. (Francisco das Chagas Galeno
Freitas, Entrevista concedida à Francisco dos Santos Moraes, 2017].

Apresentamos nos limites deste artigo um trabalho de natureza participativa e
colaborativa que envolveu em 2017 quinze mestrandos do Programa de Pós -graduação, e
quinze pescadores, da antiga vila de pescadores, hoje, bairro Coqueiro, Luís Correia, que
construíram um inventário do patrimônio imaterial associado ao ofício e modos de saber-fazer
das artes de pesca, em um território cuja marca são os processos avassaladores de globalização
e desterritorização de comunidade que historicamente habitam a Área de Proteção Ambiental
APA Delta do Parnaíba, formada por dez municípios dos Estados do Piauí, Ceará e Maranhão.
Este trabalho se insere no contexto do Projeto Matriz Rede de Museu de Território Ecomuseu Delta do Parnaíba, concebido como um instrumento integral e integrador de
comunidades ribeirinhas, praieiras e deltaicas, que habitam a APA Delta do Parnaíba, bioma
marinho costeiro, com 307.590,51 hectares, criada por decreto federal s\n de 28.08.1996,
coordenada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), CR5,
cidade de Parnaíba, Piauí. Na APA Delta do Parnaíba estão inseridos os municípios de
Barroquinha e Chaval, no Estado do Ceará; Araioses, Água Doce, Tutóia e Paulino Neves, no
Maranhão; Cajueiro da Praia, Luís Correia, Parnaíba e Ilha Grande, no Estado do Piauí.
Pela natureza do território (APA), a coordenação do PPGAPM-UFPI, representado pela
Profª Drª Áurea da Paz Pinheiro, optou pelo conceito de REDE e de ECOMUSEU, uma natureza
de museu polinuclear, uma tipologia que nos serve como base de integração entre empresas
públicas, privadas e sociais a serviço do desenvolvimento sustentável, no campo da museologia
de cariz social.

1

Doutora em História Social pela Unicamp, SP; Pós -doutora em Museologia Social – Fa culdade de Belas-Artes da
Uni versidade de Lisboa, Portugal; Coordenadora do Programa de Pós-graduação, Mestrando Profissional, em Artes,
Pa tri mônio e Museologia da Universidade Federal do Piauí.
2 Li cenciado em Letras Inglês (UESPI). Mestrando no Programa de Pós-graduação, Mestrando Profissional, em Artes,
Pa tri mônio e Museologia da Universidade Federal do Piauí.
3 Gra duado em Di reito (FAP). Mes tra ndo no Progra ma de Pós -graduação, Mes trando Profi ssional, em Artes,
Pa tri mônio e Museologia da Universidade Federal do Piauí.
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A missão e vocação de um museu, nesse caso de um Ecomuseu, é desenvolver
programas, ações e projetos de documentação, preservação, salvaguarda, educação,
comunicação da paisagem cultural, o que inclui os patrimônios cultural e ambiental de um dado
território particular, singular (APA), para conhecimento, reconhecimento e valo rização,
promovendo a atribuição de sentidos e significados das histórias e memórias pelas comunidades
ribeirinhas, praieiras e deltaicas, com estímulo a reflexões sobre formas de garantir a
sustentabilidade social, ambiental e econômica, com o envolvimento das populações residentes
(os pesquisadores também residem em sua maioria na APA) na constituição do Ecomuseu; uma
natureza de museu que necessariamente deve servir como instrumento de informação e
educação às populações, para que possam vir a participar ativamente da gestão de seus
patrimônios; a entenderem e valorizarem o espaço modificado cotidianamente em suas
relações como o meio ambiente.
Concordamos com Varine (2013) para quem a gestão dos patrimônios deve ser feita o
mais próxima de seus criadores e detentores, o que justifica a nossa opção pela Museologia e
Inovação Social, que valoriza as ações educativas e sociais dos museus, entendidos como
espaços de educação não-formal, de ações culturais e de comunicação, geradores de
conhecimento, reconhecimento individual e coletivo, de afirmação de culturas e identidades,
de estímulo à consciência crítica, de afirmação de olhares e reflexões, que permitam
desconstruir os discursos oficiais, que negam memórias de grupos minoritários e/ou
marginalizados.
O Conselho Internacional de Museus (ICOM) define museu como “[...] uma instituição
permanente, sem fins lucrativos, ao serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, aberta ao
público, que adquire, conserva, investiga, comunica e expõe o patrimônio material e imaterial
da humanidade e do seu meio envolvente com fins de educação, estudo e deleite”.
O conceito de Ecomuseu remonta aos anos 1960 e está associado ao interesse reflexão
sobre novos tipos de museus, concebidos em oposição ao modelo clássico e à po sição central
que ocupavam as coleções naqueles museus: ecomuseus, museus de sociedade, centros de
cultura científica e técnica, de maneira geral, presentes na maior parte das novas proposições
de museus, que visam colocar os patrimônios sob a gestão de agentes públicos e privados locais,
de forma a garantir o desenvolvimento sustentável.
Esse conceito de museu está atravessado pela relação entre o ser humano e sua
realidade, pela apreensão direta e sensível dos patrimônios, portanto, os objetos museais
devem permanecer em seus locais de origem, logo, os museus locais, de território, de
comunidades, ecomuseus e museus integral ou integrado, que tenham sob sua gestão coleções
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do patrimônio cultural local devem representar uma tendência atual, qual seja: de participação
das comunidades nos processos de gestão.
Nesse sentido, segundo Devalleés; Mairesse,
[...] o termo ´museu´ tanto pode designar a instituição quanto o
estabelecimento, ou o lugar geralmente concebido para realizar a seleção, o
estudo e a apresentação de testemunhos materiais e imateriais do Homem e
do seu meio. A forma e as funções do museu variaram sensivelmente ao longo
dos séculos. Seu conteúdo se diversificou, tanto quanto a sua missão, seu
modo de funcionamento ou s ua administração. (Devalleés; Mairesse, 2013,
p. 64)

Como parte dos serviços de Educação a Ação Cultural, a Rede de Museus fará uso,
dentre outras ferramentas, de campanhas de educação ambiental e cultural, de forma a
envolver públicos diversos, dentre eles o escolar e não escolar, associações de moradores,
pescadores etc. Portanto, a missão e vocação da Rede é promover ações de pesquisa,
documentação e comunicação de acervos do patrimônio natural e cultural do território, para o
conhecimento e valorização, de forma a promover o trabalho de histórias e memórias de
comunidade ribeirinhas, praieiras e deltaicas.

O LUGAR DA PESQUISA
Em virtude do trabalho que iniciaram em 2008, no contexto do Projeto de Investigação
“Por entre rio e mar. Delta do Parnaíba - Piauí”, de natureza histórico-etnográfica, as professoras
Áurea Pinheiro e Cássia Moura, que em 2017, decidiram por ampliar a equipe da pesquisa ao
envolverem alunos-mestrandos do PPGAPM da UFPI e outras instituições de ensino locais,
dentre elas uma escola de formação básica com sede no Bairro do Coqueiro, o que nos permitiu
entrar no lugar bairro-escola, no aproximarmos das pessoas e iniciar estudos, registros e
intervenções no campo do patrimônio cultural imaterial – as artes de pesca.
Com as orientações de quem conhece o lugar e os estudos do patrimônio cultural,
buscamos neste artigo narrar o processo da pesquisa, apresentar memórias de pescadores
imersas em seu ofício e modos de saber-fazer das artes de pesca. Segundo Maurice Halbwachs:
A memória individual não está isol ada e fechada. Um homem, para evocar
seu próprio passado, tem frequentemente necessidade de fazer apelo às
lembranças dos outros, pois ele se reporta a pontos de referencia que existem
fora dele, e que são fixados pela sociedade, a memória individual não é
possível sem esses instrumentos que são palavras, ideias, que o individuo não
inventou e que emprestou do seu meio. (1990, p. 54)

Ao tomarmos o autor como referência, concordamos que as memórias individuais se
apoiam nas memórias coletivas para preencher algumas lacunas, às vezes se confundindo entre
si, nos permitindo afirmar que a memória individual não é inteiramente desconectada das
demais. Quando Pierre Nora cunha o termo “Lugar de Memória”, se refere lógicas socioculturais
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que nos permitem trabalhar, refletir sobre o nosso próprio presente e passado, a partir de
representações, que definem concepções específicas de identidades (NORA, 1996). Para
Jacques Le Goff (2003), as ligações entre as diferentes formas de memória podem apresentar
caracteres não metafóricos, mas reais.
Há memórias em constante trabalho presentes em um bairro onde os residentes não
reconhecem suas marcas de identidades, que o atravessam – a pesca artesanal. Homens de três
gerações vivem do ofício e têm um modo singular de pescar e fazer seus apetrechos de pesca.
Conseguimos ao longo do trabalho compreender que não existem histórias sem sentido e que é
preciso as encontrar até mesmo onde os outros não as veem (PINHEIRO, 2008).
O artigo 216 da Constituição Federativa do Brasil de 1988 estabelece que:
O Patrimônio Cultural é composto pelo conjunto dos bens de natureza
material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores
de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos
formadores da sociedade brasileira. Entre os bens que compõem o
patrimônio cultural brasileiro, destacam-se: a) as formas de expressão; b) os
modos de criar, fazer e viver; c) as criações científicas, artísticas e
tecnológicas; d) as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços
destinados às manifestações artístico-culturais; e) os conjuntos urbanos e
sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico,
ecológico e científico (CF, 1988, p.120).

O Decreto 3.551 de 2000, complementou a CF/88 e instituiu o Registro de Bens Culturais
de Natureza Imaterial, que constituem o Patrimônio Cultural Brasileiro, e criou o Programa
Nacional do Patrimônio Imaterial:
Artigo 1° Fica instituído o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial
que constituem patrimônio cultural brasileiro.
Parágrafo 1º
Esse registro se fará em um dos seguintes livros:
I - Livro de Registro dos Saberes, onde serão inscritos conhecimentos e modos
de fazer enraizados no cotidiano das comunidades;
II - Livro de Registro das Celebrações, onde serão inscritos rituais e festas que
marcam a vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, do entretenimento
e de outras práticas da vida social;
III - Livro de Registro das Formas de Expressão, onde serão inscritas
manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas;
IV - Livro de Registro dos Lugares, onde serão inscritos mercados, feiras,
santuários, praças e demais espaços onde se concentram e reproduzem
práticas culturais coletivas4 .

Em 17 de outubro de 2003, a Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para
a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, em sua 32ª sessão, realizada em Paris do dia 29 de
setembro ao dia 17 de outubro de 2003, aprovou a Convenção para a salvaguarda do patrimônio

4

Di sponível
em:
<http://www.unesco.org/culture/natlaws/medi a /pdf/bres i l /bra zi l _decreto_3551_04_08_2000_por_orof.pdf>.
Aces so em: 28 a go. 2018)
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cultural imaterial, ratificada pelo Brasil em 2009. Destacamos dois trechos daquele documento,
que justificam a sua aprovação e que nos auxiliam a pensar sobre o estado de risco do ofício e
modos de saber-fazer das artes de pesca no território da pesquisa.
[...] Considerando a importância do patrimônio cultural imaterial como fonte
de diversidade cultural e garantia de desenvolvimento sustentável, conforme
destacado na Recomendação da UNESCO sobre a salvaguarda da cultura
tradicional e popular, de 1989, bem como na Declara ção Universal da
UNESCO sobre a Diversidade Cultural, de 2001, e na Declaraç ão de Istambul,
de 2002, aprovada pela Terceira Mesa Redonda de Ministros da Cultura.
Considerando a profunda interdependência que existe entre o patrimônio
cultural imaterial e o patrimônio material cultural e natural. Reconhecendo
que os processos de globalização e de transformação social, ao mesmo tempo
em que criam condições propícias pa ra um diálogo renovado entre as
comunidades, geram também, da mesma forma que o fenômeno da
intolerância, graves riscos de deterioração, desaparecimento e destruição do
patrimônio cultural imaterial, devido em particular à falta de meios para sua
salvaguarda
[gri po nosso] 5.

Afirmamos a nossa convicção que as artes de pesca, patrimônio da comunidade,
necessita de um olhar mais atento e sensível, para que se percebam os pontos frágeis e
potencialidades do território, que abriga uma paisagem cultural única, singular.
A praia do Coqueiro, no norte do Estado do Piauí, entre os estados do Maranhão e Ceará,
tem 8 km dos 66 km de extensão do litoral. Nos últimos vinte anos, o Bairro, as pessoas, os
pescadores, a orla de praia, em suma, a paisagem cultural tem sofrido inúmeras alterações,
transformações, provocando desafios para manter a harmonia ser vivo, ser humano e natureza.
A presença do grande capital, do turismo de massa afetam um território berçário de espécies
marinhas em extinção, dentre elas tartarugas e cavalo marinhos e peixe boi; fragilizam uma
cultura ancestral, transmitida de forma oral de geração em geração, com destaque para as artes
da pesca, construção de embarcações e apetrechos de pesca.

O TRABALHO DE CAMPO
Dividimos o trabalho de pesquisa nas seguintes etapas:
1 – Teórica – realizamos estudos e análises do Manual de Aplicação; Metodologia da
História Oral e Etnografia, para a concepção e realização das entrevistas temáticas com os
pescadores; levantamento de fontes sobre a pesca artesanal no Brasil e no Piauí em particular.
2 – Prática – identificamos, localizamos e selecionamos, após visitas sistemáticas ao
campo da pesquisa, os pescadores que seriam posteriormente entrevistados. A nossa escolha
foi norteada pela idade [os mais velhos – primeira geração; adultos – geração intermediária ou

5

Di s ponível em: < http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132540por.pdf>. Acesso em: 4 jun. 2018.
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segunda geração; e os mais jovens, terceira geração – os aprendizes]; pela propriedade da canoa
e apetrechos de pesca e pelo exercício efetivo do ofício, o que nos possibilitou acompanhar as
permanências e rupturas nos modos de saber-fazer da pesca artesanal no bairro Coqueiro.
3. Análise de dados e construção desta escrita - transcrição das entrevistas; seleção e
decupagem do material audiovisual. (PINHEIRO, 2008)

Priorizamos as entrevistas temáticas, com destaque para o ofício e os modos de saberfazer da pesca artesanal. Os pescadores nos informam sobre os perigos do risco do ofício da
pesca artesanal, dentre eles:








Pesca de arrastão, um barco de pesca que opera redes de arrasto,
redes em forma de saco que são puxadas a uma velocidade que
permite que os peixes, e outros tipos da biodiversidade marinha
sejam retidos na rede;
Pesca predatória;
Ausência de pessoas da comunidade, sobretudo os mais jovens,
interessados na pesca artesanal;
Exploração imobiliária desordenada;
Migração dos pescadores para outras atividades, dentre elas de
zeladores das casas de veraneio;
Problemas ambientais, como a degradação do ecossistema
costeiro, que tem acarretado a escassez dos peixes.

Os diálogos sistemáticos, a longa permanência no lugar, as entrevistas temáticas com os
pescadores nos permitiram compreender a situação atual do grupo. O Manual de Aplicação,
ferramenta técnica do Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC), foi usado como
instrumento complementar no trabalho de campo, o que inclui a identificação, documentação,
registro e comunicação do ofício e modos de saber-fazer das artes de pesca no Bairro.
O Manual de Aplicação foi elaborado sob a orientação do antropólogo Antônio Augusto
Arantes (2000). O INRC é apontado pelo Iphan como uma ferramenta essencial no procedimento
de identificação e documentação de bens culturais; um instrumento possível para a preservação
e salvaguarda de bens culturais de natureza material e imaterial.
O INRC é, antes, um instrumento de conhecimento e aproximação do objeto
de trabalho do IPHAN, configurado nos dois objetivos principais que
determinaram sua concepção: 1. Identificar e documentar bens culturais, de
qualquer natureza, para atender à demanda pelo reconhecimento de bens
representativos da diversidade e pluralidade culturais dos grupos formadores
da sociedade; e 2. Apreender os sentidos e significados atribuídos ao
patrimônio cultural pelos moradores de sítios tombados, tratando-os como
intérpretes legítimos da cultura local e como parceiros preferenciais de sua
preservação. (CORSINO, 2000, p.8)
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O trabalho nos permitiu identificar e registrar as artes de pesca para propormos de
forma coletiva um conjunto de ações colaborativas, que permitam a salvaguarda desse
patrimônio ameaçado, em risco.
O INRC, a História Oral e a Etnografia foram usados como métodos-técnicas
aproximação, recolha e registro de informações, para análise e escrita, a fim de propormos
soluções para os problemas identificados pelos detentores do patrimônio cultural, buscando
transformações no território pesqueiro, diante de mudanças avassaladoras nos últimos dez anos
no ofício e modos de saber-fazer da pesca artesanal. Somos participantes com os detentores de
um saber-fazer ancestral, construímos reflexões sobre as relações da comunidade com suas
referências culturais, nomeadamente com as artes de pesca.
Para Cabral (2011), comunidades são redes de pessoas, cujo sentido ou ligação derivam
de relações historicamente partilhadas, enraizadas na prática e transmissão, ou envolvimento
com patrimônio cultural imaterial. Essa relação entre comunidade e patrimônio se faz
necessária, deve ser consolidada para o fortalecimento do território, das pessoas e defesa do
patrimônio cultural. A vocação do bairro Coqueiro para a pesca artesanal firma uma das
identidades de um território que abriga referências culturais diversas.
Na visão de Castells (2008) a identidade se constitui a partir do contexto, tendo em vista
que todas as intervenções sociais e as características de cada tipo de identidade se conectam ao
ser social, ao ator social, às suas necessidades em sociedade.
Contudo, no que diz a respeito a atores sociais, a identidade é um:
Processo de construção de significado com base em um atributo cultural, ou
ainda um conjunto de atributos culturais inter-relacionados, o(s) qual(ais)
prevalece(m) sobre outras fontes de significados. Para um determinado
indivíduo ou ainda um ator coletivo, pode haver identidades múltiplas
(CASTELLS, 2008, p. 22).

Entendemos que o trabalho com as memórias permite a transmissão do vivido traduzido
em narrativas de experiências vividas. A memória é trabalho e está interligada nesta
investigação com o cotidiano dos detentores do patrimônio cultural – os pescadores artesanais.
A proposta do Mestrado Profissional é que além de pesquisa teórico-metodológica, os
discentes realizem intervenções nos territórios, com as pessoas usando como um dos métodos
a Pesquisa Ação um instrumento político de produção de conhecimentos, que busca um
aprofundamento das questões socioculturais em uma comunidade, para uma transformação da
realidade, envolvendo diretamente grupos sociais na resolução de suas próprias demandas.
Para Brandão:
A pesquisa participante não se trata de conhecer para ´promover´ ou para
desenvolver algo, mas para transformar o todo nesse ´algo´ que existe como
está e, assim, deve ser transformado junto como o todo social de que é parte
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[...] se importar conhecer para formar pessoas populares motivadas
transformar os cenários sociais de suas próprias vidas e destinos, e não
apenas para resolver alguns problemas locais restritos e isolados [...] ainda
que o propósito mais imediato da ação social seja o local específico. (2006, p.
46)

Compreendemos que realizar um inventário do patrimônio cultural não é somente
registrar e analisar o dia-a-dia de pessoas em uma comunidade, mas, dialogar e construir de
forma participativa, colaborativa, documentos, resultados significativos para a transf ormação
dos envolvidos, no caso desta investigação-ação, usando o patrimônio cultural como pretexto
para o desenvolvimento e formação cidadã.
Nesse processo dialógico com as pessoas, conhecer o universo de estudos da
museologia é enfrentar desafios, identificar e analisar o comportamento individual e coletivo do
ser humano frente ao seu patrimônio, em um contexto de diferentes processos de
musealização. Assim, acreditamos que a pesquisa ação é viável ao longo dos estudos e ações.
Entendemos que para reforçar as identidades de um território é preciso constituir
processos de musealização, na contra mão do tipo de museu tradicional. Na visão de Duarte
Cândido (2003) a museologia ao estudar as relações do ser humano diante de seu patrimônio,
amplia a prática museológica para abrigar as vivências entre museus tradicionais e as outras
realidades museais.
Pode-se destacar o papel social da museologia à necessidade de integração
do patrimônio ambiental ao cultural, a importância da função sócio educativa
dos museus e do estímulo à reflexão e ao pensamento crítico, a afirmação do
museu como meio de comunicação (CANDIDO, 2013, p. 40).

O papel social da museologia é promover uma interação entre comunidade e suas
referências culturais, independentemente da forma que se apresenta a realidade museal, se
distanciando do comportamento passivo de outrora, para um dinamismo nas relações, onde o
foco não se direciona somente ao estudo do objeto, mas às transformações das pessoas e
realidades imersas nos territórios que habitam.
Reside nesse aspecto a diferença entre museologia e demais campos do conhecimento.
Ao longo do inventário que realizamos, esse campo de saber-fazer – a museologia, teve um
papel para além da pesquisa, intervir na realidade dos pescadores e na comuni dade,
promovendo transformações. Na análise de Cristina Bruno,
Cabe salientar que a museologia oferece às outras áreas uma oportunidade
especial de aproximação sistemática com a sociedade presente, para a
necessária e requisitada devolução do conhecimento, uma vez que vincula
suas principais preocupações em dois níveis, a saber. 1) Identificar e analisar
o comportamento individual, e ou coletivo do homem ao seu patrimônio.2)
Desenvolver processos técnicos para que, a partir dessa relação, o
patrimônio seja transformado em herança e contribua para a construção
das identidades. (1996, p. 10) (grifo nosso)
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De acordo com Stransky (1980), a museologia é uma disciplina científica independente,
específica, cujo objeto de estudo é uma atitude específica do Homem sobre a realidade,
expressão dos sistemas mnemônicos, que se concretizam por diferentes realidades museais ao
longo da história. A museologia tem a natureza de uma ciência social, proveniente das disciplinas
científicas documentais e mnemônicas, contribui para a compreensão do ser humano no seio
da sociedade.
A identificação, registro, documentação e comunicação do ofício e modos de saber-fazer
das artes de pesca, construção de embarcações e artefatos associados, potencializa a
valorização das referências culturais junto ao processo de musealização dentro de um território
com vocação para museu, aqui entendido como fenômeno, dinâmico, li vre e democrático.
O termo ´museu´ tanto pode designar a instituição quanto o estabelecimento,
ou o lugar geralmente concebido para realizar a seleção, o estudo e a
apresentação de testemunhos materiais e imateriais do Homem e do seu
meio. A forma e as funções do museu variaram sensivelmente ao longo dos
séculos. Seu conteúdo diversificou-se, tanto quanto a sua missão, seu modo
de funcionamento ou sua administração.
É possível, assim, definir o museu, de maneira ampla e mais objetiva, como
´uma instituição museal permanente, que preserva as coleções de
‘documentos físicos’ e produz conhecimento a partir deles` (VAN MENSCH,
1992). Schärer, por sua vez, define o museu como ´um lugar em que as coisas
e os valores que se ligam a elas são salvaguardados e estudados, bem como
comunicados enquanto signos para interpretar fatos ausentes´
(SCHÄRER,2007) ou, de maneira à primeira vista tautológica, o lugar onde se
realiza a musealização. [...], um ´fenômeno´ (SCHEINER, 2007), englobando
as instituições, os lugares diversos ou os territórios, as experiências, ou
mesmo os espaços imateriais. (DESVALLÉES,MAIRESSE, 2013, p. 64-65) (grifos
nossos).

Percebemos que a pesca artesanal na comunidade do Coqueiro fortalece os traços
identitários no território, o reconhecimento para importância dessa referência cultual, desse
patrimônio imaterial.
A Carta Patrimonial de Brasília nos informa que,
[...] Compreendemos a identidade como uma forma de pertencer e participar.
É por isso que somos capazes de encontrar nosso lugar, nosso nome ou nossa
personalidade, não por oposição, mas porque descobrimos vínculos
verdadeiros que nos ligam ao destino das pessoas c om as quais
compartilhamos da mesma cultura. O que ficou dito nos leva a formular
algumas perguntas a que é preciso responder: A que lugar pertencemos e do
que participamos? Isto posto, a pergunta sobre a que lugar pertencemos nos
leva à busca da identidade histórica, à valorização da tradição cultural de
nossos povos [...]. (Carta Patrimonial de Brasília, 1995, p.1)

Para o levantamento de fontes secundárias sobre as artes de pesca no Piauí, no
território da APA Delta do Parnaíba e demais temas interconectados ao estudo, identificamos e
analisamos pesquisas materializadas em dissertações e teses disponíveis no Núcleo de
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Referência em Ciências Ambientais do Trópico Ecotonal do Nordeste (TROPEN), vinculado ao
Programa de Pós-graduação em Rede nomeado Desenvolvimento e Meio Ambiente (MDAM),
que tem com uma das instituições participantes da rede a Universidade Federal do Piauí (UFPI).
Para além, tomamos como norte Inventário Nacional de Referências Culturais – INRC –
Arte Santeira do Piauí, pesquisa que contemplou: levantamento preliminar, identificação e
documentação do ofício e modos de fazer das localidades/municípios: Teresina, José de Freitas,
Campo Maior, Pedro II e Parnaíba. Documento produzido para a 19ª Superintendência Regional
do IPHAN nas ações de salvaguarda referentes ao bem inventariado, coordenado pela hoje
coordenadora do PPGAPM, Profª Drª Áurea da Paz Pinheiro, no ano de 2008 e Inventário das
Artes de Pesca e Construção de Embarcações na APA Delta do Parnaíba que a Professora
coordena desde 2008, com a Professora Cássia Moura, do PPGAPM.
Estudos e conhecimentos prévios, fruto de um trabalho já em andamento com e na
comunidade de pescadores Coqueiro da Praia, uma vez que em função de nosso projeto de
pesquisa interagimos e nos familiarizamos com o local e criamos o projeto “Guardiões do
Patrimônio”, auxiliados pelo método-técnica do Inventário Participativo, associado ao Projeto
Matriz; nos foi possível realizar estudos e ações de educação para o patrimônio com 16
(dezesseis) alunos da Unidade Escolar Carmosina Martins da Rocha, com crianças e
adolescentes, desde o mês de agosto de 2017; realizar igualmente o ‘Diagnóstico da Paisagem
Cultural do Coqueiro da Praia’, realizado com os mestrandos do PPGAPM. As ações iniciais
seguiram o seguinte percurso: estudo do Manual de Aplicação INRC, acesso no portal do IPHAN6;
seleção do referencial teórico indicado pela orientadora da pesquisa, Drª. Áurea Pinheiro, com
destaque para os conceitos-chave da museologia, museus, patrimônio imaterial, comunidade,
identidade, memória, inventário do patrimônio imaterial, etnografia, história oral; conservação
e restauro; contato preliminar com o pescador Francisco das Chagas Galeno Freitas, conhecido
como Sr. Análio, um dos donos das quinze canoas existentes e registrad as neste estudo e
intervenção.
A do pescador, Sr. Análio se justifica por ser um dos mais antigos pescadores, faz parte
da primeira geração e é avô de um dos integrantes do Projeto “Guardiões do Patrimônio”, João
Vitor (13 anos), que sempre falava sobre o avô com carinho e orgulho de ser neto de um dos
pescadores do lugar. Foi o neto que viabilizou o primeiro contato com o avô. À primeira vista, a
cautela e poucas palavras trocadas com o pescador, conhecido por ser de pouca conversa,
pareceu o empecilho. Mas a constância do contato nos revelou um informante e colaborador
disposto a contribuir com o trabalho, uma caixa de pandora se abriu.
6

Di s ponível em http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Manual_do_INRC.pdf. Acesso em Acessado
em 1º dez 2017.
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A coleta de dados foi realizada entre os meses de dezembro de 2017 e janeiro de 2018,
usamos o método da história oral (ALBERTI, 2004; THOMPSON, 1992; FREITAS, 2006), que nos
permitiu propor entrevistas temáticas para a recolha de informações; realizamos também
registros sonoros, fotográficos e fílmico. Ganhamos a confiança do Sr. Análio. Decidimos que
dividiríamos a pesquisa: 1. realizamos uma entrevista sobre as informações gerais; 2. Gravamos
som e imagem com o auxílio de câmera e microfone, uma entrevista com informações
específicas sobre a atividade ancestral das artes de pesca artesanal. Nesse parte do trabalho foi
o momento que o avó de João, jovem guardião do patrimônio, nos presenteou com um passeio
em sua embarcação; no terceiro encontro, o Sr. Análio levou-nos para fazer o registro, a
documentação de sua canoa, e para que acompanhássemos o dia-dia de seu trabalho o que
inclui a manutenção da embarcação e seus apetrechos, que o Sr. realiza com outros pescadores
locais, amigos do cotidiano, parceiros de uma longa caminhada, que realizam desde a infância.
Imagem 1. Entrevista com o Sr. Análio. Praia do Coqueiro, PI

Fonte: Helder Souza

Posteriormente, as entrevistas foram transcritas, constituímos um conjunto de dados
sobre o ofício e modos de saber-fazer. Foram conversas informais, registradas em diário de
campo e outros suportes, o que inclui registro fotográfico da canoa e os artefatos. No quarto
momento, apresentamos ao pescador vídeo gravado, as fotos capturadas, os registros dos
momentos que estivemos juntos, a documentação da canoa e demais artefatos que havia nos
apresentado.
As entrevistas temáticas foram realizadas na casa do pescador – Sr. Análio, avô do jovem
pesquisador, João Victor, que mora com os avós, bem próximo à orla da praia. O Sr. Análio tem
o mesmo endereço desde a infância e se orgulha por ainda não ter se rendido à especulação
imobiliária e saído “de perto do mar”, como muitos já o fizeram.
[..] E eu nunca saí daqui. Todo mundo morava aqui nessa área. Aqui morava
meu sogro, acolá morava o Novo [outro pescador amigo do Sr. Análio], que é
o dono do Alô Brasil. E mora muita gente por aqui. Meus parente morava tudo
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por aqui. Aí foram vendendo, foram vendendo. Quando eu tinha dezesseis
ano eu fiz essa casa aqui. Fiz uma casinha de ‘taipa’. Eu mesmo fiz minha casa
de taipa. Eu mesmo fiz, quando eu tinha dezesseis anos. Com vinte anos eu
casei e já tinha ela. Minha casinha de taipa. Aí verificamos, mudamos ela.
Depois fiz maiorzinha. Mas eu nunca sai daqui, todo mundo saiu. Morava
todo mundo aqui. Todo mundo vendeu suas casas e eu fiquei aqui sozinho [..]
Até ainda hoje. [...] porque a gente tem que tá é aqui perto do mar. Porque
quem pesca tem que estar perto do mar, todo tempo, né?[...] [Francisco das
Chagas Galeno Freitas, Entrevista concedida à Francisco dos Santos Moraes,
2017]

A casa onde mora o pescador – Sr. Análio, também é abrigo para suas redes e outros
apetrechos de pesca. Na data marcada para a entrevista ao chegarmos a sua residência, estava
para o mar, e fomos, então, recepcionado por sua esposa, a Srª Maria do Livramento, que
reforçou a peculiaridade de timidez do marido antes que ele chegasse para a gravação. Curioso!
A esposa lamentava termos escolhido o pescador para pesquisa dentre os quinze selecionados,
todos proprietários de suas canoas. Reforçava que o marido era “de pouca conversa”. Mas os
temores da esposa e as alertas de outras pessoas não nos intimidou e fomos surpreendidos,
diante das perguntas o pescador falou por 55 (cinquenta e cinco) minutos.
Após a entrevista, o Sr. Análio nos levou a um pequeno galpão nos fundos de sua casa,
espaço onde guarda artefatos de pesca de uso cotidiano: redes, linhas de pesca, carretéis,
anzóis, que ele mesmo produz, além de um instrumento chamado de “dedeira”, que nos informa
com orgulho ser uma criação própria, para evitar machucar o dedo durante o manuseio com a
linha de nylon, na pesca de isca. Naquele momento, espontaneamente nos convidou para um
passeio em sua canoa - Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Luís Correia, convite que
aceitamos de pronto. Foi à primeira visita à embarcação, quando pudemos sentir de perto a
emoção e o gosto do pescador pelo mar.
Imagem 2. Sr. Análio. Praia do Coqueiro, PI

Fonte: Helder Souza
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Aos 64 anos, o pescador demonstra total destreza e habilidade em seu ofício, vive
exclusivamente da pesca, atividade cotidiana, não possuindo nenhuma outra ocupação
secundária durante toda a sua vida. A relação intrínseca do pescador com o ofício estudado e
com os bens a serem inventariados nos serve de reforço em acreditar que esta pesquisa, tendo
em vista as informações facultadas, servirá para construir um banco de dados sobre as artes de
pesca da APA Delta do Parnaíba, mesmo sem a pretensão de ser conclusiva ou fechada em si
mesma.
Os encontros com o Sr. Análio e demais pescadores da região foram sempre marcados
por aprendizado que atravessaram as leituras que realizamos com foco na memória e história
oral, nos revelaram que os pescadores aprenderam o ofício com familiares, parentes, amigos
em experiências cotidianas, em vivências comuns. Que apesar da semelhança do oficio e modos
de saber-fazer, cada pescador tem uma forma peculiar de trabalho. Que há uma consciência da
relevância do ofício na comunidade, ao mesmo tempo em que há um reconhecimento das
dificuldades e sofrimentos na vida no mar, que acarreta um enfraquecimento, desaparecimento
do ofício no território.
Agrosino (2009) aconselha que ao aplicar pesquisa etnográfica em campo, temos
sempre de lembrar que não temos o controle de todos os elementos no processo de pesquisa:
estamos capturando a vida como ela está sendo vivida e assim devemos estar conscientes de
que as coisas que podem parecer significativas para nós como pessoas de fora, como outsiders,
podem ser ou não significativos como pessoas que vivem na comunidade estudada – e vice e
versa.
O pescador, ao ser indagado sobre o que diria para as próximas gerações, para quem
não conhece o ofício de pescador, qual a mensagem que ele poderia deixar para as pessoas que
não conhecerão e que gostariam de ter conhecido daqui há algum tempo; o que se p oderia se
falar de ser pescador.
O conselho que eu dou ainda é aquele que [...] se puder ter um estudo bom
e viver de outra vida. A pesca hoje ela não dá mais o que já deu. Hoje não dá
mais não. É o que eu digo é que quem já viveu da pesca, viveu. Mas, qu em
[...] não entre na pesca. Porque eu mesmo eu tenho um filho, se ele dissesse:
“Ô, papai eu quero fazer uma pesca pra mim!”. Eu diria não, não faça não.
Faça mais não porque o tempo da pesca já passou. [Sr. Análio, Entrevista
concedida à Francisco dos Santos Moraes, 2017]

A fala do velho pescador é desoladora e nos instiga a pensar com a comunidade outras
forma de empreendedorismo associadas às artes de pesca e sua preservação. Tivemos o cuidado
que uma pesquisa etnográfica exige no que refere ao sentimento que pode nos surpreender
diante de revelações inesperadas, ou que não pensávamos em ouvir.
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Ao longo do trabalho de campo, tomamos a precaução de conhecer e reconhecer “os
senhores do seu ofício” (PINHEIRO, 2008) como doutores de sua arte, nunca distanciando-nos
como pesquisador e participantes. Durante a pesquisa tivemos a oportunidade de viver
momentos de familiaridade em conversas informais nas cabanas de palha e madeira de
carnaúba, na orla da praia, abrigos para os pescadores e suas embarcações, espaços de
sociabilidade, que alguns chamam de “Latada da beira da praia”, onde frequentemente se
reúnem para conversar e preparar atividades antes da saída e volta do mar.
Essa postura nos permitiu registrar momentos como a saída para a manutenção da
embarcação do Sr. Análio, que acompanhado de outros pescadores aguardava “a baixa da maré”
para que com “a canoa no raso” procedessem as ações de manutenção, o que inclui a limpeza
do casco da embarcação, de uma forma simples, utilizando restos de redes de pesca e areia do
mar, como um esfoliante natural para a madeira.
Os registros em suportes diversos que integram o inventário das artes de pesca na APA
Delta do Parnaíba, como gravações em som e imagem – audiovisual, pontos de vista, registros
fotográficos, entrevistas transcrições; fichas: de informações gerais sobre o entrevistado e de
específicas sobre o ofício e modos de saber-fazer; dos objetos [canoa demais artefatos da pesca
artesanal; glossário; fotografias; literatura e fontes; possam subsidiar conhecimento,
compreensão sobre as histórias e experiências das artes de pesca artesanal, atividade secular,
realizada na comunidade de Coqueiro da Praia, da Cidade de Luís Correia, Piauí.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Registramos um cenário de um rico e complexo Patrimônio Cultural, que carece de um
olhar atento para os pontos frágeis e fortes do território, que abriga uma paisagem cultural 7
diversa, centro de estudos e intervenções do PPGAPM, que tem viabilizado a construção de
inventários do patrimônio cultural imaterial da APA Delta do Parnaíba.
Descobrimos um bairro do Coqueiro como uma comunidade praieira singular que vive
da pesca artesanal, apesar das transformações ocorridas ao longo dos anos, não deixou de ser
reconhecida por seus moradores como uma vila de pescadores.
A pesquisa de campo nos revelou alternativas que contribuirão para o fortalecimento
da pesca artesanal, especificamente no coqueiro e com os laços identitários da comunidade e
sua origem pesqueira. O que pode resultar em:

7

Pa i sagem Cultural é “Meio Ambiente compreendido como Patrimônio básico para a vi da humana. A perspectiva
a mbiental deve remeter os alunos à reflexão s obre os problemas que a fetam a sua vi da, a de s ua comunidade, a de
s eu país e a do planeta. Para que essas informações os sensibilizem e provoquem o início de um processo de mudança
de comportamento, é preciso que o aprendizado seja significativo, isto é, os alunos possam estabelecer ligações entre
o que a prendem e a sua realidade cotidiana, e o que já conhecem. (PCN, p. 189-190).
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Fortalecer o Museu da Vila como um dos núcleos do Ecomuseu Delta do Parnaíba, como
forma de conhecer, reconhecer e salvaguardar as artes de pesca;



Identificar e registrar histórias de vida de outros pescadores, há muito mais de quinze
pescadores no bairro Coqueiro da Praia;



Realizar ações socioeducativas que visem valorizar o conhecimento dos detentores do
saber-fazer da pesca local;



Valorizar e incentivar a cadeia produtiva na pesca artesanal no bairro do Coqueiro;



Sensibilizar o poder público municipal para com a comunidade traçar políticas públicas
de incentivo e valorização da pesca artesanal;



Promover eventos que incentivem o trabalho com a pesca e a reconheça como um bem
cultural da comunidade.

Esperamos que este trabalho colabore com a construção técnico-sensível, em
andamento desde 2008, de um inventário para salvaguarda das artes de pesca artesanal, de
forma a incentivar a permanência harmônica entre território, pessoas e bens culturais, em ri sco.
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C HAF ARI Z DO LAG ARTO ( RJ ) : P ATRI MÔN I O P ARA QU EM?
DANIEL LEVY DE ALVARENGA 1

Fig. 1: Chafariz do Lagarto, ilustração de Magalhães Corrêa.

Introdução
O ato de escolha daquilo que deve ou não ser considerado patrimônio cultural de uma
sociedade é um ato de poder. Esta perspectiva coloca em evidência alguns aspectos
relacionados com a formação dos patrimônios culturais. Um deles diz respeito aos critérios
utilizados pelas agências oficiais para atribuir valor histórico, artístico, estético ou nacional a um
determinado bem cultural e que geralmente são legitimados por disciplinas acadêmicas como a
história, a arqueologia, a antropologia, e estabelecidos por um restrito grupo de intelectuais e
especialistas que realizam a escolha dos bens a serem protegidos e que devem ser considerados
como representativos de uma identidade coletiva.
Por outro lado, torna-se relevante destacar uma outra dimensão da questão do
patrimônio, qual seja, a consideração dos bens culturais sob o ponto de vista da sua recepção.
Neste sentido, o simples fato de uma agência oficial atribuir algum valor a determinado bem,

1
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material ou imaterial, não é suficiente para que ele seja efetivamente reconhecido como um
patrimônio cultural, pois, na esteira dos ensinamentos de Maria Cecília Londres Fonseca (2009,
p. 43), “é preciso que haja sujeitos dispostos e capazes de funcionarem como interlocutores
dessa forma de comunicação social, seja para aceitá-la tal como é proposta, seja para contestála, seja para transformá-la”.
Este trabalho abordará estes dois aspectos da constituição patrimônio cultural utilizandose do caso concreto do Chafariz do Lagarto, uma obra singela projetada pelo Mestre Valentim
no século XVIII, quase esquecida no encontro das ruas Frei Caneca e Salvador de Sá, próximo ao
Sambódromo, no Rio de Janeiro, e que foi construído com o objetivo de canalizar as águas do
Rio Comprido e abastecer o bairro do Catumbi no período colonial. O Chafariz é um bem público
federal tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) em 1938 e
registrado tanto no Livro de Tombo Histórico, Volume I, processo n o 101-T, inscrição no 29, Folha
06 quanto no Livro Tombo das Belas Artes, Processo no 101-T, inscrição no 60, Folha no 11.
Pretendemos, assim, fornecer elementos que auxiliem na reflexão a respeito da interlocução
entre aqueles que definem os bens que devem compor um patrimônio cultural de uma
coletividade e aqueles que, em tese, seriam os destinatários desta atribuição de valor,
considerando as diferentes percepções possíveis.
Atualmente o Chafariz do Lagarto encontra-se em péssimo estado de conservação. Além
disso, sua área foi ocupada por uma família que utiliza as suas estruturas como moradia fixa,
inclusive com instalações elétricas, telefônicas e hidráulicas. Tanto o estado de conservação do
Chafariz quanto esta sua ocupação para moradia foram questionadas através de ações judiciais
distintas ainda em curso perante a Justiça Federal do Rio de Janeiro. A primeira delas foi
proposta pelo Ministério Público Federal (MPF) em face da União (Superintendência do
Patrimônio da União - SPU) e do IPHAN para obriga-los a realizar obras de restauro no bem e a
segunda ação foi proposta pela União/SPU contra a ocupante do Chafariz, para forçar a sua
retirada do local.
No primeiro item serão expostos, em linhas gerais, os critérios de escolha dos bens
tombados pelo IPHAN no início de sua existência institucional para, então, inserir o Chafariz do
Lagarto nestes critérios. Faremos algumas anotações biográficas sobre o Mestre Valentim bem
como uma descrição mais detalhada a respeito da materialidade do Chafariz e sua trajetória
desde o século XVIII até o presente momento. No item seguinte serão abordados os
mencionados processos judiciais que envolvem o Chafariz, indicando quais foram as suas
motivações e as estratégias argumentativas utilizadas tanto pelos autores quanto pelos réus.
Pretende-se, com esta análise, obter algumas pistas a respeito das significações produzidas
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pelas diferentes leituras relacionadas ao patrimônio. Por fim, apresentaremos as noções de
referencia cultural e de ressonância relacionando-as com o caso do Chafariz do Lagarto.
As fontes utilizadas para a composição deste artigo foram os Processos de Tombamento
n.º 0101-T-38 e n.º 0154-T-38 disponibilizados na versão digital pelo Arquivo Central do IPHAN
- Seção Rio de Janeiro; os processos judiciais em curso na Justiça Federal no Rio de Janeiro,
especificamente a Ação Civil Pública n.º 0006111.11.2012.4.02.51.01, proposta pelo MPF e a
Ação de Reintegração de Posse n.º 0006043.90.2014.4.02.51.01, proposta pela União/SPU,
ambos disponíveis para consulta no endereço eletrônico da Justiça Federal; 2 além de diversas
notícias veiculadas pelos periódicos da cidade do Rio de Janeiro a respeito do Chafariz do Lagarto
ao longo dos séculos XIX, XX e XXI.

Do reconhecimento ao abandono
O estado autoritário brasileiro dos anos 30 tinha como um dos seus objetivos fortalecer a
ideia de unidade nacional e o sentimento de nacionalidade como forma construir uma nação
alinhada à moderna civilização ocidental. Segundo Marcia Chuva,
[...] era preciso escapar do individual, que era fragmentário, em busca do
público ou do bem comum, unifi cador. Somente a unidade das origens e a
ancestralidade comum de toda a nação deveriam servir para ordenar o caos,
encerrar os conflitos, irmanar o povo e civilizá -lo. As práticas de preservação
cultural foram inauguradas no Brasil no bojo desse projeto, a partir da criação
do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – o SPHAN, em 1937.
(CHUVA, 2003, p. 313).

Foi o Decreto-Lei n° 25, de 30 de novembro de 1937, que organizou a proteção do
patrimônio histórico e artístico nacional sendo considerado como o grande marco legal
orientador das políticas públicas de preservação e que instituiu o tombamento, um dos
principais instrumentos de preservação do patrimônio cultural. Trata-se de uma forma de
intervenção do Estado que tem por objetivo a proteção do patrimônio histórico e artístico
nacional, considerado como o conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país e cuja
conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história
do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico.
O bem submetido ao tombamento adquire um regime jurídico especial: ao proprietário, na
condição de administrador do bem, incumbe o ônus da conservação da coisa tombada não
podendo destruí-la ou repará-la sem autorização do IPHAN. E ao Estado, quando o proprietário
não possui os meios para efetivar a conservação ou restauração do bem, cabe assumir esse
encargo, tal como previsto no artigo 19 do já mencionado Decreto-lei nº 25/37. Esta

2

Di s ponível em https://www.jfrj.jus.br/consultas-e-servicos/consulta-processual. Acesso em 28 Nov. 2017.
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obrigatoriedade de preservação do bem tombado se torna ainda mais evidente quando este é
de propriedade do próprio Poder Público.
Nos primeiros anos de aplicação desta legislação, período denominado como “fase
heroica” pela historiografia oficial do IPHAN, foram os “modernistas brasileiros” que
estabeleceram os critérios de escolha dos bens que deveriam ser considerados como patrimônio
cultural e que, consequentemente, estariam protegidos através do tombamento. Importante
destacar, contudo, que não podemos considerar estes modernistas brasileiros como um grupo
homogêneo e coeso, pois havia disputas conceituais a respeito do estabelecimento destes
critérios. A vastidão país e as diferenças culturais regionais eram questões que geravam pontos
de vista antagônicos nos debates em torno das origens da nação brasileira. Como ensina Marcia
Chuva (2003, p. 314), “para alguns modernistas, as características regionais eram sinal de atraso
e obstáculo à atualização da cultura brasileira e, para outros, ao contrário, eram deposi tárias da
verdadeira identidade”. O grupo liderado por Rodrigo Mello Franco de Andrade acabou
prevalecendo e estabeleceu, nas práticas de preservação do então SPHAN, uma visão universal
e comum da cultura e da arte no Brasil que pudesse se enquadrar na cl assificação tradicional da
história da arte no mundo ocidental.
Neste sentido, consagrou-se o barroco brasileiro como um estilo artístico e arquitetônico
representativo de uma originalidade própria nacional influenciando, por conseguinte, as ações
de seleção e proteção do patrimônio histórico e artístico. A prioridade inicial dos trabalhos do
SPHAN foi, portanto, os bens materiais remanescentes da arte colonial brasileira que segundo
Maria Cecilia Londres Fonseca (2005, p. 107) era “justificada pelos agentes institucionais como
decorrência do processo de urbanização, que já se acelerava, e do saque e comercialização
indevidos de bens móveis, que eram vendidos por antiquários brasileiros a colecionadores,
sobretudo estrangeiros”. A arquitetura colonial foi privilegiada não somente pelo aspecto de
ser considerada como um ponto de origem, como também pelo fato de possuir “características
que, segundo as concepções modernistas, distinguiam-na como primeiro momento de uma
produção autenticamente nacional” (CHUVA, 2003, p. 329).
Neste contexto, diversos chafarizes do período colonial foram tombados nas décadas de
1930 e 1940 tanto por seu valor artístico, como peças excepcionais em termos do trabalho
artesanal executado em pedra (FONSECA, 2005, p. 193) quanto pelo seu valor estético e o
Chafariz do Lagarto, atribuído ao Mestre Valentim, foi um deles.
Considerado como um dos mais significativos artistas brasileiros do século XVIII, Valentim
da Fonseca e Silva (1745-1813), escultor, entalhador, arquiteto e urbanista, teve um papel
fundamental na modernização do Brasil Colônia. Mestre Valentim era filho de um fidalgo
português e de uma escrava brasileira e atuou ativamente no processo de urbanização do Rio
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de Janeiro executando, durante a gestão do vice-rei Dom Luís de Vasconcelos e Sousa (17401807), algumas das mais expressivas obras públicas da cidade e que ajudaram a solucionar
diversos problemas de saneamento, distribuição de água, embelezamento e urbanização. O
Passeio Público do Rio de Janeiro, primeiro espaço público do Brasil destinado ao lazer, foi a sua
obra mais emblemática. Com a construção do novo parque, Mestre Valentim também resolveu
a questão da Lagoa do Boqueirão da Ajuda, uma área alagadiça onde eram depositadas sujeira
e dejetos dos moradores e que foi aterrada, ampliando aquele espaço urbano central da cidade.
A topografia acidentada da capital da Colônia tornava a questão do abastecimento de
água um problema constante para a cidade e seus habitantes. As dificuldades para o
abastecimento criavam aglomerações populacionais nos pontos onde a água era mais
abundante. A água foi, portanto, o principal elemento de urbanização durante os três primeiros
séculos de vida do Rio de Janeiro e também o problema que causava as maiores dores de cabeça
aos governantes. O aqueduto da carioca pode ser considerado a mais remota tentativa de
criação um sistema racional de distribuição de água aos habitantes da cidade. Porém,
considerando a extensa a área urbana, foram necessárias outras soluções complementares para
atender a esse grave problema. Segundo José Marianno Filho (1943, p. 7), aquilo que os
habitantes dos bairros mais desejavam era um chafariz para que fosse fornecida a água
indispensável às suas necessidades: “as ruas podiam ser escuras e tortuosas, o cal çamento máu,
as habitações inconfortáveis. E a água? Era preciso ir busca-la a grandes distancias, vencer
caminhos impraticáveis, arriscar-se ao sol e à chuva, para obtê-la”.
Em decorrência do prestigio alcançado pela construção do Passeio Público e pelo
aterramento da Lagoa do Boqueirão, Mestre Valentim recebeu diversas encomendas do ViceRei para a construção de chafarizes pela cidade. O primeiro deles foi o Chafariz das Marrecas
construído em 1785 e que proporcionou o abastecimento de água aos moradores do centro da
capital. Nesta obra, Valentim enfrentou a estética comum do período onde as saídas de água
dos chafarizes, as “bicas”, eram representadas por “carrancas” à moda barroca italiana. No caso
deste Chafariz, o Mestre optou por fazer a água jorrar da boca de cinco marrequinhas esculpidas
em bronze, ao invés das carrancas. Foi o sucesso alcançado pela fonte dos Jacarés no Passeio
Público que o animou a se inspirar em animais da fauna brasileira nas suas obras. Esta iniciativa,
inclusive, faz com que se considere Mestre Valentim como o precursor da nacionalidade na arte
brasileira, desvencilhando-se da influência portuguesa.
Mestre Valentim ainda construiu outros dois importantes Chafarizes: o da Praça do Carmo
(1789), atualmente conhecido como Chafariz da Pirâmide e localizado na Praça XV que, além de
abastecer os habitantes locais auxiliava na operação das embarcações do porto; e o Chafariz das
Sacaduras (1795), feito em peças de ferro fundido e que abasteceu o Convento da Ajuda. Com
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a demolição do prédio, ocorrida em 1911 liberando espaço para a então Avenida Central, a fonte
foi desmontada e recolocada na Praça Serzedelo Correia em Copacabana. Atualmente esta obra
encontra-se na Praça General Osório, em Ipanema. Ambas as obras são repletas de estórias e
fornecem diversas possibilidades para uma melhor compreensão das estruturas sociais e das
dinâmicas urbanas da capital da colônia no século XVIII. Porém, as limitações deste artigo não
nos permite seguir em frente para desvenda-las, pois temos que alcançar o nosso caso concreto.
O Chafariz do Lagarto, localizado no Rio de Janeiro, no bairro do Catumbi, encostado no
Morro Paula Mattos em frente ao Batalhão da Polícia Militar e próximo ao atual Sambódromo,
foi erguido em 1786 por Mestre Valentim sendo considerada a sua mais simples e menor obra
civil. A Fonte foi construída com o objetivo de canalizar as águas do Rio Comprido que eram
direcionadas pelo aqueduto do Catumbi, sendo a primeira que jorrou água deste manancial. O
Chafariz é composto por um tanque de cantaria limitado por duas pilastras encimadas por
frontão curvo e simples, no qual, de um nicho raso, uma escultura de lagarto em bronze jorrava
água pelas mandíbulas. No centro do chafariz lê-se a inscrição em latim "Ao sedento povo, o
Senado deu água em abundância. Ano 1786". Para Magalhães Corrêa (1979, p. 63), “a obra, à
primeira vista, tem a fisionomia de um altar das igrejas coloniais”. Já Anna Maria Monteiro de
Carvalho (1999, p. 43), considera a composição do chafariz como uma "conjunção de f ormas
barrocas sob estrutura classicizante".
Fato que merece destaque, pois pertinente com a questão da recepção e da ressonância,
um dos objetos deste artigo, é que mesmo na época da construção da Fonte e apesar da sua
funcionalidade e importância para o abastecimento de água da região, a escultura do lagarto
esculpida por Mestre Valentim e que dá nome ao chafariz causou polêmica entre a população
do Catumbi, que não entendia os motivos da escolha de um bicho "feio e maldito", que
"representava a figura do demônio" (MATOS, 2005, p. 23). Como abordamos na breve descrição
que fizemos a respeito do Chafariz das Marrecas, Mestre Valentim produziu para determinadas
obras algumas esculturas que faziam referências à animais da fauna brasileira. José Marianno
Filho afirma que os conhecimentos do Mestre escultor a respeito desta fauna eram
“verdadeiramente modestos”, pois ele viveu a sua infância em Portugal levado por seu pai, não
tendo participado de quaisquer incursões ao interior do Brasil. Assim, Mestre Valenti m não
“chegou a conhecer mamíferos e ofídios mais propícios à obra de estilização. Dos animais
brasileiros, ele conhecia apenas os mais vulgares, aqueles que eram vistos por toda parte dentro
da própria área urbana” (MARIANNO, 1943, p. 11). Esta ausência de referencias e a escolha de
animais impróprios para uma escultura estilizada teriam impedido que as peças do artista
alcançassem uma maior originalidade. Talvez por isso o lagarto não tenha causado muita
empatia dos usuários do chafariz. Por outro lado, para Anna Maria Monteiro de Carvalho, a
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figura ambivalente do lagarto traduziria o espírito de catalogação científica da época sendo uma
forma que o artista encontrou de “brincar com o sentido dual do ser que habita o lodo - fusão
da água com a terra”. (1999, p. 43).
Enquanto manteve a funcionalidade de abastecimento de água para a região do Catumbi
e adjacências, a conservação do Chafariz do Lagarto não era um problema. A primeira notícia de
alguma iniciativa para sua manutenção é de 1841, quando foram realizadas escavações com a
finalidade de instalar uma caixa lateral com mais duas bicas, pois a Fonte começou a receber as
águas do aqueduto do Maracanã (BRASIL, 1841, p. 55). Com esta obra, o Chafariz passou a contar
com três bicas – uma delas era o próprio lagarto - facilitando o carregamento das pipas que
circulavam pela cidade. Ainda no século XIX outras obras de conservação foram realizadas
sempre considerando a utilidade da construção.
Porém, no inicio do século passado, a situação se alterou em decorrê ncia da mudança de
estratégia por parte das autoridades públicas no sentido de abandonar o reforço de suprimento
de água por mecanismos de pequeno porte, voltando-se para soluções de grande porte como a
captação de águas dos rios Santana e Paraíba do Sul (RITTA, 2009). Em 1932, o jornal O Globo
publicou uma matéria a respeito do bairro do Catumbi, destacando algumas intervenções que
estavam sendo feitas pela municipalidade na conservação de suas ruas, prédios e monumentos
dando destaque às condições do Chafariz do Lagarto, considerado pelo jornal um espaço
tradicional da cidade (O GLOBO, 1932, p. 6). O Jornal do Brasil, em 1937, lamentava a “febre
alucinante” pela qual passava o Rio de Janeiro sob a justificativa do progresso e que destruía
pouco a pouco lugares que eram considerados como referencias para a população, como era o
Chafariz do Lagarto (JORNAL DO BRASIL, 1937, p. 1). Em 1939, o Chafariz, agora já tombado pelo
então SPHAN, passou por reformas que fizeram a água jorrar novamente pela boca da escul tura
de bronze, considerando a crise de abastecimento pela qual passava o Rio de Janeiro naquele
momento (O GLOBO, 1939, p. 1).
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Fig. 2 Chafariz em 1935. Revista da Semana (RJ).

Nos anos 1960, a construção e seu emblemático réptil voltaram a ser notícia nos
periódicos locais em decorrência do seu estado de abandono e da falta de conservação. Em 1964
foi anunciada uma pareceria entre Departamento de Parques do Município e o IPHAN para
executar obras no muro de sustentação do Chafariz e colocar recipientes para o plantio de
vegetação decorativa. Em 1968, uma matéria publicada no jornal O Globo, denunciava
novamente o estado de abandono que se encontrava o Chafariz do Lagarto. Segundo a
reportagem, o lugar era utilizado como depósito de lixo e como sanitário e dormitório de
moradores de rua (O GLOBO, 1968a, p. 16). Neste mesmo ano, o então diretor do IPHAN, Renato
Soeiro, informou que seria realizada uma vistoria na Fonte para avaliar os reparos e concertos
necessários, inclusive com a restauração da escultura. O diretor lamentou, contudo, o fato do
Chafariz ser alvo constante de depredações (O GLOBO, 1968b, p. 7).
A situação de abandono não se alterou na década seguinte. Em 1973, o Jornal do Brasil
veiculou uma matéria especificamente a respeito das obras do Mestre Valentim espalhadas pela
cidade e que se encontravam desgastadas pelo tempo e abandonadas pelas autoridades. O
periódico destacou o Chafariz do Lagarto, uma vez que suas estruturas estavam com pedaços
de cimento aparentemente soltos e a construção se confundia com o “inicio da pequena favela”
que despontava no local (JORNAL DO BRASIL, 1973, p. 3).
Em 1977, 191 anos após a inauguração do Chafariz, o lagarto de bronze foi furtado. No
seu lugar a polícia encontrou uma lata velha de cerveja e o lixo no fundo do tanque substituía a
água que jorrava em 1786. Em entrevista para o Jornal do Brasil, Olinio Coelho, ex -chefe do
Serviço do Patrimônio Estadual, afirmou que as suspeitas recaiam sobre a mesma pessoa que
três meses antes teria anunciado em jornais a venda de dois leões que desaparecem do jardim
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do prédio da Rua Monte Alegre, n o. 313, em Santa Tereza, também tombados. Por isso, Olinio
Coelho alertou a população, principalmente os donos de antiquários, para que não adquirissem
o lagarto e avisassem as autoridades policiais no caso de contato dos bandidos (JORNAL DO
BRASIL, 1977a, p. 5). A escultura nunca foi encontrada. Neste mesmo ano de 1977, começaram
as demolições para a reurbanização da “cidade nova” e do Catumbi e que afetaram em cheio o
Chafariz do Mestre Valentim com danos no muro lateral, na coluna de pedra e nas paredes
caiadas. O Chafariz ficou perdido entre montes de lixo, entulhos e maquinários utilizados para a
construção do elevado entre o túnel Santa Bárbara e o Viaduto São Sebastião (J ORNAL DO
BRASIL, 1977b, p. 15).

Fig. 3. Lateral do Chafariz do Lagarto durante as obras da “Cidade Nova” em 1977. Jornal do Brasil,
14/10/77.

Em outra reportagem do Jornal do Brasil a respeito do estado de abandono do Chafariz,
foi revelada uma situação surpreendente: nas suas instalações havia uma casa de “sala e dois
quartos” onde morou um funcionário do Departamento de Águas e Esgotos da prefeitura, Sr.
Faustino do Nascimento, o “vigia do chafariz”. O Sr. Faustino havia falecido e a sua viúva, Sra.
Noêmia Vasconcelos do Nascimento continuava morando no local com sua filha, Sra. Wanda e
seu neto. Para a matéria jornalística a Sra. Wanda manifestou preocupação com a situação da
mãe doente e que poderia “ser despejada de uma hora para outra”. Também havia o receio do
local se transformar num estacionamento para o Regimento da Polícia Militar que ficava logo
em frente. A mesma reportagem destacou que a prefeitura tinha acabado de liberar uma lista
com 10 monumentos que seriam restaurados, incluindo do Chafariz do Lagarto. A obra estava
estimada em Cr$ 160.000,00 (JORNAL DO BRASIL, 1979, p. 7).
No início dos anos 1980 o Chafariz foi restaurado e a escultura do lagarto esculpida em
bronze pelo próprio por Mestre Valentim foi substituída por uma réplica feita e m ferro fundido,
com tamanho um pouco maior do que a original (JORNAL DO BRASIL, 1980, p. 7). O Jornal do
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Brasil, em reportagem especial veiculada na Revista do Domingo informava que, apesar da
restauração, a efetiva preservação da Fonte só era possível em virtude dos cuidados de uma
família que morava no local e que impedia que as telhas, vigas, portais e ferros fossem roubados
ou “para se ter certeza de que a construção não afundará de vez no descaso geral e será
confundida com mais um terreno baldio” (JORNAL DO BRASIL, 1981, p. 24). Em 1985, pouca
coisa tinha mudado com relação ao estado precário do Chafariz. Porém, a Sra. Wanda
Nascimento, agora com 56 anos, ainda morava no local e afirmou para o Jornal do Brasil que
antigamente o “chafariz atraía muita gente. Tinha muito movimento, mas agora está morto”
(JORNAL DO BRASIL, 1985, p. 17). Em 1987, em mais uma reportagem do Jornal do Brasil, a Sra.
Wanda foi alçada para função de “zeladora” do monumento recentemente pintado: “a zeladora
do Chafariz, Dona Wanda Nascimento, 58 anos, mora numa casinha que combina
harmonicamente com a peça colonial caiada de branco” (JORNAL DO BRASIL, 1987, p. 24).

Fig. 4. Chafariz em 1987. Jornal do Brasil, 08/02/77

Em 1989, o jornal O Globo deu atenção ao Chafariz apontando o fato de que ele era pouco
notado pelos passantes locais. A Sra. Wanda continuava por lá e concedeu uma entrevista ao
periódico, que destacou o carinho e o orgulho com que ela falava a respeito d o monumento.
Wanda informou que foi morar com o pai, funcionário da prefeitura, na casa anexa ao Chafariz
quando tinha 9 anos e lembrava do tempo em que sua mãe Noêmia limpava o lagarto de bronze
“para que ele ficasse brilhando”. Contou que as crianças quando “olhavam para o bicho sentiam
medo, mas gostavam de brincar com a água que saía de sua boca e caia no tanque”. Wanda
disse que aquela escultura do lagarto que estava no local era a terceira. A primeira, de bronze,
“era uma gracinha, todo delicadinho, mas com o rabo grande”. Depois que foi furtada,
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colocaram uma escultura de ferro em seu lugar, que “não tinha metade da formosura do
primeiro”. Porém, esta também foi levado por bandidos. O terceiro lagarto estava no local havia
menos de 3 meses, considerando a data da entrevista. Pelo Chafariz não corria mais água. Por
conta da sujeira e da depredação foi retirado todo o encanamento e o tanque onde caía o liquido
foi aterrado (O GLOBO, 1989, p. 22).
Em 2005, o Jornal do Brasil noticiou que vândalos tinham depredado a construção
arrancando uma de suas calhas (JORNAL DO BRASIL, 2005a, p. 6). Logo depois desta notícia, a
então Superintendente Regional do IPHAN, Sra. Thays Zugliani, anunciou que seria feita uma
vistoria no local pois fazia “mais de quatro anos o monumento não passa por reformas”. Thays
Zugliani reiterou a importância histórica da obra e destacou a dificuldade do IPHAN em preservar
chafarizes, pois “em alguns existem mendigos morando, gente usando para tomar banho”
(JORNAL DO BRASIL, 2005b, p. 15). Em 2006, O Globo revelou que uma nova família estava
morando nas instalações do Chafariz. A doméstica Sueli da Silva Demétrio afirmou que ocupava
o local há cerca de 15 anos com seus dois filhos, uma nora e a neta. Antes disso, ela estava sem
moradia na Ilha do Governador quando soube por uma conhecida, cujo “avô foi zelador do
chafariz”, que o local estava vazio. Assim, Sueli e sua família entraram no imóvel e fizeram
algumas alterações na construção colocando telhas e trocando alguns canos. O IPHAN tomou
conhecimento desta nova ocupação através da reportagem do jornal e o então chefe da Divisão
Técnica, o arquiteto Mauro Pazzini de Souza, comunicou a Secretaria de Patrimônio da União
(SPU), responsável pelas propriedades públicas federais, para que tomasse as devidas
providencias no sentido de retirar os ocupantes do Chafariz. Por sua vez, o Superintendente da
SPU, Sr. Antônio Carlos Barbosa, anunciou que uma equipe do órgão faria uma vistoria no local
e que tomaria as providencias necessárias para retirar a família, fornecendo uma nova moradia
(O GLOBO, 2006a, p. 12)
Em 2009, novamente um jornal estampou em suas manchetes o estado lamentável em
que se encontrava o Chafariz. A novidade agora foi uma ação de reintegração de posse proposta
pela a Advocacia-Geral da União (AGU) contra os seus ocupantes, a família da doméstica Sueli.
A liminar de reintegração tinha sido deferida pelo Juiz da 24a. Vara Federal do Rio de Janeiro e
estava prevista para ser cumprida em breve (O GLOBO, 2009, p. 21). Em 2010, mais uma matéria
foi veiculada no O Globo denunciando a sujeira que tinha tomado conta do local, usado como
banheiro público e lixeira. A terceira escultura do lagarto estava sem uma parte do rabo. Quando
a reportagem esteve no Chafariz, alguém tinha deixado um cigarro na boca da escultura, por
onde a água para a população do Catumbi jorrava no século XVIII. A família de Sueli já tinha
desocupado o local em decorrência da ação proposta pela AGU. As instalações agora estavam
vazias. O jornal entrevistou uma “moradora da Rua Frei Caneca”, Sra. Josefa Rosa, que disse:
94

II Seminário Nacional História e Patrimônio Cultural – GT História e Patrimônio Cultural (ANPUH Brasil)
Patrimônio, democracia e políticas públicas
1 a 5 de outubro de 2018 - UNIRIO – Rio de Janeiro, RJ

“morou uma família lá por dez anos, que já foi embora. Tenho medo que invadam de novo. É
uma pena ver aquela casinha abandonada”. O IPHAN, por sua vez, já avisava que cabia à
prefeitura a conservação dos chafarizes da cidade, mesmo que fossem de propriedade da União.
Em contrapartida, a Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos garantia que a
responsabilidade era da União. Porém, este órgão municipal, segundo a reportagem, estava
estudando uma parceria com o governo federal e a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do
Rio de Janeiro (CEDAE), para religar o Chafariz no ano seguinte (O GLOBO, 2010, p. 22).

Fig. 5. Chafariz em 2013. Marcos Tristão/Agência O Globo, 16/04/13.
Se fossemos tratar o Chafariz do Lagarto como um personagem fictício de um romance
literário, certamente a sua saga impressionaria o leitor pela insistência em continuar existindo
e pela sua capacidade camaleônica de prosseguir no tempo sob diversas facetas: uma fonte de
água para habitantes de um bairro, um patrimônio cultural nacional de valor histórico e estético
para os órgãos oficiais e uma simples e singela moradia para algumas famílias. Pois bem, a
trajetória deste lagarto “camaleônico” está longe de terminar. Como profetizou a “moradora da
Rua Frei Caneca”, Sra. Josefa, as instalações do Chafariz não ficariam vazias por muito tempo,
pois ela própria passou a ocupa-lo uma vez que o imóvel se encontrava vazio e abandonado com
a saída da doméstica Sueli e sua família. Agora, porém, novos atores entraram em cena nesta
“saga patrimonial”: o Ministério Público Federal (MPF) e a Advocacia-Geral da União (AGU). O
MPF propôs, em 2012, uma ação civil pública em face da União/SPU e do IPHAN para obriga-los
a realizar obras de conservação e restauro do Chafariz, enquanto que a AGU ingressou, em 2014,
com uma nova reintegração de posse contra a atual ocupante do Chafariz, para que fosse
retirada do local.
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No próximo item, exporemos as estratégias argumentativas utilizadas nestas ações
judiciais e que podem revelar alguns aspectos a respeito dos critérios de atribuição de valor
relacionados com a escolha daquilo que deve ser considerado como patrimônio cultural.

Patrimônio judicializado
O Ministério Público Federal recebeu em 1997 uma denúncia a respeito de danos e má
conservação do Chafariz do Lagarto e abriu um procedimento administrativo interno, que
posteriormente foi transformado em “inquérito civil público”. Durante 15 anos, o MPF notificou
a Superintendência do Patrimônio da União (SPU), pois o imóvel é de propriedade pública, bem
como o IPHAN, autarquia federal encarregada de fiscalizar, conservar e restaurar o patrimônio
cultural, para que tomassem providências visando a sua conservação. Somente o Procurador da
República Maurício Ribeiro Manso, enviou pelo menos 20 ofícios aos mencionados órgãos, que
realizaram algumas vistorias no local quando constataram formalmente, através de laudos,
tanto a sua ocupação quanto o péssimo estado do Chafariz. Em 2010, o IPHAN chegou a ad mitir
que teria alguma disponibilidade orçamentária para executar obras no Chafariz, mas não tinha
condições de desocupa-lo, de reassentar a família que lá se encontrava nem de manter a
segurança do imóvel para evitar novas depredações e ocupações. Neste mesmo ano de 2010, o
Município do Rio de Janeiro apresentou um projeto básico com cronograma para a restauração
do Chafariz elaborado pela Gerência de Projetos e Obras e que não foi adiante por falta de
verbas. Cansado de esperar e sob alegação de práticas protelatórias por parte dos órgãos
federais e municipais, o Procurador Maurício Ribeiro Manso propôs em 2012 a ação civil pública
no 0006111-11.2012.4.02.5101, em curso na 23a. Vara Federal do Rio de Janeiro com o objetivo
de obrigar a SPU e o IPHAN a realizarem as obras restauradoras do Chafariz do Lagarto, dentro
de um prazo a ser estipulado pelo próprio Poder Judiciário.
Na sua petição inicial o MPF ressaltou desde logo o fato do Chafariz do Lagarto ser um
bem tombado pelo IPHAN, tanto no livro Tombo Histórico quanto no Livro Tombo das Belas
Artes e, por isso, a União e seus órgãos não poderiam deixar de promover as obras necessárias
à manutenção e preservação do monumento sob a alegação de ausência de recursos. Um dos
principais argumentos destacados pelo MPF foi no sentido de que União Federal tinha deixado
de cumprir a obrigação de preservar o monumento “para a presente e futuras gerações ao
permitir a sua ocupação e a descaraterização do Chafariz, afastando-o da sua finalidade social,
a de integrar o patrimônio cultural nacional” (BRASIL, 2012, p. 3). Ainda segundo o Procurador
da República Maurício Ribeiro Manso, esta característica do Chafariz de ser “integrante do
patrimônio cultural nacional, por certo não pode ser aviltada pela persistente omissão do poder
público em não realizar as obras de conservação e restauração no referido local” (BRASIL, 2012,
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p. 6). Assim, se a SPU e o IPHAN eram os responsáveis pela má conservação do bem, também
eram devedores da obrigação de restauração do Chafariz. Sob a alegação de que a sociedade
não poderia mais aguardar a iniciativa administrativa, o MPF requereu que fosse deferida
liminarmente uma ordem judicial para impor aos réus (União/SPU e IPHAN) a imediata
obrigação de restaurar a Fonte. A Juíza Gabriela Rocha Arruda entendeu por bem oportunizar
aos réus a manifestação a respeito da ação, antes de decidir a respeito do pedido de liminar.
O IPHAN apresentou sua defesa assinada pelo Procurador Marcelo Francisco Fragoso de
Castro argumentando que o artigo 19, parágrafo 3º do Decreto-Lei 25/37 faculta à autarquia, na
hipótese de urgência, a realização de obras de conservação ou reparação em qualquer bem
tombado. Ou seja, trata-se de uma faculdade a ser exercitada pela autarquia federal nos casos
em que considerar necessário. Além disso, também caberia exclusivamente ao IPHAN proceder
à valoração dos bens tombados que possuem maior significado para o patrimônio cultural
brasileiro de forma a determinar a ordem prioritária de eventual realização de obras. Desta
maneira, a execução de quaisquer obras de conservação em imóveis com recursos públicos
necessita de prévia análise da conveniência e oportunidade da sua realização, juízo este de
competência privativa da autarquia federal.
Além disso, também argumentou-se com aquilo que no vocabulário jurídico se denomina
“reserva do possível” e que atua como um limite à plena realização dos direitos fundamentais,
sobretudo os de caráter prestacional. Dentre os aspectos a serem considerados quando se fala
em “reserva do possível” está a razoabilidade e a proporcionalidade da prestação que se
pretende obter do Judiciário. Assim, diante da impossibilidade fática de cumprimento de
direitos em decorrência de recursos financeiros insuficientes, muito embora a sua proteção
constitucional, o Judiciário não poderia ordenar a sua realização. Neste sentido, as limitações
orçamentárias impediriam a realização de todos os atos necessários a uma completa proteção
do vasto patrimônio histórico e artístico nacional. E, diante desta limitação, caberia à
administração pública, no exercício de seu poder discricionário, verificar no caso concreto a
necessidade ou não de providências, estabelecendo as prioridades na execução da política de
proteção ao patrimônio histórico brasileiro no seu conjunto, e m consonância com os recursos
financeiros disponíveis e em estrita obediência aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Apesar do Chafariz do Lagarto ser um bem tombado pelo próprio IPHAN,
infelizmente, ele não estaria dentre as prioridades máximas estabelecidas pelo órgão, diante
das limitações orçamentárias.
A título de exemplo, e para embasar o argumento da necessidade de priorização das suas
ações, foi esclarecido que o IPHAN conta com 21 superintendências regionais 6 representações
estaduais, 27 escritórios técnicos e 2 Centros Culturais, tendo sob sua proteção 40 bens
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imateriais registrados, 1.262 bens materiais tombados, oito terreiros de matrizes africanas, 24
mil sítios arqueológicos cadastrados, mais de um milhão de objetos arrolados (in cluindo o
acervo museológico) e cerca de 250 mil volumes bibliográficos, documentação arquivística e
registros fotográficos, cinematográficos em vídeo, operando com um corpo funcional de 2.537
pessoas (BRASIL, 2012, p. 680).
A liminar acabou sendo parcialmente deferida pela Juíza Gabriela Arruda somente para
que a SPU atualizasse em 120 dias o projeto de restauração do Chafariz do Lagarto apresentado
pelo Município com cronograma de datas. Este projeto deveria ser aprovado pelo IPHAN. Esta
decisão liminar foi atacada por diversos recursos e somente no ano de 2017 o processo voltou
a ter o seu curso regular sendo que a SPU ainda não atualizou o mencionado projeto. A única
novidade importante foi a inclusão formal do Município como réu na ação civil pública, ao lado
da União/SPU e IPHAN.
A União Federal/SPU, como proprietária do imóvel público denominado Chafariz do
Lagarto, situado na Rua Frei Caneca n.° 225, Catumbi, Rio de Janeiro, e considerando que as
instalações do Chafariz foram ocupadas por terceiros, solicitou à Advocacia-Geral da União
(AGU) a propositura de uma ação de reintegração de posse, o que foi feito em 2014. Esta ação
está em curso na 1ª Vara Federal do Rio de Janeiro, sob o nº 0006043-90.2014.4.02.5101.
As questões fáticas e jurídicas eram simples sob o ponto de vista da AGU: tratava-se de
um imóvel público que tinha sido ocupado sem autorização dos órgãos federais competentes e
que deveria ser restituído à posse pública. A AGU considerou a ocupação, sob o aspecto legal e
jurídico, como sendo uma invasão indevida e ilícita de um bem público, que contribuía para a
degradação do Chafariz que já se encontrava em estado precário de conservação. O Advogado
da União Humberto Limongi argumentou que “a preservação deste importante marco do
desenvolvimento urbano da cidade do Rio de Janeiro” estava sendo embaraça pela invasão
promovida por pessoas que se utilizavam do espaço para fins de moradia realizando, inclusive,
uma série de modificações no imóvel em prol da melhor fruição privada em detrimento da coisa
pública. A dita invasão, além de não permitir que os servidores ou contratados da SPU tivessem
acesso ao imóvel, também estaria impedindo “a visitação pública do Chafariz, integrante do
Circuito de Monumentos da Cidade do Rio de Janeiro” (BRASIL, 2014, p. 2). Assim, diante do
prejuízo gerado pela invasão, “responsável pela descaraterização da construção centenária e
obstáculo à adequada conservação do conjunto arquitetônico” (BRASIL, 2014, p. 3), a AGU
considerou evidenciado o dano ao patrimônio público justificador da propositura da ação de
reintegração de posse com pedido de liminar, medida que permitiria “a preservação de bem
imóvel de relevante valor histórico e arquitetônico, protegendo-se, desta forma, a herança
cultural da população brasileira” (BRASIL, 2014, p. 3).
98

II Seminário Nacional História e Patrimônio Cultural – GT História e Patrimônio Cultural (ANPUH Brasil)
Patrimônio, democracia e políticas públicas
1 a 5 de outubro de 2018 - UNIRIO – Rio de Janeiro, RJ

O Juiz Raffaele Pirro, então substituto da 1a. Vara Federal, indeferiu o pedido de
reintegração liminar na posse do imóvel sob o argumento de que a União Federal tinha deixado
transcorrer mais de um ano para propor a ação a partir do momento em que teria tomado
ciência da dita “invasão”. Ou seja, entendeu o magistrado que esta conduta era indicativo
suficiente da ausência de perigo na demora do deferimento de uma medida liminar, uma vez
que a própria SPU teria julgado desnecessário o ajuizamento imediato de uma ação, a adoção
de outras providências ou mesmo a colheita de maiores informações sobre quem ocupava o
Chafariz durante o transcurso de mais de um ano. Além disso, outro argumento utilizado pelo
Juiz Raffaele Pirro foi de que, se o imóvel estava realmente ocupado, seus ocupantes deveriam
ter algum tempo para programar suas vidas e definir um outro local para moradia. Por estes
motivos, o magistrado entendeu que não faria sentido dar pressa ao requerido pela União se
ela própria, proprietária do imóvel, não demonstrou pressa nenhuma em ajuizar a ação. O juiz
determinou, assim, que o ocupante fosse identificado e citado pelo Oficial de Justiça (BRASIL,
2014, p. 29-30).
Somente no momento em que foi cumprida esta ordem de citação, as instituições
públicas conheceram a identidade da ocupante do Chafariz: era a “moradora da Rua Frei
Caneca” entrevistada pelo jornal O Globo em 2010, Sra. Josefa Rosa de Jesus, com 67 anos de
idade em 2015 e que não contratou advogado ou procurou a Defensoria Pública, deixando
passar os prazos para a apresentação de sua defesa. Ato continuo, o Juiz Titular da 1 a. Vara
Federal, Mauro Souza Marques da Costa Braga, proferiu sentença em favor da União
concedendo a liminar para reintegrar a posse do Monumento Chafariz do Lagarto,
determinando que a ocupante, Josefa Rosa de Jesus, restituísse o bem público procedendo à
retirada de todo o seu mobiliário e demais pertences, sob pena de multa diária de R$100,00
reais pelo descumprimento (BRASIL, 2014, p. 56-59). Somente neste momento processual a Sra.
Josefa procurou a Defensoria Pública da União (DPU) para se defender. Contra a sentença foi
apresentada uma apelação, onde o Defensor Federal Giselton de Alvarenga Silva ressaltou que
a Sra. Josefa era uma cidadã idosa, sem recursos financeiros e analfabeta, cujo direito à moradia
precisava ser preservado. Dentre os argumentos apresentados pela Defensoria, que incluíam a
possibilidade de usucapião e de concessão de uso especial, vamos nos limitar àquele que mais
interessa aos nossos objetivos, em decorrência das limitações físicas deste texto.
Para a DPU, um Estado Democrático deveria assegurar o exercício dos direitos sociais e
individuais, assim como o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça social, sempre
tendo como valor máximo o princípio da dignidade da pessoa humana, expressamente previsto
na Constituição no seu artigo 1º, inciso III. Isto significa que, no âmbito da ponderação valores,
o princípio da dignidade da pessoa humana justificaria, ou até me smo exigiria, a restrição de
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outros princípios também constitucionalmente previstos, ainda que representados em normas
que contenham direitos fundamentais, de modo a servir como verdadeiro e seguro critério para
solução de conflitos. E no caso da ação de reintegração de posse movida pela União Federal
contra a Sra. Josefa estava evidente, sob o ponto do vista da DPU, o choque de interesses entre
princípios e valores constitucionais tais como a já mencionada dignidade da pessoa humana, o
direito à moradia, o direito de propriedade, o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às
fontes da cultura nacional e a preservação do patrimônio cultural brasileiro (BRASIL, 2014, p.
70-86).
Ainda segundo a Defensoria Pública, apesar da Sra. Josefa não possuir qualquer título
que evidenciasse a posse regular e legítima do bem, seu único interesse era residir no imóvel
dignamente. Não era a sua intenção impedir o acesso de ninguém ao Chafariz, muito menos
tinha a intenção de depredar o monumento. Para a DPU, a Sra. Josefa era uma cidadã em estado
de miserabilidade que, colocada à margem da sociedade e de qualquer direito
constitucionalmente garantido, viu na ocupação das instalações do Chafariz uma saída para sua
dificuldade. Era uma vítima do próprio Estado que, diante da negativa da prestação de direitos
básicos, a colocou em tais condições.
Assim, o caso concreto apresentava uma colisão de direitos fundamentais: de um lado, o
principio da dignidade da pessoa humana e o direito à moradia e, de outro, o direito de
propriedade e a proteção e a preservação do patrimônio cultural brasileiro. Para a DPU, tendo
estes princípios a mesma hierarquia, a decisão judicial final deveria observar a otimização e a
harmonização destes valores. Com base nesta construção argumentati va, diante dos interesses
conflitantes e da vulnerabilidade da Sra. Josefa, a DPU propôs na sua apelação que prevalecesse
os direitos e os interesses da mesma, a fim de evitar, mais uma vez, sua exclusão social e que
lhe fosse assegurado seus direitos constitucionais.
Porém, em 2017, o Tribunal Regional Federal (TRF), ao julgar a apelação da Sra. Josefa,
não acolheu os argumentos da Defensoria e manteve a sentença que determinou a desocupação
do imóvel, considerando que
[...] não era plausível o argumento da recorrida concernente à função social
da posse, uma vez que o bem imóvel em questão é pertencente à União
Federal. Desta forma, o uso do bem sem qualquer contraprestação é
contrário ao interesse público, pois impede à União dar uma finalidade
concreta e que atenda ao interesse da população em geral ao imóvel
pleiteado em juízo (BRASIL, 2014, p. 152).

Atualmente, a ação de reintegração de posse está em fase de execução, ou seja,
aguardando a iniciativa da União Federal no sentido de retirar a ocupante do local onde se
encontra a Fonte tombada pelo IPHAN.
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Podemos perceber, através deste relato do imbróglio judicial que envolve o Chafariz do
Lagarto, as diversas disputas discursivas ocorridas no campo jurídico. Segundo os ensinamentos
de Pierre Bourdieu (1989, p. 212), o campo jurídico é o lugar de concorrência pelo monopólio
do direito de dizer aquilo que é o direito,
[...] no qual se defrontam agentes investidos de competência ao mesmo
tempo social e técnica que consiste essencialmente na capacidade
reconhecida de interpretar (de maneira mais ou menos livre ou autorizada)
um corpus de textos que consagram a visão legítima, justa, do mundo social.

Para Bourdieu, os agentes e as instituições criam códigos próprios, com toda a ritualização
dos seus trâmites e ações. Assim, a existência do campo jurídico está diretamente relacionada
com o monopólio dos profissionais que atuam em determinado meio e que possuem a
competência jurídica, o controle do acesso às informações e os recursos necessários para sua
atuação. O capital simbólico adquirido pelos agentes desse campo e seu poder decisório
representariam, assim, a palavra pública enunciada em nome de todos.
Na visão do Ministério Público Federal, o Chafariz deveria ser preservado e restaurado
“para a presente e futuras gerações” pela sua importância histórica. Porém, na petição inicial da
ação civil pública pouco se dedicou a respeito deste valor histórico, muito menos com relação
ao valor estético. Em apenas dois curtos parágrafos foram mencionados o ano de construção do
chafariz, a sua utilidade à época, algumas de suas características materiais e quem foi o autor
da obra. Com relação a esta autoria, a menção feita ao Mestre Valentim foi lacônica, sem
nenhuma outra informação biográfica. Portanto, o MPF conside rou o fato do bem ser tombado
pelo IPHAN suficiente para subsidiar a ação judicial em decorrência do estado de conservação
em que se encontrava e que o afastava da sua “finalidade social”, uma vez que o Chafariz integra
o patrimônio cultural nacional (BRASIL, 2012, p. 3).
Em contrapartida, aquele órgão que tem como função precípua fiscalizar e conservar o
patrimônio cultural e que estabeleceu o seu valor histórico e estético em 1938, quando registrou
o Chafariz tanto no Livro de Tombo Histórico quanto no Livro Tombo das Belas Artes, apresentou
um discurso relativizando a importância da Obra diante da necessidade de se estabelecer
prioridades na execução da política de proteção ao patrimônio histórico brasileiro no seu
conjunto. Para o IPHAN, considerando as limitações orçamentárias, caberia somente a esta
autarquia realizar uma valoração dos bens federais tombados que possuem maior significado
para o patrimônio cultural brasileiro de forma a determinar a ordem prioritária de eventual
realização de intervenções de conservação e restauração, sendo que o Chafariz não era
prioritário. Percebe-se, portanto, que os critérios considerados pelo IPHAN em 1938 perderam
a sua força diante do cenário de preservação atual do patrimônio cultural brasileiro. Isto fica
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bem evidenciado ao analisarmos a sua contestação na ação civil pública que em nenhum
momento teceu qualquer comentário a respeito da história ou da estética do Chafariz.
Neste caso da ação civil pública proposta pelo MPF, o que deve prevalecer? A
discricionariedade de uma agência oficial de proteção ao patrimônio cultural no
estabelecimento de prioridades para sua atuação diante das limitações orçamentárias? Ou uma
intervenção externa nestas prioridades realizada pelo MPF através do Poder Judiciário? As
respostas a estas perguntas estão longe de serem conhecidas.
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) divulgou em 2016 o relatório do ano-base de 2015
contendo o tempo médio de tramitação processual nas diversas vertentes do Poder Judiciário.
Por exemplo, na Justiça Federal o tempo médio é de 13 anos e 3 meses. Estes dados não levam
em consideração o tempo médio do processo no caso dele alcançar as instâncias dos Tribunais
Superiores, tais como o Superior Tribunal de Justiça – STJ, onde o tempo médio é de 1 ano e 6
meses. Também não está contabilizado o tempo médio para a execução do que já foi julgado,
cerca de 5 anos e 3 meses na Justiça Federal (CONSELHO, 2016, p. 243). Portanto, o destino do
Chafariz do Lagarto tornou-se incerto.
Por outro lado, para a Superintendência de Patrimônio da União o Chafariz é um imóvel
público federal invadido e que deve ser restituído à posse pública. Os argumentos trazidos pela
AGU também foram lacônicos com relação ao valor histórico e estético da Fonte. Quanto a este
último aspecto, sequer houve qualquer referencia ao fato da obra ser atribuída ao Mestre
Valentim. A Advocacia-Geral da União também parte do princípio de que se o bem é tombado
ele automaticamente está envolto de valor histórico e arquitetônico devendo ser considerado
uma “herança cultural da população brasileira”, merecedora de proteção diante de invasores
não autorizados.
Por fim, a Defensoria Pública da União questiona todo este arcabouço argumentativo
jurídico-patrimonial considerando a situação fática da vida que está em jogo: o direito por uma
habitação digna para uma moradora de rua analfabeta e idosa diante de um chafariz desativado
que sofre depredações há quase um século, constantemente abandonado pelas autoridades
oficiais, bastante alterado nas suas características originais, usado por cerca de 50 anos como
moradia para três famílias diferentes e que não é prioridade nem para o órgão oficial que o
declarou como um bem tombado. O que deve prevalecer? No caso da reintegração de posse, já
está decidido: a Sra. Josefa sairá do imóvel em breve, na expectativa de que o Estado a inclua
nos programas públicos de habitação. De toda forma, quando isto acontecer, o Chafariz do
Lagarto estará pronto para receber outros ocupantes, caso continue não sendo prioridade para
as agências responsáveis pelo patrimônio cultural.
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“Relíquia histórica a que ninguém presta atenção” 3
Para Maria Cecília Londres Fonseca (2000, p. 112) a expressão “referência cultural” é
utilizada, majoritariamente, “em textos que têm como base uma concepção antropológica de
cultura, e que enfatizam a diversidade não só da produção material, como também dos sentidos
e valores atribuídos pelos diferentes sujeitos a bens e práticas sociais”. Contudo, em que pese a
noção de referencia cultural estar mais ligada aos aspectos da imaterialidade, esta categoria
também pode ser relacionada com os bens materiais. Neste sentido, se olharmos para o Chafariz
do Lagarto sob a perspectiva de uma das poucas obras remanescentes do período colonial
brasileiro, atribuída a um dos mais significativos artistas brasileiros do século XVIII e que também
foi um dos marcos do desenvolvimento urbano da cidade do Rio de Janeiro, podemos consideralo como um suporte material que se constituiu como uma referência cultural enquanto
valorizado por determinados grupos sociais. Ainda seguindo os caminhos indicados por Maria
Cecília Londres Fonseca (2000, p. 113):
O ato de apreender referências culturais pressupõe não apenas a captação
de determinadas representações simbólicas, como também a el aboração de
relações entre elas e a construção de sistemas que falem daquele contexto
cultural, no sentido de representá -lo. Nessa perspectiva, os sujeitos dos
diferentes contextos culturais têm um papel não apenas de informantes
como também de intérpretes de seu patrimônio cultural.

Percebe-se, portanto, que sob a perspectiva da noção de referência cultural, o peso
material e simbólico daquilo que é considerado patrimônio pelos órgãos e institutos
especializados possui uma dinâmica de atribuição de sentidos e valores ao longo do tempo. Ou
seja, os bens culturais não valem por si mesmos, não têm um valor intrínseco e este o valor é
sempre atribuído por sujeitos particulares e em função de determinados critérios e interesses
historicamente condicionados.
Marcia Chuva (2015, p. 25), ao analisar como a noção de referência cultural foi introduzida
nas práticas de preservação cultural brasileira nos anos 1970, ensina que:
Um bem cultural pode ser incluído na categoria de patrimônio quando são
atribuídos a ele sentidos e significados que o torna referência para um grupo,
que se identifica com aquele bem, sendo um elo entre todos aqueles que
compõem esse grupo. Por isso, todo patrimônio se constitui a partir de uma
forte carga simbólica, que é imaterial ou intangível.

Contudo, não basta que um determinado círculo de intelectuais ou grupo de poder
estabeleçam que um bem material seja considerado como uma referencia cultural. Neste ponto,
entra em cena outra categoria importante quando se busca esmiuçar o conceito de patrimônio:
a ressonância. A noção de referencia cultural pressupõem sujeitos para os quais essas

3

O Globo, Ri o de Janeiro, 25 out. 1963, p. 5.
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referências façam sentido. Trata-se, portanto, de uma subjetividade inerente a qualquer
patrimônio cultural. Esta subjetividade ou imaterialidade do patrimônio se relaciona com a
questão da ressonância, ou seja, com o grau de reconhecimento de um determinado patrimônio
cultural junto aos diversos setores da população. Conforme os ensinamentos de José Reginaldo
Gonçalves (2007, p. 19):
[...] um patrimônio não depende apenas da vontade e decisão políticas de
uma agência de Estado. Nem depende exclusivamente de uma atividade
consciente e deliberada de indivíduos ou grupos. Os objetos que compõem
um patrimônio precisam encontrar ‘ressonância’ junto a seu público.

Para o historiador Stephen Greenblatt, citado por Gonçalves, a ressonância está
relacionada com a capacidade de um determinado objeto, prédio ou monumento atingir um
universo mais amplo, para além de suas fronteiras formais. Trata-se do “poder de evocar no
expectador as forças culturais complexas e dinâmicas das quais ele emergiu e das quais ele é,
para o expectador, o representante” (GREENBLATT apud GONÇALVES, 2007, p. 19).
O Chafariz do Lagarto, enquanto se manteve funcional no final do século XVIII e parte do
século XIX, representava um importante espaço público no Catumbi, pois era um local de
referencia para negociações de escravos, vendas de produtos e comércio em geral além, é claro,
do fluxo intenso de pessoas para usufruir das águas do Rio Comprido e do Rio Maracanã. Como
já tivemos a oportunidade de destacar, a escultura do lagarto não foi bem recebida por parte da
população do bairro que não entendia os motivos da escolha de um bicho "feio e maldito", que
"representava a figura do demônio" (MATOS, 2005, p. 23). Talvez, esta ausência de empatia com
o réptil estilizado do Mestre Valentim possa ser atribuída ao fato de que algumas religiões de
matriz africana relacionam a salamandra ao fogo 4 . Se a escultura do lagarto fosse utilizada para
ornamentar o chafariz do Passeio Público, juntamente com os jacarés, a elite da cidade que
frequentava aquele parque poderia ter uma percepção diferente.
Uma curiosidade que não pode passar despercebida a respeito do Chafariz é o fato de que
no final do século XIX correu pela cidade uma lenda de que a Fonte seria mal-assombrada. Algum
gaiato, que acabou preso, se escondia no alto do paredão do Chafariz e atirava moedas de cem
mil réis no tanque, atraindo as pessoas:
Interessante o caso do Chafariz do Lagarto. Um espíri to gaihofeiro, que por lá
anda a divertir-se com o público bestificado, deu a nota característica da
semana. Vem a pelo, pois, relatar um facto presenciado no mesmo sítio, por
uma senhora bastante nossa conhecida. Uma ocasião, disse-me a piedosa
senhora, em que por lá passava a horas mortas, ouvira uns gemidos longos,
doridos, de alma penada. Entendida em matéria de espiritismo,
compreendeu logo que se tratava de um dos muitos casos descriptos pelo
Allan Kardec.

4

Apesar de ser um anfíbio, a salamandra é usualmente confundida pelo l eigo como um lagarto.
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- Quem sois, ó habitante dos muitos de além, falou, que andais a taes horas
perturbando a placidez religiosa dos sítios solitários? Quem sois e o que
queres?
- Eu sou, replicou o espírito, ó transeunte nocturno, o espírito de um burro
que passou pela vida a sofrer todos os desvarios horríveis de um carroceiro.
Para a minha entrada no reino dos céus, preciso ainda de seis missas rezadas
pelo padre Batalha. Ide, ó transeunte nocturno e caritativo, ide e mandai
reza-las!
A senhora que me relatou este facto é a Exma. D. Opinião Pública (REVISTA
ILLUSTRADA, 1891, p. 2).

A partir do início do século XX até os tempos atuais o Chafariz esteve frequentemente
relacionado ao abandono e ao descaso com patrimônio cultural oficial. Foram poucas as décadas
em que os jornais cariocas não noticiaram alguma matéria a respeito destas condições precárias.
A construção foi depredada e reformada diversas vezes ao longo dos anos. A escultura do lagarto
chegou a sua terceira versão, pois aquela original de bronze esculpida pelo artesão do período
colonial foi furtada na década de 1970. O réptil está corriqueiramente com um cigarro na boca
como relatou a reportagem do O Globo em 2010 (O GLOBO, 2010, p. 22). Além disso, como o
Chafariz fica próximo à Passarela do Samba, o Sambódromo carioca, nos dias de carnaval o
lagarto usualmente ganha algumas alegorias e paetês deixados pelos foliões 5.
O caso concreto do Chafariz do Lagarto serve como um bom exemplo prático para o
dimensionamento das noções de referencia cultural e de ressonância. Pelo menos nos últimos
50 anos sob seu teto habitaram duas gerações da família Nascimento, os “zeladores” da Fonte,
seguida da família da Sra. Sueli da Silva Demétrio e, agora, serve de residência para a Sra. Josefa
Rosa de Jesus. Estas famílias não consideraram a construção como uma referencia cul tural e sim
como uma possibilidade de obter uma moradia que, mesmo não sendo adequada, acabou
oferecendo algum tipo de abrigo para os seus habitantes.
Não existe na construção qualquer referencia à sua história, seja uma placa, um quadro
ou um cartaz. Até 1941 o Chafariz fazia parte da região administrativa do Catumbi. Após este
ano, por decreto municipal, passou a integrar o bairro do Centro. Em reportagem do jornal O
Globo realizada em 2006, foi noticiada a intenção de alguns moradores integrantes do
Movimento da Juventude do Catumbi de reincorporar o Chafariz ao bairro, em decorrência das
comemorações pelos 65 anos de sua delimitação oficial. Para o coordenador do Movimento, Sr.
Alberto Vieira, o “Chafariz ficou abandonado desde que passou para o Centro. Se ele voltar a
pertencer ao Catumbi, vamos cuidar melhor dele”. Este interesse despertado pelo Chafariz fazia
parte da luta de um grupo de moradores para impedir que o bairro desaparecesse, em
decorrência do processo de esvaziamento populacional e de esquecimento da sua história que

5

Vídeo pos tado por Joã o Vi ei ra no Youtube em 27 de fevereiro de 2017. Di s ponível em
https ://www.youtube.com/watch?v=NDDEO755OdI. Acessado em 20/10/2017.
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estava em curso, segundo Vieira (O GLOBO, 2006b, p. 5). Ainda citando Maria Cecília Londres
Fonseca (2000, p. 114):
[...] o conhecer é o primeiro passo para proteger essas referências - pois é
preciso, antes de mais nada, identificá-las, enunciá-las. Entretanto, como a
dimensão simbólica do espaço costuma ser mais vivida que conhecida, e
também porque sua consideração pode limitar a realização de interesses
outros [...], essa dimensão raramente é levada em conta no planejamento
urbano.

Além disso, as noções de referencia cultural e de ressonância também estão, de certa
forma, relacionadas com a valoração que faz a administração pública quando executa as
políticas do patrimônio cultural, ou seja, na escolha daquilo deve ou não s er objeto de sua
atuação. Assim, neste processo de escolha, irremediavelmente é feita uma valoração dos bens
tombados que, num dado momento, possuem maior significado para o patrimônio cultural
brasileiro e que determinará a ordem prioritária na realização de obras de preservação e de
restauração.
Quando abordamos a ação civil pública proposta pelo MPF, que teve como objetivo
obrigar o IPHAN a realizar obras de reforma e de restauro no Chafariz, expusemos os
argumentos de defesa do Instituto no sentido de que, por questões orçamentárias, o Chafariz
do Lagarto não estava entre as suas prioridades. Ora, se o próprio IPHAN, que foi o órgão oficial
que realizou o tombamento do Chafariz tanto no Livro de Tombo Histórico, quanto no Livro
Tombo das Belas Artes, não o considera como uma prioridade em decorrência das limitações
orçamentárias que impediriam a realização de todos os atos necessários a uma completa
proteção do vasto patrimônio histórico e artístico nacional, por que exigir da população do
Catumbi ou do Centro da cidade do Rio de Janeiro algum tipo de apreço pela construção que
não cumpre mais a sua funcionalidade inicial e que sofreu diversas intervenções afetando de
sobremaneira a sua estética original? Se o Chafariz do Lagarto pode ser considerado um
patrimônio cultural pergunta-se, diante de tudo o que já foi exposto até agora: patrimônio para
quem?
Oportunas as palavras de Carlos Drummond de Andrade (JORNAL DO BRASIL, 1974, p. 5)
quando manifestou a sua preocupação com relação à falta de conhecimento da população a
respeito dos bens tombados:
Eu acredito, sem literatura, no amor do povo àquilo que lhe toque o coração.
E se badalar é deplorável, informar é outra coisa. Uma campanha inteligente
de divulgação de bens tombados pegaria bem, e a DAC e IPHAN l avrariam um
tento.

Considerações finais
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Se tomarmos a perspectiva de que a cidade é um lugar de memória - conceito forjado
por Pierre Nora6 - os monumentos do passado, embora não sejam os únicos, se constituem em
lugares de memória. E a luta por esta memória como meio para obter uma identidade é uma
constante, principalmente naquelas cidades em que não houve um planejamento urbano
racional que procura conciliar a expansão imobiliária com a preservação daquilo que foi
considerado como patrimônio cultural pelos órgãos oficiais.
O Rio de Janeiro, por exemplo, é uma cidade construída em camadas e que, diante da
sua expansão urbana, sempre esteve às voltas com os dilemas da preservação dos seus bens
materiais constituídos como patrimônio cultural. Em 1974, na sua coluna semanal no Jornal do
Brasil, Carlos Drummond de Andrade abordou as constantes disputas travadas entre os agentes
da especulação imobiliária e as autoridades do IPHAN com relação à preservação do patrimônio
histórico brasileiro, manifestando a sua preocupação com relação à falta de conhecimento da
população a respeito dos bens tombados:
Vale a pena dizer, repetir, divulgar: “Olha, pessoal, essas coisas aí estão
protegidas por lei. Mas não basta essa proteção. É preciso que vocês
aprendam a conhece-las e estima-las. Como se fossem coisas de vocês.
Conhecendo-as, ajudarão a protege-las” (JORNAL DO BRASIL, 1974, p. 5).

Percebe-se, portanto, que não basta uma agência pública ou privada, com base em
critérios acadêmicos, estabelecer que um determinado bem material deve ser considerado
como patrimônio cultural de uma sociedade. Para que o bem classificado como cultural, seja de
valor histórico, estético ou arquitetônico, efetivamente possua este atributo é preciso que a
escolha oficial encontre ressonância entre a população, ou seja, que as pessoas reconheçam que
o bem tombado faz parte da sua história como integrante do grupo social. Caso contrário, as
autoridades administrativas responsáveis pela preservação do patrimônio cultural sempre
estarão às voltas com questões relacionadas ao abandono, a depredação e a descaraterização
destes bens.
A falta de informação, como destacou Carlos Drummond de Andrade, contribui para a
ausência de interesse da população a respeito dos bens que são oficialmen te considerados
como possuidores de valor histórico ou estético. Se um turista circular pelo centro do Rio de
Janeiro sem um guia especializado terá grande dificuldade de entender a lógica da cidade:
ausência de padrão de gabarito para a altura dos prédios; edifícios antigos ao lado de
construções modernas; locais de importância histórica sem a devida sinalização; organização

6 Pa ra

Pi erre Nora (1993), os lugares de memória podem ser a nalisados sob três sentidos: são lugares materiais onde
a memória social se fixa e pode ser percebida pelos s entidos; s ão l ugares funcionais porque tem ou adquiriram a
funçã o de fundamentar memórias coletivas e s ão lugares simbólicos onde essa memória coletiva s e expressa e se
revel a. São, portanto, l ugares ca rregados de uma i ntencionalidade de memória.
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urbana que prioriza a circulação de pessoas e veículos e não estimula a contemplação e visita
aos monumentos históricos, culturais e arquitetônicos.
Somos capazes de atravessar a Praça XV sem reparar no Chafariz do Mestre Valentim;
de olhar para a Igreja de Nossa Senhora do Monte do Carmo, primeira catedral da cidade, sem
saber que o templo guarda uma urna com parte das cinzas de Pedro Álvares Cabral; de almoçar
num restaurante do Paço Imperial e ignorar que ali foi a residência da família real portuguesa e
que suas instalações foram testemunhas de importantes momentos da história do Brasil, como
o Dia do Fico e a assinatura da Lei Áurea; de subir as escadas rolantes estação do metrô da
Avenida Presidente Vargas e caminhar indiferente ao lado das grades do Campo de Santana,
cenário onde Dom Pedro I foi aclamado imperador do Brasil e a República foi proclamada; de
passar rapidamente pelo Obelisco do final da Avenida Rio Branco, construído para comemorar
a abertura desta via, que simbolizava a civilização da capital brasileira, sem sequer imaginar que
nele os gaúchos liderados pelo general Flores da Cunha amarraram seus cavalos como um sinal
da tomada de poder após a vitória obtida no golpe de 1930; e, para concluir esta série de
exemplos, parar o carro no estacionamento subterrâneo da Cinelândia e desconhecer que logo
acima havia um prédio denominado de Palácio Monroe, que foi a primeira con strução
arquitetônica brasileira premiada internacionalmente e onde funcionou o Senado Federal por
35 anos. E o que dizer do Chafariz do Lagarto? Localizado num entroncamento de ruas, perto de
um viaduto, com pouca circulação de pessoas comparado ao que este espaço representava nos
séculos XVIII e XIX, sem nenhuma placa ou sinal indicativo de sua história, é ignorado pelos
transeuntes desavisados.
Não sabemos qual será o destino da Sra. Josefa e quando o Chafariz do Lagarto receberá
novas obras. Porém, com a exposição da sua história e de seu estado de conservação, tivemos
a pretensão de contribuir para a reflexão acerca da necessidade de uma maior interlocução
entre aqueles que definem os bens que devem compor um patrimônio cultural de uma
coletividade e aqueles que, em tese, seriam os destinatários desta atribuição de valor. Ou seja,
os significados pretendidos através de uma escolha dos agentes estatais nem sempre encontram
ressonância perante a população que pode, inclusive, constituir uma significação be m distante
daquela imaginada inicialmente.
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“NA RUA, A FESTA NÃO TEM DONO”: A FESTA DE SANTA BÁRBARA E UMA DISCUSSÃO
PATRIMONIAL
DEBORA SIMÕES DE SOUZA MENDEL1

Apontamentos iniciais sobre a Festa de Santa Bárbara
No dia 4 de dezembro, o Centro Histórico veste-se de vermelho e branco para celebrar
Santa Bárbara. Organizada pela Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos e celebrada no
Largo do Pelourinho, a festa começa com a alvorada de fogos, logo após, faz-se a missa campal
e há uma procissão em seguida.
No mesmo dia, ainda no Pelourinho, também acontecem comemorações para Santa
Bárbara no Mercado que leva o seu nome e no Quartel dos Bombeiros, o que é natural, visto
que ela é protetora dos bombeiros e também dos mercadores, vendedores de fogos, baianas de
acarajé, entre outros. Interessante fato sobre a festa de Santa Bárbara é a ausência de relações
com templos religiosos até 1987. Por mais que os mercadores encomendassem missas às igrejas
próximas – como por exemplo, na Igreja da Ordem Terceira do Carmo, localizada na Ladeira de
mesmo nome –, toda organização ficava sob a responsabilidade dos comerciantes. Há ainda
festa para a santa no bairro da Liberdade, onde há uma Igreja Católica Brasileira em sua
homenagem.
Na data da festividade, Iansã também é reverenciada pelas ruas. Alguns devotos saúdam
o orixá com sua expressão específica: “Eparrei 2 Iansã” ou “Eparrei Oiá”. Em diversos momentos,
pessoas entram em transe. Esse dia 4 é marcado pela forte presença de adeptos do candomblé,
os quais vão às ruas para reverenciar Iansã.
O dia de Santa Bárbara abre o calendário de festejos religiosos de Salvador, que se
estende até o carnaval. De forma geral, as festas de largo 3 estão relacionadas a alguma Igreja,
onde se concentram as cerimônias, e também a Irmandades. O largo é o referencial espacial
externo da Igreja; pode ser estendido até muitos metros do entorno da mesma. O espaço do
largo, por ocasião da festa, recebe objetos festivos, como por exemplo, flores, cartazes,

1

Progra ma de Pós-Graduação em Antropologia Social, Mus eu Na cional, Universidade Federal do Rio de Janeiro,
(PPGAS/MN/UFRJ). Doutoranda. A pesquisa é financiada pelo Conselho Na cional de Desenvolvimento Ci entifico e
Tecnológico (CNPq).
2 Sa udação específica para Iansã.
3 Em dezembro, na ci dade de Salvador, comemora-se Santa Bárbara, Nossa Senhora da Conceição (padroeira do
Es ta do) e Santa Luzia, nos dias 4, 8 e 13 res pectivamente. No pri meiro dia do ano a contecem as comemorações do
Nos so Senhor dos Na vegantes. Já do dia 3 a o 6, na i greja da Lapinha, realizam -se a s celebrações dos Sa ntos Reis. Em
s eguida, na segunda quinta-feira após a Festa de Reis, há a Lavagem do Bonfim; já 19 de janeiro, ocorre a Festa da
Ri beira. Pa ra fechar o mês de ja neiro, no último domingo, festeja-se São Lá zaro. Em fevereiro, dia pri meiro e dia 2,
fa z-s e a Lava gem de Itapuã e a Festa de Iemanjá, respectivamente. Al gumas festas de l argo s ão chamadas também
de “l a vagens”, s endo a mais famosa a do Bonfim.
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bandeirinhas e barracas (SERRA, 2009). Esses objetos demarcam o espaço da festa, tal como os
corpos que se movem pelas ruas de forma específica.
A identidade da festa de Santa Bárbara como histórica festa de largo de Salvador é
acionada pelo discurso do patrimônio, o que pretendemos aprofundar para, a partir desse viés,
discutir uma das formas de construção da “identidade baiana”. A festa está associada a um
aglomerado de patrimônios. Tais patrimônios possuem diferentes naturezas e estão submetidos
a diferentes esferas (e, consequentemente, a diversos órgãos). Estamos diante de bens culturais
tanto de natureza material quanto imaterial, registrados em âmbito estadual, nacional e
mundial. A festa é registrada como Patrimônio Imaterial do Estado pelo Instituto do Patrimônio
Artístico e Cultural (Ipac) desde 2008 e está cercada de outros patrimônios, como o Centro
Histórico de Salvador. Este foi tombado como Patrimônio Histórico Brasileiro em 1984,
reconhecido no ano seguinte pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e
a Cultura (Unesco) como Patrimônio Cultural da Humanidade.
A religiosidade baiana, que pressupõem a relação entre práticas do catolicismo e das
religiões de matrizes afro-brasileiras, pode ser vista nas festas de largo. O turismo étnico-afro
na Bahia é importante frente de atuação do governo do Estado. Nessa perspectiva, valoriza-se
a forte presença do candomblé na história da Bahia e o diálogo com o catolicismo. Mas, como
sabemos, o candomblé já foi alvo de perseguições orientadas pelo próprio Estado no passado.
Ou seja, ao longo do processo histórico, ocorreram transformações que levaram ao
reconhecimento da contribuição da população negra para a construção do Brasil.

As Políticas públicas e os patrimônios negros
A festa de Santa Bárbara insere-se na discussão da produção de uma identidade afrobaiana, pois ela insere-se num de ciclo de festas em que práticas do catolicismo estão juntas
com práticas das religiões de matrizes afro-brasileiras. Por exemplo, festividades como: a Festa
do Nosso Senhor do Bonfim e tantas outras.
Utilizo a ideia de identidade baiana e suas derivações: identidade afro-baiana e
baianidade não enquanto conceito aplicável à minha análise, mas como um processo de
cristalização de diversos elementos e modos de viver e pensar com a finalidade de criar
determinada cultura negra na Bahia homogênea. Vale ressaltar que esse movimento de
valorização não pode ser deslocado do contexto anterior de desvalorização e criminalização das
práticas e costumes do povo negro. A passagem da cultura negra de objeto de depreciação para
bem de valor histórico foi gradativo.
Segundo Santos (2005), a partir da década de 1950, na Bahia, surgiu um processo de
criação de políticas culturais (políticas estas que abrangem manifestações da cultura negra).
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Esse movimento envolveu as lideranças de diversos grupos do movimento negro e os políticos
de diferentes esferas. Estava no cerne desse movimento a grande contribuição afro-brasileira
para a construção da Bahia. Sendo assim, houve a necessidade de incorporar políticas públicas
que incluíssem cultura e que contemplassem tais dimensões, sobretudo, patrimônio e turismo
ligados às heranças denominadas “afros”.
A partir da obra do autor é possível entender:
[...] o processo político da construção de imagens de uma ‘Bahia negra’, que
hoje parece definir ‘naturalmente’ a identidade do estado. O processo de
construção e consolidação dessas imagens vai se afirmando, paulatinamente,
entre o final da década de 50 e o início da Nova República, num contexto
marcado por fortes tensões e ambiguidades nas relações entre as elites
políticas e os próprios grupos e entidades negras, como os terreiros de
candomblé e suas lideranças, e outras entidades culturais e políticas, como o
Olodum, o Ilê Aiyê, o [afoxé] Filhos de Gandhy e o [Movimento Negr o
Unificado] MNU (SANTOS, 2005: 22).

Agier (2000) também examinou a construção desse processo, o qual chamou de mundo
cultural afro-brasileiro em Salvador.
Fazem parte desse mundo: o candomblé, a capoeira e os afoxés; todos recebem
investimento das redes de cunho étnico-político. Agier teve como ponto de partida a atuação
do bloco afro Ilê Ayê. O campo do candomblé viveu uma politização, que pode ser observada
pela formação de comitês de defesa e pela presença de militantes políticos negros atuando nos
terreiros de candomblé 4.
Em meados do século XX, um grupo de intelectuais e artistas desempenhou papel
importante na construção da ideia de baianidade, entre eles: Pierre Verger, na fotografia; Jorge
Amado, na literatura; Dorival Caymmi, na música; e Carybé, nas artes (pinturas, esculturas,
desenhos etc). Inspirados em certo modo de viver da população baiana em consonância com
aspectos religiosos, eles criaram uma “estética que acabou por revitalizar as artes baianas e
projetá-la nacional e internacionalmente” (SILVA, 2012: 2).
Segundo Santos (2005), o discurso referente à formação da política cultural visava a uma
junção de todas as ações numa orientação “integrativa”. O movimento de fomento à política
cultural alicerçou-se na interação entre os setores e os sujeitos detentores da cultura – os
indivíduos que produzissem a cultura baiana, que incluía: artesãos, artistas, mestres de capoeira
e de culinária.
O governo estadual baiano, no curso do regime militar, desenvolvia iniciativas que
visavam à concepção e à metodologia fortemente democráticas, as quais estavam na elaboração

4

No enta nto, é i mportante pontuar que a politização deste ca mpo não ocorre de forma homogênea. Ca da terreiro
pa rti cipa da s ua forma e alguns não participam. Entre os que não participam, há aqueles que se l ocalizam na periferia
s oci al e econômica da cidade.
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dessa política cultural. O fundamento da participação democrática tinha como base os órgãos
estatais que promoviam seminários com “árduo trabalho de pesquisa e consultas prévias, com
a participação daqueles que produziam a cultura para identificar os elementos que compõem a
dinâmica e a estrutura de cada um dos setores” (SANTOS, 2005: 92).
O autor realiza uma análise das transformações das concepções sobre o candomblé no
curso das décadas de 1950 e 1960 e investiga o papel desta religião no seio da política oficial. É
muito comum – porém, limitada – a visão de que, nesse período, as religiões afro-brasileiras só
apareciam nas ações do Estado de controle policial. Para o autor, esse processo é mais complexo
e leituras que só contemplam um dos lados são limitadas e simplistas. De fato, a prática policial
era marcante, pois, para que as casas de candomblé funcionassem, era preciso obter uma
certidão, pagar uma taxa e a adquirir uma habilitação da Delegacia de Jogos e Costumes.
Contudo, vale frisar que, na perspectiva oficial, as religiões afro-brasileiras não eram vistas como
mera religião de negros. Estava em andamento a ideia do candomblé “como um ‘assunto de
Estado’, traduzida através de um corolário de representações que já se encontravam presentes,
desde os anos cinquenta, no próprio governo federal” (SANTOS, 2005: 57).
Do conjunto de elementos que formam a identidade baiana, o candomblé destaca-se,
mas não está sozinho. Santos aponta, também, a paisagem, a arquitetura, a capoeira, a culinária,
o modo de vida do povo da Bahia; em outras palavras, o ‘jeito baiano’ como signos utilizados
nos discursos do governo do Estado sobre o turismo oficial. O característico modo de vida do
baiano pode ser compreendido a partir dos traços das culturas africanas com a cultura ocidental.
Ao produzir textos a respeito de uma política de turismo, o governo do Estado da Bahia produz
‘leituras culturais’ que, de forma geral, exerceram ‘fascínio e atração’ em todos aqueles que
visitam o Estado. A concepção era de que o conjunto dos elementos baianos derivava de uma
herança africana e, consequentemente, em essência, era popular. Santos aponta tais discursos
do governo acerca da indústria cultural e do turismo como importantes argumentos na
construção de uma Bahia para o Brasil e para o exterior nos primeiros anos da década de 1970.
Acredito que a ideia de diáspora no Atlântico Negro, de Paul Gilroy, ajuda a pensar a
construção de patrimônios negros. A diáspora é produzida na interação e na variação de
incontáveis culturas negras, que não podem ser reduzidas a tradições nacionais, nem tampouco
étnicas. A nova concepção de diáspora valoriza as relações “supranacionais” e rejeita a
supremacia do Estado-nação moderno e do nacionalismo. Nesse sentido, essa corrente visão de
diáspora possui uma habilidade não nacional, na medida em que o conceito é incorporado em
relatos que rejeitam o essencialismo ético na constituição da identidade.
Gilroy aponta a importância de uma análise centrada nos trânsitos e trocas ocorridas no
chamado “Atlântico Negro”, que, de acordo com a ideia de diáspora, “nós poderemos então ver
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não a raça, e sim formas geopolíticas e geoculturais de vida que são resultantes da interação
entre sistemas comunicativos e contextos que elas não só incorporam, mas também modificam
e transcendem” (GILROY, 2012: 24).
O Atlântico negro pode ser entendido, metaforicamente, como as relações
transnacionais elaboradas na modernidade, que se expandiram e que criaram um sistema
mundial de comunicações caracterizado pelas trocas culturais e pelo constante fluxo. A
constituição de uma rede de comunicação permitiu às populações negras, no decorrer da
diáspora africana, produzirem uma cultura que não é possível ser denominada unicamente
como caribenha, africana, americana ou britânica, mas deve ser entendida como o conjunto de
todas elas ao mesmo tempo. Tal cultura é a do Atlântico Negro, que possui no seu fundamento
o hibridismo. Sendo assim, não se limita às fronteiras étnicas ou nacionais.
O autor propõe uma nova concepção de espaço, pois este é visto na forma de um
“circuito comunicativo que capacitou as populações dispersas a conversar, interagir e, mais
recentemente, até a sincronizar significativos elementos de suas vidas culturais e sociais”
(GILROY, 2012: 20). Essa interpretação da diáspora valoriza as interações entre as culturas, que
extrapolam uma região fechada. Nesse ponto, os argumentos defendidos pelo autor auxiliam
na compreensão dos elementos culturais afro-baianos, os quais são produzidos pelos
afrodescendentes de diversos territórios e circulam entre eles. Tais localidades receberam
parcela significativa de mão de obra escrava africana.

A Festa de Santa Bárbara enquanto patrimônio
As reflexões desenvolvidas neste artigo fazem parte da minha pesquisa de doutorado –
em curso – sobre as comemorações em torno de Santa Bárbara e de Iansã no fluxo das coisas e
pessoas (santas e não santas) pelas ruas, casas e igrejas, em Salvador. Durante a pesquisa
etnográfica, a questão do patrimônio foi adensando-se, pois os próprios devotos acionavam o
tema. Desse modo, realizei parte do trabalho de campo na sede do Ipac e analisei a
documentação do inventário produzido no processo de registro da festa enquanto patrimônio
da Bahia.
Entrevistei os antropólogos Júlio Braga e Nívea Alves dos Santos. Júlio Braga foi o
responsável pelo pedido do registro do patrimônio e, na época da solicitação, era diretor geral
da Instituição, já Nívea Alves participou da pesquisa para a elaboração do inventário. Eles podem
ser chamados de “antropólogos inventariantes”, como proposto por Tamaso (2006). Segundo a
autora, esse tipo de antropólogo participa do desenvolvimento dos inventários e dos possíveis
registros de bens imateriais, produzindo pesquisas e laudos culturais de determinados grupos.
Conforme explica Tamaso, o registro de bens de natureza imaterial, independente da esfera
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(municipal, estadual ou federal), é um “registro não mais antropológico, agora, mais do que
nunca, político” (TAMASO, 2006: 18).
Em 2004, o Ipac fez o primeiro pedido de registro. O pedido foi negado, por apresentar
problemas na metodologia do inventário. Depois que a equipe realizou as alterações propostas
em 2008, finalmente, a Festa de Santa Bárbara foi registrada como Patrimônio Imaterial do
Estado e foi inscrita no Livro de Eventos e Celebrações. A Gerência de Patrimônio Imaterial
(Geima) do Ipac utilizou metodologia parecida com a usada pelo Iphan no registro de bens de
natureza imaterial.
Atualmente, o Ipac conta com dois inventários da festa: o primeiro foi produzido
durante o registro e o segundo, no processo de revalidação do bem, que ocorre a cada cinco
anos. O processo de revalidação começou em dezembro de 2015, estendeu-se até março de
2018 e resultou num novo documento, o qual possui: apresentação, histórico da festa, processo
de revalidação, conclusão e anexos. Há uma mudança entre a produção do Ipac do primeiro para
o segundo inventário, enquanto as publicações do registro da festa a concebiam como uma festa
sincrética com pouca ao conceito, já o segundo é permeado por luta contra a ideia de
sincretismo. No entanto, Júlio Braga, desde o início do pedido do registro já combatia a utilização
desse conceito.
Júlio Braga é babalorixá (líder do terreiro de candomblé) e pesquisador das re ligiões de
matrizes africanas. Ele contou sobre seu amor à Iansã, “Eu sou filho dela” 5 . Ele também destacou
o caráter popular da festa e criticou o conceito de sincretismo religioso. Em entrevista ao Ipac,
em dezembro de 2005, ele sistematizou sua posição em relação ao termo sincretismo; em suma,
Júlio define o conceito como absolutamente preconceituoso. Segundo ele,
Quando você fala de religiosidade popular, você está de certa forma,
revelando um preconceito generalizado, que existe em relação a certos
sistemas de crenças, digamos supostamente mais simples, quando você
compara-os a um sistema supostamente mais complexo, como as chamadas
religiões reveladas. Como se, ao usar a expressão sincretismo, você quisesse
criar o desequilíbrio, uma hierarquia no sistema de crenças que isso também
não se sustenta. Por outro lado, é uma palavra fadada a trazer sempre consigo
uma conotação semântica pejorativa, ou de hierarquias ou de inferioridade.
Imagine vocês que, dificilmente, ao sinalizar a história da religião católica,
dificilmente se aplica o termo do sincretismo. [...] E você não encontra nas
análises e nos estudos nenhuma, ou rara vez, que você encontra uma
referência ao sincretismo formador da religião católica. O que se aplica
somente às religiões chamadas de segundo escalão, caixa dois do sentimento
religioso, que é uma coisa preconceituosa [...].

De acordo com Braga, a concepção de sincretismo sempre coloca as religiões de
matrizes africanas em um nível de inferioridade em relação ao catolicismo. Ademais, foi um

5

Entrevi sta realizada em janeiro de 2016.
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conceito criado para tratar de um período histórico específico. Para ele, quando utilizamos esse
conceito, nós perdemos a complexidade das relações entre as práticas religiosas.
Todavia, a ideia da Festa de Santa Bárbara como uma festa sincrética está presente em
uma série de discursos, principalmente os vinculados na grande mídia e nos catálogos de
turismo produzidos pelo governo do Estado. E é exatamente a partir dessa característica de festa
sincrética que a comemoração para Santa Bárbara é inserida no conjunto de bens
representativos da baianidade.
Segundo consta no dossiê do Ipac (2010: 70),
As bifurcações religiosas entre o catolicismo e os cultos de matriz africana
encontraram aqui o que se considera, de forma ligeira, como sincretismo
religioso. Quando, no atual Bairro do Comércio, na Cidade Baixa de Salvador,
populares se reuniram para festejar Santa Bárbara, foi marcado, naquele
momento, o início de um dos eventos mais peculiares de uma identidade
baiana atual. Toda essa mistura de religiosidades mantém as histórias de
Santa Bárbara e Iansã unidas e arraigadas à cultura de Salvador.

A primeira parte do primeiro inventário conta com documentação fotográfica das
décadas de 1980 e 1990; entrevistas com representantes da Festa no Bairro da Liberdade, do
Mercado de Santa Bárbara, da Igreja do Rosário e do Ipac. Como dito anteriormente, o Conselho
de Cultura do Estado da Bahia negou o primeiro pedido. Segundo o parecer técnico, faltaram
dados relevantes da história da celebração e do Pelourinho, documentos probatórios do Ipac,
além de outras questões impeditivas. Ainda nesse momento inicial, Sônia Tavares 6 (2005), a
pedido do Ipac, realizou uma pesquisa museológica sobre a festa. Conforme nos informa a
autora, na pesquisa, há informações e dados sobre a festa abarcando os seguintes aspectos:
“iconográfico, hagiográfico, artístico, religioso, no seu contexto sociocultural, a partir dos
símbolos que a identificam, ou seja, por meio da música, dos cânticos, dos rituais, das imagens
de santos, dos atributos e da culinária” (TAVARES, 2005: 3).
Entre os devotos, quando o assunto é o patrimônio, a questão não é unânime. Um dos
interlocutores da minha pesquisa fez uma crítica severa. Ele alegou que tudo em que o “governo
coloca a mão perde a espontaneidade”7 . Outras pessoas acreditam que o reconhecimento como
patrimônio dá mais visibilidade de algo que é do povo.
Outras duas questões sobre o processo de registro merecem destaque. A p rimeira
refere-se à participação da sociedade civil e dos portadores dos bens imateriais. Em todo o
processo, é previsto que haja um intenso diálogo entre as esferas públicas (federais, estaduais
e municipais) e a população. Indo de encontro a essa exigência, o prior da Igreja8 do Rosário

6

Sônia Ma ria Ivo Ta vares contou com o a poio das ta mbém museólogas Ana Cristina Coelho e Marilene Cerqueira.
Nota do caderno de campo.
8 Di ri gente da Ordem Religiosa.
7
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entregou um documento ao Ipac, cujo principal ponto é a reivindicação da participação dos
devotos na patrimonialização. Essa solicitação está no mesmo caminho das discussões
patrimoniais desenvolvidas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).
O Decreto n° 3.551 do Ministério da Cultura, instituiu a criação do Programa Nacional
do Patrimônio Cultural Imaterial, norteando e organizando a eleição de bens imateriais da
cultura brasileira. Esse documento exige a participação dos detentores do bem e também da
sociedade civil no processo de registro (IPHAN, 2000). O Ipac utiliza o decreto como norte para
suas ações, como apresentado na página eletrônica da instituição.
Ainda sobre a participação da população nas discussões patrimoniais, Canclini (1994,
100) nos ajuda a pensar ao defender que os debates patrimoniais são sempre “espaço de disputa
econômica, política e simbólica”. Ademais, continua o autor: “o patrimônio está atravessado
pela ação de três tipos de agentes: o setor privado, o Estado e os movimentos sociais”.
O outro ponto - anunciado e, em certo sentido, debatido anteriormente –– é a
construção que se faz da Festa no Dossiê do Ipac; acima de tudo, uma festa sincrética. Mas o
que isso significa? O que significa sincretismo religioso? Não adensarei a discussão sobre o
conceito, tendo em vista sua complexidade. Esse termo já possui em si uma carga negativa,
desde as formulações de Nina Rodrigues ([1900] 2014), em O Animismo Fetichista. Para o autor,
os negros (africanos ou nascidos no Brasil) faziam associações entre determinados orixás e
certos santos católicos, por meio das características comuns entre eles. Os termos que ele utiliza
são “equivalência” e “associação” entre os orixás e os santos.
Como presente no Dossiê, referindo-se ao sincretismo e à cultura de Salvador:
As bifurcações religiosas entre o catolicismo e os cultos de matriz africana
encontraram aqui o que se considera, de forma ligeira, como sincretismo
religioso. Quando, no atual Bairro do Comércio, na Cidade Baixa de Salvador,
populares se reuniram para festejar Santa Bárbara, foi marcado, naquele
momento, o início de um dos eventos mais peculiares de uma identidade
baiana atual. Toda essa mistura de religiosidades mantém a s histórias de
Santa Bárbara e Iansã unidas e arraigadas à cultura de Salvador (IPAC, 2010:
70).

A publicação é toda construída a partir da construção urbana da cidade e com
concepções e continuidades históricas que, de alguma maneira, se relacionavam com a devoção
a Santa Bárbara.
Sobre o segundo processo, conforme consta no relatório:
Já em 2015, quando a festa já contava com mais de cinco anos de sua
patrimonialização, foi dado início ao atual estudo de Revalidação do seu
Registro Especial, cujo objetivo é cumprir a recomendação expressa na Lei
Estadual 8.895, de dezembro de 2003, e do Decreto n. 10.039, de 3 de julho
de 2006, que prevê que a cada cinco anos o Bem patrimonializado seja
Revalidado”(IPAC, 2017: 5).
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O estudo para a revalidação foi cumprido em três etapas: 1) leitura e estudo de
documentos secundários sobre a Festa de Santa Bárbara, 2) visitas aos locais de realização do
evento e 3) a sistematização das informações.
Como o festejo acontece em diferentes espaços, a equipe formada em sua totalidade
por antropólogos circulou tanto no dia 4 como nos seus antecedentes. Foi produzido material
audiovisual além de relatório (citado anteriormente) e de pareceres.

Apontamentos finais
O patrimônio cultural é uma questão de cidadania e, desta forma, relaciona-se a todos,
por representar um direito importante dos cidadãos e a base para a construção das identidades
culturais (LE GOFF, 1996). A população negra foi excluída do movimento de reconhecimento dos
seus patrimônios. Porém, após um longo caminho de luta essa população conquistou espaço
nas políticas públicas culturais. Assim, paulatinamente os patrimônios das ditas minorias foram
assumidos como representativos da construção e formação do Brasil.
Os textos do Ipac sobre a festa de santa Bárbara transitam entre o passado, o presente
e o futuro. O passado é o tempo do surgimento da festa, já o presente é o período em que a
festa acontece e o futuro é o tempo das expectativas. As publicações do Ipac estão em diálogo
com as demandas políticas e sociais do seu tempo, um exemplo é a nova abordagem do conceito
de sincretismo. Os pesquisadores da instituição estão em contato com as críticas da ideia de
sincretismo e assim, eles incorporaram essa análise no segundo inventário sobre a festa de Santa
Bárbara.
Por fim, viu-se que o festejo do dia 4 de dezembro está cercado de outros patrimônios
registrados e tombados na esfera nacional e internacional, neste último caso o Pelourinho tem
o título de Patrimônio Cultural da Humanidade.
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O SOM COMO “PATRIMÔNIO”: MUSEUS SONOROS E A EXPERIÊNCIA DA DISCOTECA PÚBLICA
DO DISTRITO FEDERAL NOS ANOS 1940.
DENISE DA SILVA DE OLIVEIRA1
Introdução
Esse trabalho tem como intuito traçar algumas considerações sobre as gravações
sonoras empreendidas pela Discoteca Pública do Distrito Federal nos anos 1940, focalizando sua
relação com a concepção de “museu sonoro”, que ganhou popularidade no início do século XX,
e com a primeira discoteca pública brasileira, inaugurada em São Paulo sob os auspícios do
representante do modernismo brasileiro, Mario de Andrade. Em primeiro lugar, tentaremos
apontar as crenças e práticas que circundavam a gravação e reprodução sonora no início do
século passado ligando-as às criações dos chamados “museus sonoros”. Em seguida,
apresentaremos algumas características da Discoteca Pública de São Paulo – relacionando-as a
esse entusiasmo que girava em torno das gravações de discos e sua preservação para a
posteridade e à ideia de construção de uma identidade nacional – com a finalidade de esboçar
uma hipótese sobre as representações sonoras deixadas pela Discoteca Pública do Distrito
Federal, a saber: as gravações empreendidas por essa instituição, diferente de sua congênere
paulista, tiveram como objetivo forjar o “patrimônio” sonoro da nação a partir do que
poderíamos chamar de “sons urbanos”: cantos orfeônicos de grupos escolares, eventos e
solenidades que ocorriam na cidade e vozes dos “grandes” homens que se destacavam nos
campos político e cultural. Como base documental, utilizaremos não só a imprensa periódica do
Rio de Janeiro, como também os discos remanescentes da antiga discoteca carioca, hoje sob a
guarda do Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro (MIS-RJ).
Museus sonoros: um “patrimônio” singular.
Vasos gregos, objetos que pertenceram a líderes políticos, instrumentos dos ditos
“povos selvagens”; dentre inúmeras possibilidades de se preservar e apresentar em museus
modernos o que se entendia como patrimônio das nações e dos povos – para, com isso, provocar
identificação ou, ao contrário, afastamento de representações identitárias –, uma modalidade
de coleção se perdeu no tempo, foi esquecida: o objeto sonoro. Isto porque preservar os “sons
da nação” em museus, com o intuito de apresentá-los como objetos a serem contemplados e
cultuados, foi uma prática muito específica, localizada em um momento histórico preciso, que
foi perdendo seu sentido no decorrer dos anos ao longo da primeira metade do século XX.

1Mes tra nda pelo

Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade Federal do Rio de Ja neiro, bolsista
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Antes de adentrarmos o tema dos “museus sonoros”, devemos enfatizar que o museu
moderno – isto é, aquele surgido a partir do século XIX – foi criado com base em discursos de
identidade nacional e civilização. Desta feita, a “função civilizacional” que formava sua base
estava assentada não só em uma hierarquia entre povos – civilizados versus bárbaros – como
também em uma ideia universalizante de cultura, tendo a Europa como paladino do progresso
e desenvolvimento da humanidade. Paralelamente, essa “universalidade” se tornava também
fragmentada devido ao advento ou, para usar um termo de Eric Hobsbawm (1990), invenção
das nações. Desse modo, mais que qualquer outro objetivo, esses museus da modernidade
visariam fazer um “inventário da nação” dentro de um processo mais amplo de formação
identitária. Em outras palavras, a ideia girava em torno de se forjar um patrimônio para cada
nação que era “inventada” – com vistas a propagar seu culto entre os que pertenceriam a essas
“comunidades imaginadas” (ANDERSON, 2008) – ao mesmo tempo que estas nacionalidades
singulares se inseriam, por sua vez, em um discurso mais geral do progresso, da civilização
(SOARES, 2011).
Para tentarmos compreender o fenômeno dos “museus dos sons” nas primeiras
décadas do século passado, precisamos recuar um pouco e pincelar alguns pontos. Entre os
séculos XVII e início do XX, o som passou a se tornar objeto não só do pensamento como,
posteriormente, também de determinadas (e novas) práticas. Nesse aspecto, os processos que
marcaram os estudos sonoros – nos campos da física, fisiologia, anatomia e educação, para citar
algumas áreas – estão ligados, como defende Jonathan Sterne ao longo de seu livro Audible past,
ao surgimento do que poderíamos chamar de “som moderno”, isto é, aquele passível de
apreensão, manipulação e coleção. Trata-se, em resumo, do advento das tecnologias de
gravação e reprodução sonora, que possibilitou, pela primeira vez na história, a seleção e
preservação de determinados sons com o intuito de difundi -los em tempos e espaços distintos
de seu contexto de produção. Sob esse prisma, nós, historiadores do século XXI, imersos em
tecnologias de som e imagem das mais variadas, temos de deixar de lado a banalização que
incorreu sobre a gravação e reprodução sonora – afinal, gravar e escutar sons gravados podem
parecer práticas quase naturais se não nos atermos à sua historicidade, à sua inserção cultural
mais ampla em um período histórico específico – se quisermos entender os significados de
empreendimentos como os “museus sonoros” e as discotecas públicas do início do século
passado. A partir desse esforço, podemos visualizar, por exemplo, que discos, cilindros,
fonógrafos e gramofones não pertenceram apenas, e naturalmente, ao universo musical, ao
entretenimento. Como afirma Sterne:
Antes do fonógrafo se tornar um meio para reproduzir música, ele foi uma
ferramenta de escritório, uma forma de comunicação de longa distância, e
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um dispositivo de gravação doméstica. Em outras palavras, as funções dessas
novas tecnologias mudaram conforme elas atravessavam contextos culturais
e iam sendo incorporados em diferentes tipos de práticas culturais, incluindo
o uso de outras tecnologias de reprodução sonora. Assim é possível encontrar
configurações de funções e relações repetíveis – formas de mídia – que
contrastam nitidamente com aquelas às quais nos acostumamos (STERNE,
2003: 192, grifos nossos, tradução nossa).

E uma dessas inúmeras funções que “contrastam nitidamente com aquelas às quais nos
acostumamos” diz respeito à gravação de sons e vozes que re presentariam a nação para
gerações futuras em museus ou discotecas públicas.
As revistas e jornais brasileiros se tornam uma documentação fundamental para
perscrutarmos os significados que as novas práticas de gravação e escuta ligadas aos aparelhos
de reprodução sonora trouxeram em seu bojo. Diversos periódicos, principalmente de origem
carioca, acompanharam a criação e inauguração de “museus sonoros” europeus. Um dos mais
famosos deles, ao que parece, teria sido o museu sonoro italiano – inaugurado em 1927 pelo
primeiro ministro Benito Mussolini –, que ganhou cobertura em diversas publicações diárias da
cidade, incluindo um jornal italiano com impressão no Rio:
O estabelecimento de uma ‘Discoteca do Estado’ decretado na Itália em um
recente Conselho de Ministros tem uma importância que não pode ser
evitada por aqueles que consideram que o gramofone se tornou um precioso
meio de registro ou propaganda. Por exemplo, o patrimônio de ouro das
canções populares de nossas regiões pode ser perdido, extraviado e
destruído; e o gramofone parece-nos um instrumento extremamente
precioso, pois nos assegura a preservação desse patrimônio [...]. [...] você
pode dizer que a ‘Discoteca do Estado’ responde mais do que a uma utilidade,
é uma necessidade real (L’imparziale, 3 ago. 1927: 1, grifos nossos, tradução
nossa).

E a atenção às novas possibilidades trazidas pelos gramofones ou fonógrafos não vinha
só dos compatrícios de Mussolini erradicados na cidade. Em edição de 1928, o Jornal do Brasil
informa que
O primeiro Ministro da Italia, Sr. Benito Mussolini, decidiu a organização de
um museu chamado “Discoteca” do Estado no qual serão guardados em
chapas fonográficas as vozes dos eminentes italianos desta geração.
A escolha das pessoas cujas vozes serão gravadas caberá ao pr imeiro Ministro
por consulta que será feita pelo Ministro da Instrução Pública.
A colecção das chapas contendo as vozes dos famosos soldados italianos da
guerra e que se encontram nas mãos de uma associação particular serão
cedidas ao Estado para fazer parte do museu (Jornal do Brasil, 7 dez. 1928:
12).

Outrossim, uma nota do Jornal do Commercio do ano seguinte também merece
destaque não só pelo tom de entusiasmado impresso no texto do anônimo escritor, como
também pela forma como ele descreve o museu sonoro criado pelo linguista alemão Wilhelm
Doegen:
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O professor Wilhelm Doegen concebeu a formação de um museu
extraordinário. É o museu dos sons. Perguntarão: será possível?! E como
deter o som, para conserval -o, em ar de museu? Naturalmente o sabio
professor se vale do som conservado em discos. O museu dos sons do dr.
Doegen é constituido de mais de dez mil discos de gramophones, em que se
registra a maior parte das linguas e dos dialectos de que se servem as raças
humanas. Também, na constituição deste museu, muito se preocupou o dr.
Doegen em registrar a voz, a entonação e o accento das personagens mais
illustres ou de evidencia social qualquer, mesmo os grandes criminosos. Seus
discos são em aço, accusando uma durabilidade a toda prova. Dahi, a theoria
que o professor Doegen estabeleceu sobre a physiologia, a psychologia e a
photographia dos sons (Jornal do Commercio, 3 fev. 1929: 8, grifo do autor).

No ano anterior, outro veículo da imprensa carioca, o jornal O Paiz, também já havia
ressaltado essa prática de se “preservar” sons em museus, pintando-nos um quadro que pode
expressar muitos dos significados que os meios de gravação e reprodução sonora adquiriram
naquele contexto histórico para entusiastas e usuários. Assim, o pequeno texto intitulado
“Museus dos sons” indaga e, ao mesmo tempo, responde:
A voz... haverá alguma coisa de mais expressivo de uma personalidade do que
o som emitido através de suas cordas vocaes, de sua inconfundível vibração,
de sua sensibilidade característica? Pela voz se conhecem os que se estimam,
dentro de uma multidão incontável; com a voz se acordam echos de coisas
passadas, apparentemente mortas dentro de nós mesmos; sem a voz, uma
grande parte de cada pessoa se apaga, e é tudo sombra onde outrora havia
lua e vitalidade.
Assim o pensa, com a subtil visão do futuro, o Sr. Benito Mussolini, que acaba
de ordenar a creação de uma ‘Discoteca’, onde serão conservadas, em chapas
phonográficas, as vozes dos mais eminentes italianos dos nossos dias. O
próprio primeiro ministro escolherá as pessoas de altos méritos cujas vozes a
Itália deverá conservar amanhã, quando a morte os tiver para sempre
emmudecido... Desse modo, Mussolini, como Gabrio d’Annunzio, Marconi
como Pio XI estarão, amanhã, vivos e audíveis nos salões da “Discoteca”
embora a sombra da morte já tenha passado sobre seus corpos e
emmudecido, para sempre, as suas ilustres e sagradas gargantas...” (O Paiz,
16 dez. 1928: 3, grifos nossos).

Desse modo, podemos observar através dos excertos acima elencados que uma crença
acerca da perpetuação de vozes e sons rondava as práticas ligadas à reprodução sonora, em
geral, e os empreendimentos denominados museus dos sons ou discotecas públicas, em
específico. Segundo Jonathan Sterne, a ideia de se preservar a voz acompanhou a narrat iva da
gravação de som em seus primeiros anos no bojo da cultura da morte e do morrer vitoriana,
tendo esse discurso “mórbido” feito parte de descrições técnicas, propagandas, anúncios,
circulares, especulações filosóficas e descrições práticas (STERNE, 2003: 289). Além disso,
A fonografia marca tanto a rede sócio-espacial quanto a sócio-temporal, onde
um período poderia potencialmente falar para (ou senão, com) o outro.
Alguém poderia facilmente ver isso como uma ilusão, um conceito muito
moderno – porque oradores fonográficos nunca ouviriam a resposta de seu
público do futuro. Mas isso é esquecer que qualquer meio requer um pouco
de fé nas relações sociais que a constituem [...]. A mensagem para o futuro
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requer dois tipos de fé: que o público está do outro lado da rede fonográfica
e que a voz embalsamada promete durabilidade suficiente para preencher
uma função social indefinitivamente no futuro (STERNE, 2003: 309, tradução
nossa).

Assim, museus sonoros ou, como melhor ficaram conhecidas no Brasil, discotecas
públicas não eram simples depósitos de discos ou algum tipo de acervo sonoro com os quais
estamos habituados hoje: os fins que pautavam a conservação de discos eram muito distintos
do que intuitivamente pensaríamos hoje; afinal, estamos nos referindo a um outro contexto
histórico-cultural. Por trás das demandas por discotecas organizadas pelo Estado, encontradas
de forma profícua em jornais e revistas brasileiras dos anos 1930 e 1940, existiam crenças acerca
do significado do som gravado que só conseguimos compreender através de uma relação de
alteridade com o passado-Outro (CERTEAU, 2013). Por isso, os discos, e as práticas de gravação
e escuta que os acompanhavam, não podem ser objetos imediatamente, naturalmente,
inteligíveis para os historiadores. Destarte, essa fé a qual Sterne se refere, no caso das discotecas
públicas brasileiras, mais especificamente a de São Paulo e a do Distrito Federal (então sediado
no Rio de Janeiro), também pode ser ligada à ideia de “patrimônio” que então se engendrava
ao redor do som – ou melhor, do som em conserva – em consonância com as tentativas de
construção de uma ideia de nação. Podemos citar como exemplo, esse desejo de capturar
aspectos sonoros representativos da nação, que chegariam aos ouvidos dos brasileiros do
futuro, que acreditariam que tal coleção de sons pertenceria à sua comunidade nacional. De
fato, a ideia era forjar uma seleção de sons que simbolizaria uma identidade nacional, no
presente e no futuro; autêntica, una e harmoniosa.

Discoteca Pública do Distrito Federal e as disputas em torno dos “sons da nação”
A inauguração da Discoteca Pública do Distrito Federal aconteceu na tarde do dia 21 de
agosto de 1941 no 12º andar do Edíficio Andorinha – local em que ela foi instalada, no prédio
em que se abrigavam também outras dependências da Secretaria Geral de Educação e Cultura
(Diário de Notícias, 11 jan. 1942: 9). Na cerimônia de inauguração estiveram presentes o
prefeito do Distrito Federal, Henrique Dodsworth, o secretário de Educação e Cultura, coronel
Pio Borges, os chefes de Departamentos daquela Secretaria, além de professores e inúmeros
funcionários municipais. O prefeito foi recebido no saguão do edifício por Baptista Pereira, então
diretor do Departamento de Difusão Cultural da prefeitura, pelo professor Maciel Pinheiro,
chefe do Serviço de Divulgação e recém-escolhido para dirigir a nova discoteca pública, e vários
outros funcionários. Em seguida, após cortada a fita inaugural, o coronel Pio Borges proferiu,
diante do prefeito e dos demais presentes, algumas palavras enfatizando o valor do novo órgão,
“que ali iniciava as suas atividades de colaborador no extenso programa educacional, traçado
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pela presente gestão municipal” (A Manhã, 22 ago. 1941: 11, grifo nosso). O programa
pedagógico o qual o coronel Pio Borges se referia, sem dúvida, abarcava a ideia de “educar os
ouvidos” dos cariocas através da escuta da música erudita ocidental, como demonstram as
inúmeras audições coletivas que a discoteca municipal organizou ao longo dos anos, além do
incentivo constante a audições individuais, ou seja, aquelas em que o ouvinte, sozinho, poderia
igualmente aprender a escutar Beethoven, Chopin, Carlos Gomes, entre outros nas mesas com
vitrolas ou, mais tarde, cabines, instaladas na discoteca 2. Não obstante, gostaríamos de
enfatizar, nesse trabalho, uma prescrição de escuta 3 que ultrapassa o som musical e tem muito
mais a ver com a ideia de “museus sonoros” que apresentamos sucintamente no tópico anterior.
Como tentamos demonstrar anteriormente, as instalações de “museus sonoros” na
Europa foram acompanhadas com bastante atenção pela imprensa brasileira. Chamadas agora
mais comumente de “discotecas públicas”, essas instituições viraram espaços culturais
“obrigatórios” no país, tendo sido inaugurados vários exemplares ao longo da década de 1930 e
19404 . Nessa conjuntura, em 1935, instaura-se a primeira discoteca pública brasileira.
Concebida pelo modernista Mario de Andrade, a Discoteca Públ ica de São Paulo foi criada
dentro da estrutura do Departamento de Cultura da prefeitura paulista, que, por sua vez, foi
originado do esforço de recuperar a influência de São Paulo a nível nacional através da cultura
(SAMPIETRI, 2008) 5 . Dirigida pela folclorista mineira, e antiga aluna de piano de Andrade,
Oneyda Alvarenga, a discoteca pública paulista tinha como bases a educação musical e a busca
da nacionalidade na música. Para isso, investiram-se nas gravações de “música erudita paulista,
de folclore musical brasileiro, e de um Arquivo da Palavra, para estudos de fonética e gravações
de homens ilustres do Brasil” (Ibidem: 132), tendo a atenção ao “folclore brasileiro” ganhado
mais proeminência e sido, de fato, o símbolo daquela discoteca.
Nessa conjuntura, as ideias que giravam em torno de uma determinada concepção de
“folclore brasileiro” estavam assentadas em diversas bases que sustentavam a imaginação
preservacionista do período. Uma delas já destacamos no tópico anterior: a possibilidade inédita
de se “guardarem” sons em aparelhos de gravação e reprodução sonora. Essas novas
tecnologias já haviam viabilizado a gravação de cantos indígenas em 1917, quando o
2

Fora m consultados, para o delineamento desses pontos, os jornais O Globo, A Manhã, Diário de Notícias e Gazeta
de Notícias (todos do Rio de Ja neiro), veículos de comunicação que cobriram ma is a mplamente a i nauguração e
pri meiros anos de funcionamento da discoteca ca rioca.
3 Segundo Hoffmann e Mnyaka (2015: 141), as instituições do início do século como as discotecas públicas, que tinham
como i ntuito colecionar e preserva r “sons” dos mais va riados ti pos, ta mbém cri avam e prescreviam modos de falar,
di a nte dos a parelhos de gravação, e escutar.
4 Al ém das discotecas mais famosas, a paulista e a ca rioca, em 1945, o musicólogo Francisco Curt La nge viria ao Brasil
pa ra pensar a concepção de discotecas em mais três cidades: Recife, João Pessoa e Salva dor ( A Manhã, 09 ja n. 1945:
6).
5 Após o movimento político-militar de 1930, São Paulo perdeu a relevância política que vinha mantendo desde no
fi nal do século XIX em função da importância da produção de ca fé para a organização político-econômica do país.
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antropólogo Edgar Roquette-Pinto aproveitou uma de suas expedições ao norte do país para,
além de conhecer o “verdadeiro” Brasil, levá-lo, através da fonografia, para o “Brasil ideal” que
vivia ilhado no litoral 6. E é exatamente esse o outro pilar do pensamento da época que propiciou,
em parte, essa “febre” das discotecas públicas: a ideia de se buscar um “Brasil real”, onde se
estruturaria uma concepção de nação. Esse Brasil “original” a ser “descoberto”, sob um certo
olhar modernista7 , era um país voltado para suas “raízes” indígenas e sertanejas. Nesse cenário,
o país mestiço não era mais digno de vergonha, tampouco precisava ser “embranquecido”:
precisava, sim, assumir o que era entendido como “genuinamente” brasileiro ao mesmo tempo
que se empreendia um “melhoramento” da raça através do aporte educacional com base numa
cultura universal “civilizada”. Era a construção da nação – o Brasil, os brasileiros – tendo como
pilar o progresso da civilização. Daí as discotecas públicas, locais de práticas de gravação e
escuta, terem sido pensadas a partir não só do folclore brasileiro como também da música
erudita ocidental – a produção sonoro-cultural da civilização par excellence8 .
Desse modo, o risco de se perder o “Brasil real”, localizado no oeste dos sertanejos e
dos indígenas nesse caso, foi um dos alicerces da construção de uma “herança encapsulada”,
parte de um discurso patrimonial autorizado que seria transmitido e apreendido no futuro com
base em símbolos da nação concebidos de forma petrificada, estática (SMITH, 2011: 43). A
fonografia, nesse contexto, se tornou uma aliada fundamental, uma possibilidade de preservar,
para a posteridade, os sons que seriam de outro modo perdidos, com a finalidade não só de
incentivar pesquisas sobre “nosso” folclore como também fazer os ouvidos brasileiros
conhecerem – no presente, lá, no “litoral”, e no futuro, em toda parte – suas “raízes”. Foi com
esse pensamento que, em 1938, surgiu a Missão de Pesquisas Folclóricas, organizada pelo já
referido Departamento de Cultura de São Paulo, que enviou um grupo para o Norte e Nordeste
do país com o intuito de
[...] registrar as músicas que homens, mulheres e crianças cantavam para
trabalhar, divertir-se e rezar. Para tanto, cada tema deveria ser abordado de
tal forma que, através dos discos gravados, fotos tiradas, cenas filmadas e
6

Edga r Roquette-Pinto foi um médico e a ntropólogo que, no i nício do século, partiu em diversas expedições para o
norte do país, com apoio, inclusive, da Comissão Rondon, além de financiamento do Museu Nacional, onde trabalhou
e fez pes quisas. Recusando o ra cismo ci entífico do século XIX, Roquette-Pinto acreditava que a s ra ças não eram
bi ologicamente i nferiores e s im culturalmente i nferiores, o que demandava um i nvestimento do Es tado em seu
“mel horamento” com vi stas a promover o progresso do país. Por isso, seus esforços, principalmente entre os anos
1930 e 1940, dentro da estrutura do Estado, se encaminharam no sentido de encontrar meios de educar e civilizar a
população brasileira. Assim, com o uso dos novos meios de comunicação, e munido desses pensamentos, Roquette Pi nto e seus “discípulos” conceberam e implementaram projetos como a Rádio Escola Municipal, o Instituto Nacional
do Ci nema Educativo e, poderíamos i ncluir ta mbém, a Discoteca Pública do Distrito Federal. Ver SOUZA, 2018.
7 Apesar de se tra tar de um movimento heterogêneo, as diversas correntes do modernismo pós-1922 podem ser
i nterligadas pelo que podemos cha mar genericamente de “nacionalismo”: tra tava -se de s e “descobrir” a “essência”
do Bra sil e do brasileiro para, a partir daí, desenvolver-se uma identidade nacional, em geral com o olhar também
vol ta do à Europa e à ideia de ci vilização. Ver VELLOSO, 2010.
8 Mes mo a Discoteca Pública de São Pa ulo, com sua preocupação mais premente alocada na grava ção e preservação
s onora do folclore, tinha uma preocupação com audição das chamadas “músicas erudi tas”.
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entrevistas feitas com seus cantadores e dançadores, qualquer pessoa
pudesse, no futuro, estuda-lo mediante a recomposição de todos os seus
elementos (TONI, 2008: 28).

E tudo isso seria depositado na Discoteca Pública de São Paulo, primeiro “museu
sonoro” brasileiro. Como no texto do jornal O Paiz de 1928, acima mencionado, a ideia aqui
também era levar a conhecer, no futuro, “traços característicos” de “homens desapparecidos
há longos séculos e dos quaes não restaria memoria evocativa” se não fossem “próteses da
memória”, para usar um termo de Roger Chartier9, como a pintura e depois a fotografia e o
cinema – e, no caso dos sons, a fonografia. E esses homens que teriam suas vozes gravadas
seriam, juntamente com a sonoridade que os acompanhava, símbolos da “brasilidade”.
Não obstante, essa não foi a única versão “sonora” daquele Brasil então em construção.
Se em São Paulo o projeto estava assentado no ideal de país com raízes indígenas e sertanejas
do norte, tal como interpretado por parte dos modernistas, incluindo o criador da discoteca
municipal, no Rio de Janeiro, então capital do Brasil, os discos deixaram uma concepção um
pouco diferente de um “discurso patrimonial autorizado”, para usar novamente uma expressão
de Laurajane Smith. Nesse contexto, devemos destacar que, de fato, a Discoteca Pública do
Distrito Federal também tinha o “folclore” como um dos nortes de suas práticas de gravação, ao
menos em seu início. Em 1942, o jornal “oficioso” do regime do Estado Novo, A Manhã, noticia
que as pesquisas em andamento da discoteca pública da capital, que orientariam as gravações
sonoras, diziam respeito a quatro temas muito similares aos da discoteca paulista:
Música brasileira - Seleção de músicas brasileiras em gravações destinadas a
facilitar às autoridades na remessa para o exterior das melhores músicas,
bem como para conquista de turistas (a esses é fornecida uma lista com
comentários em cinco línguas).
Pesquisas do Folclore brasileiro - Estão sendo gravadas cantigas de ninar, de
roda, etc., sob um plano da professora Cecília Meirelles.
Fonética experimental - Iniciado estudos sobre a fonética da língua brasileira,
como prosseguimento às feitas em São Paulo, por ocasião do Congresso da
Língua Cantada.
Arquivo sistematizado da palavra - Como referência cultural de escultores,
artistas e cientistas, etc. (A Manhã, 18 jan. 1942: 9).

Podemos perceber que, nessa época, havia preocupações com os sons musicais representantes
do Brasil no exterior10 , com a “língua brasileira” (e não portuguesa ou portuguesa brasileira) e,
também, como fruto de seu tempo, com o folclore brasileiro. Contudo, nenhum desses discos
chegou até nós, isto é, pode ser encontrado no Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro

9

RIOS, Del lano. Entrevi sta com Roger Cha rti er. Diário do Nordeste. Di sponível em: <
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/mobile/cadernos /ca derno -3/contra -a s -hi s tori a s -i ma gi na da s -ei ma ginarias-1.1975668 >. Acesso em: 03 a go. 2018.
10 De fa to, houve uma preocupação no s entido de haver trocas entre países, tendo a discoteca carioca feito parcerias
com a BBC de Londres, com a Li brary of Congress dos Es tados Unidos, entre outros.
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juntamente com o acervo que restou da antiga discoteca carioca. Isso não significa que tais
empreendimentos não foram colocados em prática. No entanto, pode significar, sim, que não
foram investidos tantos esforços nesses conteúdos sonoros. Porém, apesar de não
descartarmos esses tipos de gravações mencionados nos jornais, trabalharemos com os
remanescentes sonoros que temos em mãos. E os que mais têm chamado nossa atenção ao
longo de nossa pesquisa, em função do grande número, são aqueles gravados em escolas do Rio
de Janeiro, contendo cantos orfeônicos; eventos dos mais variados, sempre focalizados na ideia
de “nação”; e os que contêm vozes de “personalidades”, de diversas áreas, narrando ou
explicando algum ponto que diz respeito a “elementos nacionais”. Ou seja, tratam-se de sons
(musicais ou não) e vozes de um presente, construído basicamente na contemporaneidade do
Estado Novo, relegando o aclamado “folclore”, como constituinte da identidade nacional, a um
absoluto antagonismo.
A produção de discos na Discoteca Pública do Distrito Federal faz parte de um processo
que, praticamente, não deixou testemunho. Sem dúvida, essa instituição funcionou como uma
“gravadora” estatal na cidade do Rio de Janeiro, possuindo inclusive selo próprio, não obstante
ter havido, ao que tudo indica, parceria com gravadoras privadas, como pode ser visto na Figura
1. E foram gravados não só discos de música erudita, entre várias peças compostas e executadas
por professores e alunos da Escola Nacional de Música 11, como também diversos outros tipos
sonoros. Para esse trabalho, selecionamos o que consideramos ser três dos “gêneros” que
receberam maior atenção: cantos orfeônicos, executados por alunos de escolas da cidade e de
outros estados; eventos ocorridos na cidade ou mesmo fora dela; e narrativas de temas
“nacionais”, relatadas sempre por “figuras” importantes de variadas áreas.

11 Cons ultando os discos remanescentes no

MIS-RJ, estamos levantando os nomes de compositores e intérpretes que
fora m grava dos pela Discoteca Pública do Distrito Federal na década de 1940. Em uma análise inicial, que contou com
o confronto a jornais do período, percebemos uma ligação cl ara entre esses profissionais e a Es cola Nacional de
Mús i ca.
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Fi gura 1: Di scos com gra vação do Orfeão Artístico da Escola Afonso Pena. No primeiro, podemos ver grafados não só
o s ímbolo da gravadora RCA como também os créditos ao Servi ço de Educação Musical e Artística e a o Departamento
de Educação Na cionalista da prefeitura. Crédito: Flavio Silva /Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro.

A Discoteca Pública do Distrito Federal fez diversas gravações de orfeões e cantos
corais de escolas municipais da cidade, não obstante ser possível localizarmos discos gravados
em estabelecimentos particulares, inclusive de outros estados (ver Figura 2). Nesse contexto,
podemos encontrar na coleção da discoteca carioca, para citar alguns exemplos significativos,
disco gravado pelo Orfeão Artístico da Escola Paulo de Frontin – no lado A, “Hino ao trabalho”,
de José Rangel e Duque Bicalho, e no lado B, “Costureiras”, de Villa-Lobos –, pelo Orfeão Artístico
da Escola Rivadávia Corrêa – no lado A, “Meu Brasil”, de Alberto Ribeiro e Ernani da Silva, e no
lado B, “Sertanejo do Brasil”, de Clóvis Carneiro –, pelo Instituto de Educação – no lado A,
“Pastoral”, de F. Haroldo e V. Sacchi, e no lado B, “Heranças de nossa raça”, de C. Paula Barros
e Villa-Lobos – e pelo Orfeão Artístico da Escola Afonso Pena – O Canto do Pagé, de C. Paula
Barros e Villa-Lobos (ver Figura 1) –, todos gravados entre 1941 e 1945. Através desses três
discos, podemos escutar vozes de crianças e jovens cantando, em conjunto e harmoniosamente,
poesias de exaltação à nação, representada não só a partir da idealização do sertanejo e do
indígena, como também do trabalho. Contudo, vale destacar que as vozes que podem ser
ouvidas nessas gravações não são dos indígenas ou dos sertanejos do norte, como no caso dos
discos da Discoteca Pública de São Paulo, e sim de jovens estudantes de parte do “litoral” do
Brasil, em geral, da capital da República; eram, assim, os sons do Brasil urbano que eram alvos
de gravações.
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Fi gura 2 – Di sco com o s elo oficial da Prefeitura do Distrito Federal. Gravação do coral de uma escola particular
pa ulista. Crédito: Flavio Silva/Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro.

A sonoridade brasileira da urbanidade que apenas se delineava também pode ser
encontrada nos discos que restaram da cobertura de eventos e solenidades que a discoteca
pública municipal do Rio realizou em toda a cidade – e fora dela. No acervo que se encontra no
MIS-RJ, é notória a falta de diversos discos, que devem ter sido quebrados, perdidos ou
descartados ao longo dos anos. Em parte, isso se deveu aos limites tecnológicos do período: a
maioria dos eventos gravados só pode ser escutada de forma fragmentada, através dos discos
que restaram, tendo em vista que um disco de acetato, os famosos 78 rpm, só comportavam
entre 3 e 4 minutos de gravação, o que obrigava a gravação de um só evento ser distribuída em
dezenas de discos. É o caso dos inúmeros discos faltantes de eventos que consideramos muito
significativos, todos de 1944: “Desfile do corpo expedicionário”, “O segundo aniversário da
entrado do Brasil: missa campal”, “Inauguração do segundo centro de recreação operária –
Meyer”; além do disco intitulado “Concentração trabalhista no Estádio do Pacaembú”, que teve
inclusive sua gravação noticiada em uma edição de 1944 do jornal A Manhã:
O Serviço de Divulgação, por determinação do Prefeito Henrique Dodsworth,
executou a gravação de toda solenidade trabalhista realizada, ontem, no
Estádio do Pacaembú, em São Paulo.
A gravação constituirá mais um valioso documento para consulta dos
historiadores de amanhã e pertence, como outros de igual importância, à
Discoteca Pública do Distrito Federal.
Desta maneira, ao lado de outras solenidades, a Prefeitura do Distrito Federal
comemorou o dia 1º de maio de 1944 (A Manhã, 3 maio 1944: 8, grifo nosso).

Esse excerto, aliás, demonstra a preocupação em propiciar a escuta futura de um evento
tido como significativo para a história que então se construía da nação. Mais uma vez, não era
o Brasil indígena ou sertanejo de Mario de Andrade e Oneyda Alvarenga que sobreviveria nos
sulcos dos acetatos e sim o Brasil urbano em processo de construção por Getulio Vargas e o
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regime do Estado Novo, o que demonstra que as instituições, símbolos e representações que
circunscreviam os discursos sobre a nação estavam longe de serem únicos ou estarem “dados”.
Ao contrário, distintas e até conflitantes, as culturas nacionais imaginadas só puderam ser
exibidas como um conjunto de crenças e práticas unificado, harmonioso e pronto desde sempre
– só havia faltado “alguém” para descobri-lo – a partir do “exercício de diferentes formas de
poder cultural” (HALL, 2015: 36).
Nesse contexto, não podemos finalizar nosso trabalho sem mencionar as vozes de
alguns “grandes homens” que forjavam ou representavam esse discurso supostamente
unificado da nação. Como no “museu sonoro” italiano nos anos 1920, foram gravados discos de
diversos agentes políticos e culturais explicando questões consideradas importantes naquele
momento ou narrando “fatos históricos”. Nesse contexto, o conteúdo patriótico estava
acompanhado de uma outra faceta que essas gravações adquiriam, um aspecto que tinha uma
importância hoje infactível em nosso “regime de escuta” 12: a “perpetuação” de vozes,
importantes per se, para a audição no futuro. Assim, podemos escutar três discos característicos
dessas crenças que na década de 1940 ainda eram muito ligadas às tecnologias de gravação e
reprodução sonora. Nos dois primeiros discos, podemos escutar as vozes de Eurico Gaspar Dutra
e do coronel Pio Borges, então secretário da educação e cultura do Distrito Federal,
representando, mais uma vez, a nação moderna e urbana. Enquanto o então mini stro da guerra
narra a história de Duque de Caxias, exaltando sua figura enquanto um dos construtores da
nação, o representante da prefeitura relata os feitos da administração municipal de Henrique
Dodsworth na área da educação e cultura. Sem dúvidas, dois “grandes homens” cujas vozes,
com toda sua autoridade, levariam ao futuro a explicação da história do Brasil. No terceiro disco,
escutamos um representante de uma produção sonoro-musical “popular”: Almirante, que no
disco em questão apresenta os sons dos principais instrumentos ligados à prática do samba –
gênero, em geral, detratado pelos organizadores da Discoteca Pública do Distrito Federal em
nome de uma “pureza” musical presente apenas na chamada “música ocidental erudita” – ou
ao menos “eruditizada”13. Esse aparente paradoxo – entre gravar em discos os instrumentos

12

Jona than Sterne, em claro diálogo com Mi chel Foucault, chama de “regimes de práticas de escuta” as formas
ca mbiantes, sempre em mutação, com as quais lidamos com a audição de diversos tipos de sons, em especial aqueles
a s sociados à s tecnologias de reprodução s onora. No Bra s il, historiadores Jos é Geraldo Vi nci de Mora es e Cacá
Ma cha do também lidam com essa i deia em suas análises. Cf. MORAES; MACHADO, 2011.
13 A títul o de exemplo, podemos citar o seguinte excerto, retirado do jornal Diário de Notícias do dia 11 de janeiro de
1942 (p. 9): “O s a mba, que fala do malandro, da vida do morro, da mulher que abandonou o lar para cair na orgia
dura nte o Ca rnaval, não teve permissão para entrar para a Discoteca Pública do Distrito Federa l. Ele foi obrigado a
fi ca r à porta, de chapéu de palha na mão... A Di scoteca não o poude [sic] receber. Não é que ele seja um desprezível,
ma s , por s er tã o ma landro... Em l ugar do samba, fi guram a s músicas de Na zareth e de Eduardo Souto...Os ouvintes
da Di s coteca Públ ica que procuram a s úl timas gra vações pa ra o Ca rna va l, nã o s a em decepcionados, a té, pelo
contrá ri o, vol tam para ouvir trechos escolhidos de Stra uss ou Lehar e, mais ta rde, reclamam Beethovem [sic]. A
Di s coteca Pública do Distrito Federal va i, assim ensinando ao ouvinte a escolher boas músicas” (gri fo nosso).
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utilizados nas músicas de samba e o repúdio à escuta desse mesmo gênero musical – pode ser
melhor compreendido, a nosso ver, se ligarmos a escolha dessa gravação ao esforço de se
preservar os “patrimônios” do Brasil urbano, incluindo uma importante representante da
chamada “música popular urbana”, independentemente do seu grau de legitimidade.
Desse modo, podemos perceber que o discurso patrimonial autorizado só de muito
longe era unificado e coerente. Dentro de um mesmo regime político de cunho nacional (e
nacionalista), através de duas discotecas a priori muito similares em objetivos – e frutos de um
contexto mais global de entusiasmo frente às possibilidades trazidas pelas tecnologias de
gravação e reprodução sonora –, percebemos o esforço de se preservar para a posteridade
distintas formas do que se entendia como “sons da nação”. Nesse bojo, se a transmissão do que
se entende por “patrimônio” – vivo, presente – para o futuro está ligada a uma noção de
autenticidade quase incontornável (BORTOLOTTO, 2017: 23; 27), sem dúvida, podemos
relacionar essa ideia ao valor de “verdade” e “fidelidade” que os sons gravados ainda possuíam
naquele contexto em paralelo com a crença em sua imortalidade – na imortalidade das vozes.
Dessa forma, os discos que carregariam os sons que representariam a nação no futuro,
auxiliariam não só historiadores e outros pesquisadores na compreensão do que significam o
Brasil e ser brasileiro, como conservariam uma espécie de “patrimônio” imutável e autêntico,
alvo de culto e identificação e símbolo do país e de sua nova inserção na civilização – urbana e
moderna no caso da Discoteca Pública do Distrito Federal.

Considerações finais
Esse trabalho teve como objetivo delinear alguns pontos acerca da Discoteca Pública do
Distrito Federal, lançando luz sobre as ideias de patrimônio e identidade nacional a partir de
algumas gravações empreendidas por esse órgão cultural municipal na década de 1940. Assim,
buscamos explorar uma hipótese inicial que gira em torno da tentativa de comparar as
representações sonoras da discoteca carioca com as da pioneira Discoteca Pública de São Paulo
ao mesmo tempo em que estas duas são inseridas em uma conjuntura mais ampla de crenças e
práticas que rodeavam as gravações e escutas de sons mediados por máquinas.
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ACERVOS, HISTÓRIAS E MEMÓRIAS RENEGADAS: MUSEU DO SAMBA FRENTE AOS DESAFIOS
CONTEMPORÂNEOS.
DESIRREE DOS REIS SANTOS1
VANESSA ALVES2

O Museu do Samba foi criado em 2001, com a denominação Centro Cultural Cartola, por
Nilcemar e Pedro Paulo Nogueira - netos do cantor e compositor Cartola3 . Ainda que nesses
primeiros anos o objetivo fosse preservar a memória do avô através da guarda de fontes
primárias e publicações de terceiros, a instituição não se limitava a isso. Havia também uma
preocupação com preservação do samba como identidade cultural e a conscientização da
importância da cultura negra para formação da história do Brasil. Essa preocupação ampliou a
missão institucional do espaço, na medida em que passou a abarcar o samba de maneira geral,
para além da história e memória de Cartola.
Um dos pontos determinantes para essa nova ótica e ampliação da abordagem foi o
trabalho que o Museu realizou para encaminhamento do pedido de registro das matri zes do
samba carioca (partido-alto, samba de terreiro e samba-enredo) à Patrimônio Cultural Imaterial
do Brasil. Como proponente dessa candidatura, o Museu do Samba atuou na realização das
pesquisas necessárias para sustentação do pedido encaminhado ao Instituto de Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), órgão responsável pela aprovação da solicitação.
No dia 9 de outubro de 2007, em audiência pública na 54ª Reunião do Conselho
Consultivo, o pedido foi aprovado e as matrizes do samba carioca foram então anunciadas
como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil, sendo o registro feito em 20 de novembro de
2007 e certificado em 29 de novembro. Com isso, o Museu do Samba passou a ser espaço de
referência para a salvaguarda do samba e, a partir de 2009, com o apoio do IPHAN, ganhou o
estatuto de Pontão de Memória das Matrizes do Samba Carioca. Essa conquista possibilitou a
criação do Centro de Referência de Documentação e Pesquisa do Samba Carioca.
Desde o primeiro momento, a preocupação da instituição não consistia somente em
preservar acervos voltados para cultura e história do samba e das suas matrizes africanas, mas
também advogar por essas causas frente aos desafios contemporâneos nas suas variadas
formas de expressão e atuação.

1

Mes tra em História pela PUC-Rio e Gerente Técnica do Museu do Samba.
Assistente de Pesquisa do Museu do Samba.
3 Angenor de Ol iveira (1908-1980), “Ca rtola”, foi compositor, ca ntor e um dos fundadores do Grêmio Recreativo
Es cola de Samba Estação Pri meira de Ma ngueira.
2Ba charel em Museologia pela UNIRIO e
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Jocelyn Dodd e Richard Sandell, pesquisadores do Research Centre for Museums and
Galleries/University of Leicester, ressaltam que as funções mais familiarmente reconhecidas do
museu como preservar, colecionar, interpretar e desenvolver exposições não constituem sua
razão de ser, estas são simplesmente as maneiras pelas quais as instituições museológicas
alcançam o objetivo de proporcionar benefícios para a sociedade ( DODD e SANDELL, 2001:24).
Museus servem à sociedade. O Museu do Samba, situado no sopé da Favela da Manguei ra no
Rio de Janeiro, tem por missão contribuir para o re-conhecimento do que é ser brasileiro através
da difusão, promoção e multiplicação do legado e da história do samba e empoderamento de
seus agentes e comunidades, valorizando a ancestralidade africana.
O samba, uma das principais referências identitárias brasileiras, é secularmente
renegado da historiografia oficial pela sua raiz afrodescendente. O legado da escravidão no
Brasil silencia e marginaliza a cultura negra, com efeitos estruturantes que moldam uma
sociedade com ampla desigualdade social e marcada pelo racismo. O papel social do Museu do
Samba diante desses desafios será o tema abordado no presente artigo.

1. Pelo direito à memória do samba: o Centro de Referência de Documentação e Pesquisa
do Samba Carioca.
Além de dar condições para criação, produção, apresentação e difusão dessas matrizes
do samba, as ações promovidas pelo Pontão de Memória foram dirigidas à pesquisa, reflexão
e documentação; aquisição, gestão, manutenção e recuperação de acervos; edição e
distribuição de livros, periódicos especializados, entre outros (VALENÇA, 2009). Foi no contexto
de criação do Centro de Referência de Documentação e Pesquisa do Samba Carioca, que se
iniciou o programa Memória das Matrizes do Samba no Rio de Janeiro e a constituição do
Núcleo de História Oral do Museu do Samba, voltado para coleta de depoimentos de sambistas
de referência. A proposta desse programa está vinculada às diretrizes da instituição no sentido
de proporcionar o direito à memória do samba, seus detentores e matrizes, sobretudo com
criação de fontes primárias pelo próprio Museu, que registrem essas falas. Isso é feito por meio
de produção de documentos audiovisuais com base na metodologia de história oral:
depoimentos pautados em registros de histórias de vida de sambistas nas suas diferentes áreas
de atuação.
A constituição das fontes primárias do programa Memória das Matrizes do Samba no
Rio de Janeiro, inicia-se com a escolha dos sambistas que serão entrevistados. A escolha parte
de um conselho, formado por sambistas. Aceito o convite, inicia-se a pesquisa sobre o
depoente. A partir desse material inicial é elaborada a pauta que será usada como guia durante
a entrevista final que resulta no registro da trajetória do sambista em que stão.
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Analisando os depoimentos já realizados, percebemos que a maioria das entrevistas
tendem a seguir um padrão: Há um primeiro bloco onde há perguntas com dados biográficos,
principalmente sobre a infância. São comuns perguntas sobre o local de nascimento, avós, pais,
irmãos, filhos, estudos, lembranças da infância e profissões. O segundo e terceiro bloco de
perguntas geralmente são os que exploram de forma ampla a trajetória do sambista.
Geralmente são perguntas sobre como foi a chegada do sambista em grupos ou agremiações,
primeiro contato com o segmento onde atua, fundação da agremiação (caso o sambista tenha
vivenciado a fundação), quais são suas principais referências dentro desse reduto,
características próprias de sua atuação, suas maiores contribuições, momentos marcantes em
sua trajetória e sua atuação atual. Muitas vezes há perguntas de como concilia a vida de
sambista com outra carreira, uma vez que é comum o sambista não conseguir viver só da arte.
Sempre nos últimos blocos do depoimento, há perguntas sobre rumos do carnaval e do
samba. Busca-se entender como é a visão do sambista diante da relação do samba com o
carnaval e como ele vê as transformações ocorridas no tocante a essa relação no decorrer do
tempo. Diante da exploração turística e comercial do samba e do carnaval, geralmente é um
bloco que podemos perceber insatisfações e críticas por parte dos sambistas. Porém, também
mostram a esperança de resgate de suas tradições, inclusive por meio das inciativas do Museu
do Samba. São questionados sobre a espetacularização do carnaval, aceleração do samba,
sambas enredo atuais, espaço dos gêneros mais tradicionais do samba como partido alto e
samba de terreiro, diferenças dos atuais sambistas para os mais tradicionais (aplicando-se aos
compositores, dançarinos, intérpretes e outros), transmissão das tradições para as novas
gerações e relação com a mídia.
Para finalizar o depoimento, há perguntas em relação ao impacto do registro do samba
como patrimônio imaterial, sobre o trabalho do Museu do Samba enquanto instituição que
atua na salvaguarda do samba e o que é ser sambista. A gravação é finalizada com
entrevistador(a) pedindo que o sambista deixe uma mensagem para as novas gerações, numa
espécie de transmissão de expectativas e saberes aos novos sambistas.
São histórias de vida não associadas à ideia de “relato coerente de uma sequência de
acontecimentos com significado e direção” (BOURDIEU, 2002: 185) descolado do seu espaço
social, o que, segundo os apontamentos de Pierre Bourdieu sobre estudos biográficos, recairia
em uma ilusão biográfica. As entrevistas realizadas levam em conta a construção de trajetórias
relacionadas às variáveis posições ocupadas pelo agente biografado (ou pelo grupo) “num
espaço que é ele próprio um devir, estando sujeito a incessantes transformações”, no lugar de
uma vida entendida como um todo, apreendida de forma lógica diante de um relato orientado.
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Quando é feito o convite para o sambista participar do projeto, é também solicitado
que traga objetos que o depoente acredita que sejam representativos para sua trajetória. Não
é uma obrigatoriedade a doação desses acervos, mas a maioria dos depoentes se mostram
interessados em levar os itens e se sentem inclusive mais prestigiados pelo fato de criação de
coleções com suas memórias. É comum a doação de documentos pessoais como carteiras de
Escolas de Samba, certidões e certificados; objetos de premiação ou homenagens, como
troféus, medalhas, placas comemorativas, faixas, Estandartes de Ouro e Discos de Ouro;
objetos mais comuns no mundo do samba, como instrumentos musicais e fantasias;
audiovisuais, como CDs e DVDs; livros e fotografias, que é o principal suporte recebido.
Os documentos gerados passam a compor o acervo da instituição e ficam à disposição
para consulta pública, sendo utilizado ainda para diferentes ações, tais como exposições,
capacitações e trabalho do programa educativo do Museu do Samba. No tocante às memórias
de sambistas, cabe ressaltar que, por muito tempo, essas vozes foram deslegitimadas,
desvalorizadas e silenciadas, seja cultural, estética e/ou comercialmente, tendo em vista a
conjuntura histórico-social brasileira. O silêncio de determinadas memórias em detrimento de
outras foi temática abordada pelo sociólogo Michael Pollak. Segundo ele, certas memórias que
não se ancoram em alguns momentos sociopolíticos podem ganhar espaço em outros
contextos, ocupando o campo social e questionando memórias oficiais. As memórias entram
em disputa. Aquelas que eram silenciadas passam a intervir na definição do consenso social.
Essas memórias são em geral parte integrante de culturas minoritárias e marginalizadas, são
memórias subterrâneas que muitas vezes permaneceram mudas, menos pelo esquecimento
do que por “um trabalho de gestão da memória segundo as possibilidades de comunicação”
(POLLAK, 1989). O Museu do Samba, através do programa Memórias das Matrizes do Samba
no Rio Janeiro, contribui para que as vozes do samba tenham lugar de escuta e ocupem seus
espaços. Possibilita aos sambistas, que ainda não reconheceram, passem a reconhecer a
importância de sua contribuição para o âmbito sociocultural brasileiro.
Parte considerável das coleções do Museu consiste em doações de itens de acervos
pessoais de sambistas. São indumentárias, fotografias, bandeiras de agremiações, fantasias de
desfiles, troféus, manuscritos com letras de músicas, instrumentos musicais e os mais variados
objetos que materializam a complexidade dessa manifestação artístico-cultural. Paralelamente
ao avanço do seu centro de memória, o Museu do Samba tem gerado outros produtos para
difundir a história do samba com a narrativa de seus criadores. Dentre essas ações, cumpre
citar a publicação Samba em Revista (com objetivo de difundir o pensamento que circula sobre
o samba e os sambistas, com textos de pesquisadores e dos próprios detentores),
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documentários sobre samba, além de CDs de músicas consideradas ameaçadas de
esquecimento pela falta de espaço para sua prática, como o partido-alto.

2. Por práticas educacionais dialógicas e socialmente responsáveis: a atuação do programa
educativo do Museu do Samba no seu território.
A Exposição [itinerante do Museu do Samba] obteve sucesso, pois despertou
naqueles que a visitaram a curiosidade de conhecer a influência das mulheres
no mundo do samba. Ela proporcionou, ainda, momentos prazerosos, pois
muitos alunos se identificaram como agentes desta história. 4
(Coordenadora Pedagógica do Centro Integrado de Educação Pública Nação
Mangueirense, 2014.)

Histórias e memórias marginalizadas secularmente das nossas narrativas oficiais, mas
símbolo identitário do país? Por que um estudo sobre o samba não faz parte do cotidiano
escolar? Por que ser sambista já foi considerado um crime? Paradoxos e questionamentos
como esses pairavam sobre as inúmeras perguntas dos quase cinco mil alunos de oito escolas
públicas do entorno do Morro da Mangueira, que participaram das ações extra-muros do
Museu do Samba em 2014, quando realizamos a exposição itinerante intitulada Para não
perder a memória – D. Zica 100 anos. A proposta era entender o papel da mulher no samba,
sua historicidade e suas lutas, tendo como referência o centenário de Euzébia Silva de Oliveira,
a D. Zica, mulher guerreira, líder e matriarca do morro e da Escola de Samba Estação Primeira
de Mangueira.
Era pensar a força feminina, a ancestralidade africana, mas também estudar história do
samba, através da exposição, oficinas de percussão, dança do samba, atividades sugeridas em
caderno pedagógico preparado especialmente para essa iniciativa, palestras e roda de
conversa com sambistas e pesquisadores de samba e africanidades. “Mas, tia, Samba tem
história?” Os alunos não cessavam de questionar no momento inicial das atividades. Findas as
ações, percebíamos uma mudança de comportamento em boa parte dos envolvidos:
entendiam não somente que samba “tinha história”, mas que eles eram agentes –
protagonistas – dessa história.
Por diversas vezes, foi fácil perceber que falar sobre história do samba para os alunos
que visitaram a exposição itinerante empoderáva-os. Trazia à luz lembranças dessas crianças e
jovens, que não se privavam de narrá-las para o restante do grupo: vivências individuais e
coletivas nos desfiles e na construção do carnaval; narrativas sobre acontecimentos “vividos

4

Gri fo nosso. Trecho de depoimento da Coordenadora Pedagógica do CIEP Nação Mangueirense, em outubro de
2014, dura nte atuação do Museu do Samba na escola com a exposição itinerante Para não perder a memória: D.Zica
100 anos. O projeto contou com patrocínio da Petrobras.

139

II Seminário Nacional História e Patrimônio Cultural – GT História e Patrimônio Cultural (ANPUH Brasil)
Patrimônio, democracia e políticas públicas
1 a 5 de outubro de 2018 - UNIRIO – Rio de Janeiro, RJ

por tabela” – usando a expressão do Pollak (1992: 201) ao falar de acontecimentos vividos pela
coletividade na qual o indivíduo se sente pertencer; e, por fim, a paixão pela Escola de Samba
Estação Primeira de Mangueira que faz parte da vida de diversos alunos do entorno, como uma
marca hereditária que se mantém por gerações. Nas atividades do Museu nos colégios, eram
comuns relatos das crianças e jovens sobre familiares integrantes da escola de samba e do
orgulho desses laços de parentesco.
O samba promove a sensação de pertencimento. Estudar sobre o lugar onde vivem,
numa perspectiva histórica, permite reconhecer e dar relevância à sua identidade cultural no
espaço social. As trajetórias de D. Zica, Cartola e demais personalidades do samba servem,
ainda, como inspiração para o desenvolvimento dos projetos de vida dessa juventude. Apesar
das inúmeras dificuldades enfrentadas, esses sambistas lutaram pelos seus ideais e deixaram
um legado para o mundo do samba e para a sociedade, sobretudo no que diz respeito a
melhores transformações sociais, pautadas no respeito à alteridade e na valorização de sua
cultura.
O papel dos educadores como mediadores e pesquisadores foi fundamental para o êxito
dessa ação. Durante a pesquisa de elaboração do projeto de itinerância, alguns macro temas
contemporâneos foram levantados para a atividade nas escolas. Igualdade de gênero, respeito
aos direitos humanos, tolerância religiosa (dada a matriz africana do samba e associação direta
com religiões como Candomblé e Umbanda) e combate ao racismo. Eram esses os norteadores
de nossa atuação e que guiavam as narrativas construídas a partir da vivência com a
comunidade escolar. Ainda que existisse um planejamento inicial da abordagem por parte da
equipe do Museu, o cotidiano nas escolas possibilitava novas criações, novas formas de contar
essa história com base no diálogo e no papel do educador-pesquisador como mediador. As
demandas advindas das escolas impactavam inclusive na escolha de atividades
complementares à exposição.
A partir das análises in loco, tentando entender quais eram as maiores urgências das
turmas atendidas, optávamos pela realização de ações que atuariam junto ao trabalho de
mediação na exposição. Para exemplificar, podemos mencionar a recusa de uma aluna para
ingressar no espaço expositivo, alegando que sua religião não permitia. Um dos objetos de
acervo exposto era uma indumentária de baiana de escola de samba na cor branca. Esse era o
principal motivo da recusa. A aluna associava aquele objeto à vestimenta de religiões de matriz
africana e demonizava-o. Tendo em vista essa situação, convidamos a professora Dra. Martha
Abreu5 para ministrar palestra naquela escola sobre história e cultura afro-brasileira,
5As

á reas de a tuação da professora Dra. Ma rtha Abreu englobam cultura popular, música negra, escravidão, relações
ra ci ais no período pós-abolição e ensino de História.
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abordando a tolerância religiosa e respeito à diversidade. As atividades complementares eram
realizadas por meio da parceria entre Museu, Escola, Universidade e sambistas.
Conforme consta na Convenção da UNESCO sobre a Proteção e Promoção da
Diversidade das Expressões Culturais, do qual o Brasil é signatário, a diversidade cultural ao se
desenvolver em um ambiente democrático, de justiça social e respeito mútuo entre povos e
culturas, é indispensável para promoção da paz e segurança em nível local, nacional e
internacional 6. Refletir sobre esses temas transversais junto com professores, mediadores,
pesquisadores e alunos, através da história do samba e suas matrizes, era uma forma de
contribuir para integração e coesão social no desenvolvimento da cidadania, como exposto no
Plano Diretor do Museu do Samba:
Devido ao processo colonial, a matriz europeia foi sempre mais valorizada na
historiografia oficial. Com isto a identidade nacional foi construída
majoritariamente sobre símbolos e valores eurocêntricos, e não
integralmente brasileiros.[...] A sociedade herdou invisibilidades sociais e
culturais de parcelas significativas da sociedade, gerando tensões profundas
e que demandam urgente atenção. [...] [As atividades do Museu do Samba
visam] desenvolver estratégias específicas para conectar-se com a população
afrodescendente, especialmente aquelas em situação de pobreza, com a
intenção de advogar a importância do legado de matriz africana para nossa
cultura, aumentar a autoestima e empoderamento, estimulando uma agenda
pessoal de luta pelos próprios direitos e dignidade social (...).7

As ações extra-muros, como a referida exposição itinerante, são compreendidas pelo
Museu do Samba como ferramenta para a formação de públicos de museu, mas também,
sobretudo quando nos referimos a nossa vizinhança, como me canismo para desenvolver
diagnósticos socioculturais do território que habitamos e maneiras de abordá-los. Ao discorrer
sobre o desafio dos museus em partilhar território com seus vizinhos, a pesquisadora Célia
Machado aponta a prioridade que os museus precisam dar à comunidade do entorno, uma vez
que enquanto instituição sociocultural e educativa não deve ser indiferente ao território que se
encontra implantado, quando consolida sua missão e planeja suas estratégias de atuação. Mais
que coexistir em proximidade, há necessidade de assumir uma relação intrinsicamente
acompanhada a partilha de identidades, expectativas, objetivos, fragilidades e potencialidades
(MACHADO, 2012) conhecer o entorno e fazer-se conhecer no território são elementos
fundamentais para a relação entre museus e seus vizinhos, visando integração, aceitação e
transformação.

6

CONVENÇÃO s obre a proteção e promoção da diversidade das expressões culturais. UNESCO, 2005. Texto oficial
ra ti ficado pelo Brasil por meio do Decreto Legislativo 485/2006.
7 PLANO Di retor do Museu do Samba. Ri o de Janeiro: Museu do Samba, Much | Mídia e Cul tura, 2017. A elaboração
do Pl a no Diretor do Museu do Samba contou com o generoso apoio da Fundação Ford.
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Os temas transversais apontados e o samba como patrimônio cultural do brasileiro
estão nas demais atividades do Museu do Samba em sua sede. Ampliamos nossa parceria com
a Escola Municipal Uruguai, localizada no entorno do museu, destacando três ações culturais:
feira “Brasil: DNA África”, com exposições de trabalhos realizados pelos alunos, trabalhando
elementos de culturas africanas presentes na identidade cultural brasileira. O Mojúbào8, com
uma roda de conversa entre os griôs Índio da Mangueira, passista, e Onésio Meirelles, sambista
e autor do livro “Mangueira no tempo da minha Avó”, com uma turma de alunos da escola.
Próximo ao 90º aniversário de fundação da escola de samba Estação Primeira de Mangueira,
reproduzimos uma forte tradição africana de oralidade, quando os mais velhos passam para os
mais novos seus ensinamentos. E a Conversa de Galeria com Rafaela Bastos, musa da
Mangueira, que aborda temas sobre papel da mulher passista, os estereótipos construídos e
reproduzidos socialmente e os desafios artísticos e culturais da prática, mantendo o diálogo com
o machismo que meninas enfrentam no dia-a-dia.
Além dessas ações especiais, mantemos as atividades do Núcleo Educativo do Museu
do Samba com visitas mediadas realizadas a partir do conceito de “aprendizagem por
descoberta”, próprio da educação experiencial9 aplicada ao samba como patrimônio cultural
imaterial. Essa metodologia se utiliza de uma construção participativa para gerar conhecimento,
afastando-se do modelo tradicional de educação caracterizada pela transmissão unidirecional
da informação. Essas visitas mediadas pela figura de um facilitador contribuem para difusão e
valorização do samba como nossa identidade cultural, levando em consideração o perfil de cada
público.
Para crianças de creches do entorno, que vem acompanhadas pelos pais, a visita
mediada é feita como se fosse uma aventura na “Mangueira Encantada”. A ideia é desenvolver
a percepção das crianças a partir da aproximação das cores e dos sons relacionados ao samba.
Com a ajuda dos fantoches Janaína e Caíque, que são moradores da mangueira, o mediador tem
o primeiro contato com a crianças, conhecendo a todos pelo nome, em uma apresentação lúdica
enquanto canta-se o nome de cada criança junto ao som de um atabaque 10 . Após todas a
crianças tocarem também o atabaque, Carmelita, cobra verde e rosa, moradora da Mangueira
e amiga de Caíque e Janaína, entrega chave mágica para as crianças. Essa chave abre as portas
das exposições do Museu do Samba. Nesse momento, o mais importante é que vejam as formas

8

Mo júbà o! é uma saudação em l íngua i orubá utilizada com o propósito de reverenciar os mais velhos.
A educação experiencial surge das i deias pioneiras da outdoor adventure ou a ventura a céu a berto, desenvolvidas
pel o educador alemão Kurt Hahn (1886-1974), que hoje são difundidas através dos princípios filosóficos dos colégios
Outward Bound e Expeditionary Learning9 nos Es tados Unidos e no Reino Unido. Es sas i nformações constam na
Apos tila de Orientações Gerais para Mediadores, que rege as atividades do Núcleo Educativo do Museu do Samba.
10 Ata baque é um i nstrumento musical de percussão a fro-brasileiro.
9
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e as cores dos objetos do samba, já que não faria sentido um conteúdo massivo e extenso para
crianças de pré-escola. Em um terceiro momento, as crianças encontram a Borboleta Samba,
uma borboleta feita com um tipo de plástico que reage ao calor das mãos, mas que fica estático
em locais mais frios. Ao ser colocada nas mãos das crianças, o plástico reage e por ter formato
de borboleta, começa se mexer como se estivesse voado. Essa é uma forma lúdica, por meio de
uma metáfora, de mostrar para as crianças que o samba como patrimônio só está vivo e voando,
se estiver bem cuidado em nossas mãos. Em um último momento, após somente poder ver os
objetos do samba, as crianças têm a oportunidade de tocar instrumentos. O mediador apresenta
o nome e o som de cada instrumento e escolhe alguns pais para formar uma bateria. Após verem
os pais tocando, o mediador volta a falar o nome de cada instrumento e forma grupos para que
todas as crianças possam também tocar. O importante para essa parte final é que eles tenham
uma experiência sensorial com o som, sem necessidade de um ritmo musical elaborado. Após
todas as crianças conhecerem os instrumentos, a visita é encerrada com a despedida de Janaína
e Caíque.
Para crianças a partir dos 6 anos e jovens de escolas públicas, a experiência durante a
visitação segue alguns mesmos passos, adicionando-se alguns elementos e adequando a
linguagem de acordo com a idade do grupo. Inicia-se o primeiro passo com uma conversa
informal de apresentação e o mediador busca decorar o nome de todos, com jogos de palavras
e associações. Essa ação busca gerar um ambiente descontraído e que gere confiança entre os
visitantes e o mediador. No segundo passo, o mediador propõe um desafio em grupo: formar
uma palavra com as letras que são colocadas para os visitantes, em menos de um minuto. Essa
palavra é PATRIMÔNIO e após completarem o desafio, aprofunda-se o conceito dessa palavra
como uma riqueza e uma herança coletiva, aplicado ao samba, buscando elementos do
cotidiano das pessoas. Busca-se nesse diálogo que a criança ou o jovem se identifique com o
samba, como algo que faz parte de sua cultura e que eles podem ver como uma valiosa herança
que deve ser preservada. Após essa abordagem, o mediador segue para o próximo passo, dentro
da exposição Ocupação 100 Anos de Samba, onde eles conhecem outros elementos histórico do
samba por meio dos elementos da exposição. Já na exposição Simplesmente Cartola, o mediador
apresenta um pouco da história do sambista como um menino simples da Mangueira que se
tornou um grande compositor e de Nathan Amaral, que assim como Cartola, cresceu na
Mangueira e enfrentou muitas dificuldades sociais e econômicas, mas ainda assim se tornou
violinista e teve a oportunidade de estudar música na Áustria. O mediador compara Cartola e
Nathan a um diamante, como uma metáfora que traz a reflexão sobre o potencial que jovens e
crianças do Morro da Mangueira têm e que precisa somente ser lapidado.
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Já para o público de turistas nacionais e internacionais, iniciamos o pacote Vivência do
Samba. Com a abordagem voltada para o samba como patrimônio, fugindo de estereótipos
gerados pela mídia em relação ao samba e carnaval, o Museu do Samba recebe pessoas do Brasil
e do mundo com visitas mediadas às exposições, experimentação de fantasias, oficinas de dança
do samba e percussão, finalizando com prato típico do samba carioca: a feijoada. É importante
destacar a participação de profissionais do samba, como os passistas e os ritmistas (muitos que
moram no Morro da Mangueira), que atuam nas oficinais. É um modo de valorizar seu ofício e
sua atuação no mercado de trabalho por meio de sua arte. Essa abordagem diferenciada gera
uma nova visão sobre o samba e se mostra surpreendente para os visitantes, que têm a
oportunidade de conhecer o samba em sua complexidade, como forma de expressão, para além
da música e dança.

3. Museu Fórum, Museu Ágora, os sambistas e o Museu do Samba.
Com a presença dos mestres -salas das agremiações do Grupo Especial, entre
outros convidados, o evento será uma oportunidade para se debater os
fundamentos, os desafios e a valorização do mestre-sala, que, ao lado da
porta-bandeira, é o responsável pela apresentação do pavilhão das escolas,
símbolo máximo de cada agremiação, numa dança harmoniosa, elegante e
vibrante.11
(Texto de chamada para participação do público no Encontro de MestresSalas, os Guardiões dos Pavilhões e da Dança Nobre do Samba - Memória,
Patrimônio e Identidade, no Museu do Samba em 2016).

O povo do samba – de diferentes gerações – é convidado ao Museu para debater sobre
suas atuações na contemporaneidade. São discussões elementares para a reflexão das
situações difíceis a que têm sido submetidos os sambistas, com perda de força em seus núcleos
centrais e lugares de práticas, como as escolas de samba. Exatamente pela perda de espaço de
vivência, o Museu do Samba cumpre um dos mais importantes papéis, ao efetivar-se como
lugar de encontro onde as comunidades do samba podem exprimir seus anseios, transmitir
conhecimento, resgatar práticas, fazer circular a tradição.
Em suas mais variadas formas de atuar (seja como mestre-sala, porta-bandeira, baianas
de escolas de samba, diretores de harmonia, passistas, entre outros), o sambista tem o Museu
do Samba como praça pública, lugar de sociabilidade, integração, conexão, debate, assembleia,
a essência da democracia da Ágora grega. Assim como o Encontro de Mestres-salas
mencionado, as demais mesas-redondas, seminários, encontros e rodas de conversa com

11

Es s e trecho pode s er vi s ualizado
https ://www.facebook.com/museu.do.samba/
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participação dos sambistas, tem como premissa a reunião desses agentes no sentido de
debater e lutar pelos seus espaços nos dias atuais, fortalecer e difundir essa expressão cultural.
Dada a lógica da competitividade entre eles (já que representam diferentes escolas de
samba que disputam o campeonato no carnaval anualmente), a perda de força em seus lugares
de prática (sobretudo as escolas de samba), há hoje poucos espaços para refletirem a respeito
de suas artes, sobre a possível união de seus segmentos inclusive para reivindicar direitos
enquanto profissionais em sua agremiação, transmitir saberes, compartilhar experiências e
pensar o futuro do samba e deles mesmos como sambistas.
A perda de força e espaços dos sambistas e suas matrizes nas agremiações é ponto
bastante evidenciado no dossiê que sustentou o pedido do registro do samba carioca como
patrimônio cultural brasileiro. Depoimentos de detentores tradicionais dessa manifestação
foram ali expostos, como o de Tantinho – compositor, partideiro e baluarte da escola de samba
Estação Primeira de Mangueira:
Eu acho que é desleixo. Não atentar para manutenção da cultura da escola,
está entendendo? Ninguém fica se preocupando mais com a cultura da
escola. Ninguém está preocupado com o passado da escola. Ninguém está...
Então, acabei de fazer um disco agora, que é um disco que... onde eu resgato
composições da Mangueira da década de 1930 à década de 1960, que é um
disco que me virei. O pessoal do morro me ajudou muito, mas era uma coisa
que tinha que ser feita pela escola, pela Mangueira. Um disco desses tinha
que ser feito pela Mangueira...
(Tantinho)12

Os seminários e encontros, como seminário “Samba Carioca: Memória, Patrimônio e
Identidade”, em 2015, que contou com uma mesa de debate entre porta-bandeiras de diversas
agremiações de samba, e o “I Encontro de Baianas: Memória, Patrimônio e Identidade”, em
2017, com debate de baianas das escolas de samba do Rio de Janeiro, proporcionam um espaço
de fala livre para o sambista, valorizando suas tradições enquanto detentores do samba, que
muitas vezes são poucos ouvidos e reconhecidos dentro de suas próprias agremiações. É um
momento de empoderamento, fortificando a importância de suas atuações para que as
tradições do samba continuem vivas. Além disso, esses encontros trazem à tona debates que
visam a atuação individual e coletivas quanto a preservação do samba como patrimônio,
muitas vezes reivindicando incentivos de instâncias públicas voltadas para sua manifestação
artístico-cultural.
Ainda que considerado o maior espetáculo a céu aberto mundialmente conhecido, o
carnaval das escolas de samba, por si só, não representa a complexidade do samba como forma
de expressão. O Museu do Samba atua de forma a contemplar essa amplitude, sendo lócus de

12

Trecho do depoimento de Ta ntinho (IPHAN e Centro Cultural Ca rtola, 2014).

145

II Seminário Nacional História e Patrimônio Cultural – GT História e Patrimônio Cultural (ANPUH Brasil)
Patrimônio, democracia e políticas públicas
1 a 5 de outubro de 2018 - UNIRIO – Rio de Janeiro, RJ

vivência do samba. As rodas de samba, por exemplo, realizadas periodicamente, permitem à
comunidade do samba e ao público em geral vivenciar no museu esses saberes e práticas,
possibilita o encontro entre gerações de sambistas e fomenta a disseminação de práticas
tradicionais do samba.
É uma ação museológica que responde aos dias atuais, onde o Museu é menos respostas
e verdades e mais perguntas e compartilhamentos. Discussão essa brilhantemente realizada
pela museóloga Maria Ignez Mantovani, ao analisar temas como engajamento e colaboração
em instituições museológicas 13 . Maria Ignez relaciona o museu aos conceitos de Ágora e Fórum
da Antiguidade Greco-Romana para tentar qualificá-lo como “espaço livre e aberto à
convivência, ao diálogo, ao livre pensar, ao propor, ao interagir”. A autora ressalta que essa é
a essência que precisa guiar a ação museológica voltada para um novo tempo, que já chegou,
cujo museu se transforma cada vez mais em espaço-fórum. Uma ação em compromisso com
“a realidade que o museu atua, com a sociedade que lhe dá sentido, com as ações que a
comunidade elege, com as práticas que ela reconhece como suas e que decide codificar e
perenizar para o futuro”. 14 É nessa praça comum que os sambistas podem hoje fortalecer laços
identitários, refletir sobre as novas dificuldades e criar em conjunto soluções frente aos
obstáculos a que têm sido submetidos, tendo o Museu do Samba como catalisador e grande
aliado nessa luta.

Considerações Finais.
O Museu do Samba pode ser visto como reflexo da atuação de grupos secularmente
posicionados a largo da historiografia oficial que agem no sentido de promover a valorização de
suas memórias, o reconhecimento de suas contribuições sócio-culturais, as reinterpretações de
passados e reivindicam seus direitos. É a concepção da existência de lacunas na escrita da
História e os graves efeitos que estas provocam, decorrentes da ideia de uma “memória
nacional” que foi construída privilegiando narrativas do ponto de vista dos dominantes. O que
se busca, então, são as memórias questionadoras dessa ordem, priorizando, portanto, aquilo
que Pierre Nora (2009) aponta como “a História daqueles que não tinham nenhum direito à
História”.
Numa perspectiva contra-hegemônica, o Museu do Samba foi criado e desenvolve suas
ações. Questionando uma visão eurocêntrica na construção da identidade brasileira, a
instituição nasce com intenção declarada de intervir no discurso histórico no Brasil, que renegou

13

FRANCO, Ma ri a Ignez Ma ntovani. Museus: Enga jamento e colaboração. In: Ca dernos de Sociomuseologia, vol . 47,
2014.
14 Idem.
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a relevância de nossa ancestralidade africana. Busca-se, portanto, não somente que sejam lidas
e valorizadas as histórias e memórias dos povos afrodescendentes, mas que esses sejam
protagonistas do processo: a afrocentralidade na construção da instituição museológica,
buscando unidade na diversidade, para promoção da reconciliação nacional de um país
fortemente marcado por múltiplas heranças culturais.
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CULTURA POPULAR NA ESCOLA: A POSSIBILIDADE DA CAPOEIRA COMO COMPLEXO
TEMÁTICO
ELEANDRO DA SILVA1
LUDMILA RODRIGUES GRAMELISCH2
INTRODUÇÃO
Não é de hoje que ocorre o distanciamento do conhecimento acadêmico em relação aos
saberes de origem popular. Temos a universidade que, desde a sua origem, não cumpre o papel
de atender as necessidades fundamentais da realidade da qual é parte (CONTE e SILVEIRA, 20092010). O diálogo entre o acadêmico e o popular pode acontecer por duas possibilidades,
conforme aponta Saviani (2000). A primeira que o autor chama de relação reificada, e a segunda
uma relação humanizadora. Na relação reificada, a universidade não consegue fazer a distinção
entre conteúdo e forma da cultura, pois um conteúdo erudito pode se expressar de forma
popular e vice-versa.
Para qualificarmos o conceito de cultura popular recorremos a Certeau (1995), referindo-se
a pessoas simples, laboriosas, singelas, espontâneas, felizes e pacíficas. Os saberes populares
englobam todo um vasto campo de conhecimento, bem como suas formas de criação,
apropriação e transmissão, por meio de categorias como memória, oralidade, ancestralidade e
ritualidade, distintas da lógica acadêmica. Por sua vez, o conhecimento científico (episteme) se
caracteriza pela exigência de objetividade, fruto de articulações entre teoria e método, que
permite responder objetivamente a determinadas perguntas.

O DIÁLOGO ENTRE O CONHECIMENTO ACADÊMICO E O SABER POPULAR
O distanciamento do conhecimento acadêmico em relação aos saberes de origem popular,
em especial, situados nas camadas menos favorecidas e exploradas da população não é de hoje.
Saviani (2000) aponta duas possibilidades para o dialogo da universidade com a cultura. A
primeira, numa relação reificada, ou seja, privilegia a “cultura erudita” e vira as costas para a
“cultura popular”. A segunda, uma relação humanizada, onde reconhece as relações que essas
“culturas” mantém entre si. Na relação reificada, a universidade não consegue fazer a distinção
entre conteúdo e forma da cultura, pois um conteúdo erudito pode se expressar de forma
popular e vice-versa. Ao identificar que a oposição entre “cultura erudita” e “cultura popular”
1 Profes sor de Educação Física pela Universidade Federal do Espírito Santo/ Especialização em Educação Física Escolar

pel o Centro de Estudos Ava nçados em Pós-Graduação e Pesquisa- CESAP/ Professor do Grupo de Ca poeira Beribazu/
Membro do Conselho Municipal de Política Cultural de Ca riacica- ES.
2 Profes sora de Educação Física pela Faculdade Estácio de Sá/ Pós-Graduanda em Educação Física Escolar pelo Centro
de Es tudos Ava nçados em Pós -Graduação e Pes quisa- CESAP/ Es ta giária pelo Grupo de Ca poeira Beribazu. Grau
referente para se tornar uma docente no contexto da ca poeira.
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expressa a reificação da cultura, a universidade reconhece um fundo cultural comum que
constitui o modo histórico de produção da existência humana.
Para explicar a essência dos fenômenos na perspectiva humanizadora, precisamos aliá-los
ao movimento mais geral da sociedade, bem como analisar como esses fenômenos são
produzidos e apropriados. Uma constatação que permeia o universo da maioria das práticas
corporais na atualidade é a transformação das mesmas como mercadoria, alterando-as em sua
essência, inclusive aquelas geradas nos seios das camadas populares, conforme apontam Falcão
et al (2010), “[...] onde o movimento se transformou em mercadoria, por força da mídia que
determina seu consumo à revelia”. Entretanto, as práticas corporais são atividades inseridas no
mundo da cultura e constitui-se num conjunto de elementos objetivos 3 e subjetivos4 que, para
se encaixarem na lógica da reprodução técnica precisam ser alteradas.
Para qualificarmos o que se entende por “cultura popular” tal qual é difundido no ambiente
acadêmico (FALCÃO, 2016), recorremos a Certeau (1995), para que possamos contribuir
para/com o reconhecimento e desenvolvimento desses saberes produzidos. Certeau destaca
que a chamada cultura popular é um crivo dos ilustrados do final do século XVIII, referindo-se a
pessoas simples, laboriosas, singelas, espontâneas, felizes e pacíficas. Em geral, “[...] é o
ilustrado, o integrante da cultura erudita, quem define os critérios que distinguem o que é ou
não é popular” (FALCÃO et al, 2010, p. 27). Ratificando tal colocação, Chartier (1995) nos diz que
[...] a cultura popular é uma categoria erudita. Por que enunciar, no começo
de uma conferência, tão abrupta proposição? Ela pretende somente
relembrar que os debates em torno da própria definição de cultura p opular
foram (e são) travados a propósito de um conceito que quer delimitar,
caracterizar, e nomear práticas que nunca são designadas pelos seus atores
como pertencendo à “cultura popular”. Produzido como uma categoria
erudita destinada a circunscrever e descrever produções e condutas situadas
fora da cultura erudita, o conceito de cultura popular tem traduzido, nas suas
múltiplas e contraditórias acepções, as relações mantidas pelos intelectuais
ocidentais (e entre eles, os scholars) como alteridade cultural ainda mais
difícil de ser pensada que a dos mundos exóticos (CHARTIER, 1995, p. 179).

Os saberes populares englobam todo um vasto campo de conhecimento, bem como suas
formas de criação, apropriação e transmissão, por meio de categorias como memória, oralidade,
ancestralidade e ritualidade, distintas da lógica acadêmica. Por sua vez, o conhecimento
científico (episteme) se caracteriza pela exigência de objetividade, fruto de articulações entre
teoria e método, que permite responder objetivamente a determinadas perguntas. Apesar de
ser objetivado, “[...] é um consenso provisório, estabelecido coletivamente por pesquisadores,
que requer comunicações intersubjetivas que estabelecem no seio da comunidade científica”

3
4

Ato motor, es tilo, técnica, tá tica, etc.
Sensações, emoção, representação, i maginação, etc.
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(FALCÃO et al, 2010, p. 31). Ainda de acordo com os autores, na maior parte das vezes o
conhecimento acadêmico é hierarquicamente sobreposto aos saberes populares, criando
tensões e reações das mais diversas.
As culturas populares até hoje concebidas pelo discurso conservador como um terreno
marginal e perigoso, não se acomodam em esquemas maniqueístas (bem contra o mal, do certo
contra o errado), mas “hibridos” (CANCLINI, 1997). De acordo com Canclini (1997, p. 19), “[...]
assim como não funciona a oposição abrupta entre o tradicional e o moderno, o culto, o popular
e o massivo não estão onde estamos habituados a encontrá-los”. Uma prática cultural não é
uma coisa com características marcadas por toda a eternidade, mas carrega interesses políticos,
subjetividades e ideologias (FALCÃO et al, 2017) e não estão isentas de influências, em especial
das tecnologias de informação e comunicação, bem como assumir uma forma “massiva” de
interação.

CULTURA POPULAR E CAPOEIRA NA ESCOLA
A educação física brasileira durante muito tempo esteve distanciada do movimento das
classes populares e, ao se distanciar ela perde grande oportunidade para legitimar-se
socialmente (FALCÃO, 2007). De acordo com o autor, a produção de conhecimentos no campo
da educação física precisa dialogar na perspectiva político-científica com os movimentos
populares. Para tanto, Darido (2012) trás uma importante contribuição relacionada a educação
física na perspectiva cultural, contribuindo de forma significativa para o trabalho em questão,
onde
[...] a educação física trata na escola de transmitir às novas gerações um rico
patrimônio cultural da humanidade ligado aos jogos e esportes, às danças e
ginásticas que demoraram séculos para serem construídos. Ou seja, trata -se
de ensinar práticas e conhecimentos que merecem ser preservadas e
transmitidas às novas gerações. A educação física possui uma tradição e um
conhecimento ligado ao jogo, ao esporte à luta (que inclui a capoeira), à
dança, à ginástica, ás práticas circenses, às práticas corporais alternativas, às
atividades físicas de aventura e aos exercícios físicos. Esses podem ser
considerados os conteúdos da educação física na escola. (DARIDO, 2012, p.
44).

A aproximação cultural da educação física defendida pela referida autora faz um
enfrentamento a uma visão meramente esportiva, predominante nas décadas de 1970 a 1990,
entretanto, bastante presente nos dias atuais. A influência do esporte no sistema educacional é
muito forte, e precisa ser problematizada se podemos considerar se é o esporte da ou na escola
e se está ao interesse da educação e desenvolvimento de todos. Darido (2012) nos mostra que
as aulas esportivistas possuem ainda características conhecidas frequentemente como “rola
bola”, necessitando uma falta de intervenção sistemática por parte do professor. A capoeira,
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por exemplo, manifestação da cultura popular, caracteriza-se como excelente instrumento de
educação, por compartilhar historicamente o universo de exclusão e discriminação a que
pertencem os sujeitos. Tal constatação foi realizada por Abib (2006), onde afirma que tanto o
capoeirista quanto o sambista sempre foram sujeitos sociais marginalizados, refletindo o
histórico preconceito manifestado pela sociedade a essas manifestações.
A aprendizagem da cultura popular em sua grande maioria ocorre pela vivência cotidiana
numa relação diferente do ensino formal, numa lógica de espaço e tempo próprio. Para Gonh
(2008), as categorias de espaço e tempo possui novos elementos na educação não formal, pois
o tempo de aprendizagem não é fixado a priori e são respeitadas as diferenças existentes para
absorção dos conteúdos de acordo com os objetivos do grupo. Essa modalidade de educação
onde se encontra a cultura popular apresenta um dos pressupostos fundamentais, que a
modalidade se dá pela prática social, através das experiências das pessoas em coletivos que gera
o aprendizado. Por esse motivo, Abib (2006, p.60) afirma que “[...] a capoeira aparece como
uma das atividades que encontra maior receptividade por parte do grupo de crianças e jovens
marginalizados”. O autor chama a atenção que é justamente o universo de exclusão,
discriminação e preconceito que compartilham historicamente, que permitem o que ele chama
de “sedução pedagógica”.
Com o advento da escolarização da capoeira, esta adquire novos contornos pedagógicos e
tratamentos metodológicos. Se antes, as propostas tinham características nacionalistas,
higienistas e etnicistas, nos últimos anos surgem novas possibilidades para o trato pedagógico
dessa manifestação cultural. Nessas possibilidades buscaremos contribuir para uma pedagogia
rigorosa e radical que não esteja desvinculada da realidade social e não se resuma apenas a
movimentos mecânicos. Construir referências sintonizadas com o desenvolvimento da
sociedade atual, visando sua transformação. Nessa perspectiva propomos a noção de complexo
temático5 , onde a capoeira “deve ser mediada por conhecimento útil, construído em função da
transformação da realidade social, com vistas á promoção do homem” (FALCÃO, 2004, p. 164).
Frequentemente o contato dos educandos com a cultura corporal no interior das escolas
ocorre de forma fragmentada, com valores que fomentam o individualismo e a competição
exacerbada (FALCÃO, 2006). Assim, a crítica apontada por Darido (2012) em relação aos
aspectos esportivizantes presentes na história da educação física escolar também é realizada
por Falcão (1996, p. 68) a respeito da capoeira, onde ela não pode ser tratada como “[...] as
demais modalidades desportivas consagradas no âmbito da educação física, nem tampouco

5

A ca poeira é essencialmente interdisciplinar, a rticulada com outros complexos: educação, política, economia, lazer,
mora dia etc. Conceber o homem em sua totalidade. Ca poeira é uma prá tica s ocial, realidade por s eres humanos
compl exos.
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uma manifestação folclórica vista a partir de uma visão a-histórica, que trata como um produto
pronto e acabado”.

CAPOEIRA COMO COMPLEXO TEMÁTICO: PARA-ALÉM DAS METODOLOGIAS PRESCRITIVAS
O complexo temático na capoeira as atividades desenvolvidas com finalidades pedagógicas
não devem romper a continuidade entre as diversas etapas, como geralmente é feito nas
práticas corporais: aquecimento, parte principal e volta à calma. Neste sentido, trabalhamos as
seguintes estratégias: experimentação, problematização, ampliação e reconstrução cole tiva do
conhecimento. Para tanto, são contempladas algumas categorias identificadas no contexto da
capoeira que servirão como subsídios didáticos. São elas: a ludicidade, a tríade luta-jogo-dança,
o referencial afro-brasileiro e a reatualização histórica.
Falcão (2006) sistematiza de forma didática as estratégias que contribuem para uma
proposta pedagógica bem diferente daquelas utilizadas no ambientes escolares no campo da
educação física. Temos, portanto, a experimentação que consiste “na exercitação de situações
de jogos, de rituais e exploração direta das possibilidades e propriedades dos recursos didáticos,
bem como as próprias capacidades e possibilidades dos alunos” (FALCÃO, 2006, p.62).
Temos a problematização que se caracteriza pelo
[...] confronto e na discussão das diversas situações de ensino levadas a efeito
da experimentação. Deve acontecer em nível racional de entendimento,
enquanto consenso construído pelos sujeitos, através da linguagem e da
ação, e deve atender aos interesses da educação e desenvolvimento de todos
os alunos. Em outras palavras: a problematização com interesse pedagógico
não deve apenas denunciar as contradições e os conflitos inerentes à
realidade, mas oferecer possibilidades de entendimentos e consensos
(FALCÃO, 2006, p. 62).

A ampliação se caracteriza no levantamento das dificuldades verificadas nas ações, bem
como na apresentação pelo professor e pelos alunos de subsídios diversos que ampliem a visão
em relação à temática vivenciada. E a reconstrução coletiva do conhecimento, onde se
caracterizada pela “ressignificação do sentido/significado do conteúdo abordado a partir de
análises e discussões das etapas anteriores. Destina-se à emancipação e à autonomia do aluno
em face do conteúdo trabalhado” (FALCÃO, 2006, p. 63).
Contemplamos algumas categorias identificadas no contexto da capoeira que servem como
subsídios didáticos no ensino dessa atividade na escola. São elas: a ludicidade, a tríade luta-jogodança, o referencial afro-brasileiro, a reatualização histórica, a ginga, os golpes, os cânticos, a
roda de capoeira e o festival pedagógico. Essas categorias são utilizadas no cotidiano dos grupos
de capoeira que desenvolvem suas experiências no campo não formal de educação. Os grupos
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de capoeira mantém uma dinâmica própria nesse espaço. Assim, conforme Radicchi (2013), o
professor que trabalha com a capoeira na escola deve estar atento ao que acontece fora dos
“muros”, ou seja, os eventos, encontros, intercâmbios culturais, batismos 6 etc.

PERCURSO METODOLÓGICO
Este trabalho tem como perfil metodológico a pesquisa qualitativa, por visar entender os
diversos significados, valore e atitudes que não podem sofrer reducionismo matemático -lógico
(TEIXEIRA et al, 2012). A pesquisa qualitativa envolve uma abordagem naturalista, interpretativa
do mundo, o que significa que o pesquisador aborda os problemas em termos dos significados
que as pessoas a ele lhe conferem.
Os dados foram coletados a partir de uma entrevista semiestruturada e individual, pois
permitiu ao entrevistado desenvolver idéias, reflexões e análises (TEIXEIRA et al, 2012). O
entrevistado foi escolhido por ser professor de Educação Física, de capoeira e por ministrar aulas
numa escola da rede estadual do município de Cariacica há mais de cinco anos. A entrevista foi
realizada em local escolhido pelo entrevistado, não sendo a própria escola e durou mais de uma
hora e trinta minutos. Após a entrevista realizamos a transcrição dos dados.
Para a caracterização do participante da pesquisa foi aplicado um questionário com sete
perguntas relacionadas a educação física, a capoeira e sobre a proposta pedagógica denominada
complexo temático.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
A pesquisa foi dividida em três momentos: o primeiro foi uma apresentação do pesquisador
e exposição dos objetivos da pesquisa. No segundo momento a apresentação do entrevistado a
ser pesquisado, e no terceiro momento foi aplicado um questionário com sete perguntas, com
temas relacionados a escola, a educação física e a cultura popular.
Inicialmente perguntamos ao entrevistado por que trabalhar com a cultura popular na
escola e na educação física, e se existem barreiras, desafios ou dificuldades. De acordo com ele,
“A escola precisa trabalhar não somente com os modelos esportivos, como
vemos atualmente. As práticas que predominam nas aulas de educação física
hoje são: o basquetebol, o voleibol, o handebol, o futebol e a ginástica. São
práticas legadas de origem americana e europeia, onde possuem
características que incentivam o individualismo e a competição exacerbada.
É preciso trabalhar outras manifestações culturais, em especial as de origem
popular (afro-brasileira), que de fato fazem parte da nossa história, tais como
a capoeira, o jongo, o congo, o samba, o frevo, o maracatu etc. São legados

6 O termo

ba tismo como em seu próprio conceito, é utilizado na capoeira pela pessoa que inicia na prática. Um evento
é rea lizado e o educando é reconhecido pela comunidade da ca poeira, recebendo uma corda que o i dentifica no
determinado grupo. Normalmente os grupos realizam o evento de troca de cordas uma vez a o a no.
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de origem africana, em que se predomina a alegria, o trabalho coletivo, o
respeito aos saberes ancestrais, solidariedade, etc”. (ENTREVISTADO, 2018).

Sobre as dificuldades para se trabalhar conteúdos da cultura popular na escola, segundo o
entrevistado ainda existem muitas barreiras, atribui esses desafios tanto por parte da sociedade
quanto da instituição escolar. O professor cita alguns exemplos:
“O preconceito, a discriminação, a falta de conhecimentos sobre
determinadas culturas, pois fogem dos padrões já “naturalizados” e a
supervalorização das disciplinas (que preparam os educandos para e
simplesmente o mercado de trabalho) matemática e português. Entretanto,
a escola é um espaço de dis putas políticas e ideológicas, em que se deve
predominar o pensamento democrático, ou seja, superar a visão acima
citada, onde a referência principal no processo de ensino-aprendizagem é e
deve ser o educando. Para enfrentar e diminuir tais obstáculos é pr eciso
primeiramente entender que eles existem” (ENTREVISTADO, 2018).

O entrevistado entende a importância da cultura popular na escola, haja vista em que ainda
predomina e privilegia práticas centradas no esporte e reconhece os obstáculos a serem
enfrentados. Alguns princípios de ensino a serem discutidos nas aulas de educação física na
escola norteiam a prática pedagógica. Caracterizam-se segundo Darido (2012) pelo ponto de
partida para conhecer os alunos, a inclusão para que todos devem jogar/aprender e a
contextualização, para dar significados ás tarefas, aos conhecimentos e às explicações. Tais
princípios dão outros sentidos as intervenções pelo professor de educação física, para-além das
técnicas e treinos, mas conhecimentos e saberes úteis que extrapolam os “muros” da escola,
contribuindo assim para o acervo cultural, educacional, social e histórico do educando
A seguir tratamos do que se entende por cultura popular e o que as diferencia das demais
culturas. De acordo com o entrevistado,
“Cultura popular ou culturas populares são saberes criados por um grupo de
pessoas em determinado momento histórico a fim de atender determinadas
necessidades e passados de geração a geração, fazendo parte do nosso
acervo cultural. O conceito de cultura popular norma lmente esteve associado
a pessoas simples, laboriosas, pobres e que era necessário essa distinção em
relação a chamada cultura erudita” (ENTREVISTADO, 2018).

Sobre a diferenciação das demais culturas
“Penso que é o jeito alegre e descontraído com que os praticantes lidam com
ela, a forma como tratam umas as outras, a valorização do mais velho como
sujeito do saber, os aspectos subjetivos (sentimentos, emoções, sensações)
de difícil mensuração, a improvisação como importante categoria de “fuga”
dos padrões estabelecidos. Uma característica que vejo como primordial,
importante e significativa é a não busca animalesca do ganhar por ganhar,
típico dos moldes da cultura ocidental, onde tudo vira mercadoria de compra
e venda, um produto a ser consumido por determinado valor. Essa a meu ver
é um das maiores diferenças, por mais que muitas práticas de origem popular
já se ajustaram a essa demanda” (ENTREVISTADO, 2018).
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Ao conceituar o termo cultura popular o entrevistado identifica componentes importantes
e que de fato as diferenciam das demais culturas, em especial as mais privilegiadas nas escolas,
onde o que prevalece são as competições e a busca constante da técnica e do ganhar a qualquer
forma, eliminando, por exemplo, as dinâmicas dessas práticas na atualidade, alterando-as em
sua essência para se ajustarem a determinados padrões. As culturas populares, segundo Falcão
(2010) trabalha numa lógica bem distinta, onde englobam um vasto campo de conhecimento,
por meio de categorias como oralidade, ancestralidade e ritualidade, não necessitando a priori
uma exigência objetiva para explicar os fenômenos, conforme a ciência.
Ao que diz respeito o tempo que o entrevistado trabalha com o conteúdo capoeira e o
significado que ela tem para ele, respondeu o seguinte:
“Trabalho com o conteúdo capoeira há dez anos. Foi através dela e
especialmente as pessoas que a praticam que mostraram as possibilidades e
caminhos que pudesse trilhar. Foi através do seu contato que pude entrar
numa universidade pública e me tornar professor de educação física e
professor de capoeira. Fez-me despertar por iniciar o interesse aos estudos e
pesquisas relacionadas a cultura popular, projetos sociais e educacionais.
Assim, ela faz parte diretamente da minha vida, penso em capoeira todos os
dias, risos” (ENTREVISTADO, 2018).

Para o entrevistado a prática da capoeira contribuiu de forma significativa na sua vida
pessoal e profissional. Mas para que isso fosse feito, pessoas comprometidas com a mudança e
preocupadas com a transformação social precisaram mediar o conhecimento da capoeira
para/além da prática pela prática, mas aliá-lo ao movimento mais geral da sociedade.
Foi perguntado ao entrevistado sobre trabalhar com a capoeira na escola, e se acredita que
para ministrar aulas precisa ser formado em educação física, pois a prática da capoeira se
desenvolveu especialmente em ambiente não formal (ONGs e projetos sociais) e informal (nas
ruas) de educação, e se organiza de forma própria através de grupos.
“É fantástico trabalhar não somente com o conteúdo capoeira, mas outras
manifestações, em especial com as culturas locais produzidas próximas as
escolas, valorizando a diversidade cultural e identitária, bem como a
democratização do acervo cultural aos estudantes.
Para ministrar aulas de capoeira na escola não necessita ser formado em
educação física, não podemos privatizá -la, até por que o contato com ela nas
faculdades normalmente é muito rápido. Desta forma, qualquer professor
seja ele de educação física ou não, pode trabalhar com o conteúdo capoeira,
desde que tenha ao menos vivências da modalidade. Não podemos esquecer
que o objetivo principal da capoeira na escola é o contato do educando com
o conteúdo, ou seja, não é objetivo formar capoeiristas, mas contribuir
para/com o aumento do acervo cultural dos educandos.
A escola pode (deve), no entanto manter uma relação direta com a realidade
da qual está inserida. Por exemplo, se existe um grupo de capoeira próxima a
ela, se é possível fazer parcerias, etc”. (ENTREVISTADO, 2018).
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Para o entrevistado é importante trabalhar não só com a capoeira, mas a diversidade
cultural como um todo, principalmente o diálogo da instituição com as produções próximas a
ela, contribuindo dessa forma com a formação dos educandos e a valorização identitária local.
Assim, não se pode restringir um saber popular à educação física, conforme nos mostra o
entrevistado, onde pouco se aprofunda nos cursos de formação acadêmica, mas é preciso ter
vivências da modalidade, bem como identificar e até mesmo fazer parcerias com grupos de
capoeira próximos a escola. Radicchi (2013) nos alerta que o professor que trabalha com a
capoeira na escola deve estar atento ao que acontece fora dos “muros”. Assim, os conteúdos
trabalhados nas aulas possuem sentidos e significados para a vi da dos educandos, pois
permitem a reflexão e o diálogo para/além da escola.
Em relação a metodologia que o entrevistado utiliza nas aulas e por qual motivo, respondeu
que se chama “complexo temático”, que trata “[...] de uma proposta pedagógica em que se
possibilita analisar a realidade da qual os estudantes estão inseridos, para juntos transformá-la”
(ENTREVISTADO, 2018).
Sobre o que se entende por complexo temático, a forma como o entrevistado aplica
durante a prática nas aulas e se existe alguma relação com a realidade social da qual a escola
está inserida e os educandos, respondeu que:
“É uma proposta que visa tratar a capoeira de forma pedagógica (e
interdisciplinar) e crítica, trabalhando conteúdos presentes na prática da
capoeira e refletir a realidade da qual estamos inserindo, buscando
transformá-la. Para isso, a aula não é realizada conforme estamos
habituados, ou seja, alongamento, aquecimento, parte principal e volta a
calma. Trabalhamos com as seguintes categorias: experimentação,
problematização, ampliação e reconstrução coletiva do conhecimento.
No desenvolvimento prático utilizamos como estratégias metodológicas
categorias identificadas no desenvolvimento da capoeira, tais como os
golpes, as músicas, a roda, os instrumentos e os ritmos dos toques, a tríade
luta-jogo-dança, intercâmbios e festivais culturais.
Existe relação tanto com a realidade da escola quanto dos educandos. A
capoeira se caracteriza por uma prática social feita por seres humanos que
vivem em determinada realidade. Faz-se necessário problematizar essa
realidade, bem como o papel que cada um desempenha nela”
(ENTREVISTADO, 2018).

As respostas relacionadas ao complexo temático utilizado nas aulas pelo entrevistado,
diferencia das formas habituais de ensino, pois utiliza categorias que permitem refletir
diretamente na realidade da qual estão inseridos.
Na perspectiva do complexo temático o trato com o conhecimento da capoeira deve se
levar em consideração a totalidade do sujeito, que se expressa pela existência cultural, política,
social, afetiva, emocional. (FALCÃO, 2004), não reduzindo a mera concepção biologicista e
tecnicista ou o simples treinar para ganhar, reforçado e disseminado pelas grandes mídias e
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muito presente atualmente na escola as denominadas práticas corporais em que predomina os
aspectos da performance e rendimento físico, típico dos moldes esportivos, a capoeira também
não se isenta dessa influência.
Em relação aos resultados obtidos a partir da proposta pedagógica em questão, temos:
“Ao tratar a capoeira na perspectiva do complexo temático, temos as
seguintes constatações. Todos (professor e educandos) participam no
desenvolvimento e criação das atividades; autonomia dos educandos nas
tomadas de decisões. Reconhecer os limites e possibilidades dos mesmos;
eliminamos a pseudo-hierarquia, onde o professor é detentor do
conhecimento e os educandos apenas receptores (também presente na
prática da capoeira); estabelecemos uma relação de ensino-aprendizagem
centrada no diálogo constante, ao invés da lógica da ordem e a utoritatismo;
trabalho essencialmente interdisciplinar, ou seja, sintonizado com os projetos
desenvolvidos na escola; reconhecimento que na prática e desenvolvimento
da capoeira, por mais que o jogo é individual, a jogada é sempre coletiva.
Assim, a necessidade do trabalho coletivo e socialmente útil”
(ENTREVISTADO, 2018).

O complexo temático permite trabalhar diversas possibilidades com o trato com o
conhecimento da capoeira na escola. Ao mesmo tempo exige “[...] participação ativa e diálogo
constante para se atingir não um conhecimento qualquer, prescrito pelo mestre ou professor,
mas um conhecimento extraído da prática social, necessário à transformação da realidade e à
superação do modelo societal hegemônico” (FALCÃO, 2004, p. 13).

CONCLUSÃO
É possível trabalharmos a cultura popular (capoeira) na escola a partir da proposta
pedagógica denominada complexo temático, tendo como enfoque o contato dos educandos
com o conteúdo a ser trabalhado. Para tanto, faz-se necessário tratarmos a capoeira
interdisciplinarmente, promovendo constantemente o diálogo entre o conhecimento científico
e os saberes populares, para que não haja sobreposição de um sobre o outro. Com isso,
ampliamos e democratizamos as práticas pedagógicas na escola.
Recomendamos que mais estudos sobre a temática sejam realizados para verificar a
presença da cultura popular na escola e o diálogo necessário nas aulas de educação física. Por
fim, saberes significativos presentes na capoeira se forem referenciados pela noção de
complexo temático podem contribuir efetivamente para o desenvolvimento da prática
pedagógica na perspectiva solidária, autodeterminada, autônoma, solidária, reflexiva e crítica.
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OS MANUSCRITOS DO SÉCULO XIX QUE DERAM ORIGEM AO MUNICÍPIO DE CARIACICA-ES:
IDENTIDADE, MEMÓRIA E PERTENCIMENTO DOS CIDADÃOS CARIACIQUENSES PRESERVADOS
ATRAVÉS DO TOMBAMENTO.
EVELYN REIS BERGAMIM1
MARCOS PRADO RABELO2
1. INTRODUÇÃO
“Onde estão o passado e o futuro, se é que existem?”, perguntou Santo Agostinho, na
encruzilhada da problematização do que seria o tempo. Um dos mais conhecidos doutores da
Igreja, Agostinho concluiu que a conceituação do tempo é das mais difíceis, apesar de todos
saberem o que é. (ALMEIDA, 2009:08).
Depositados em um canto do Arquivo Público da Câmara Municipal de Cariacica, lá
estavam eles, seis livros ata do final do século XIX, (1890 a 1900), esquecidos pelo tempo, ou
talvez esquecidos pelas pessoas, pois encontravam-se em condições precárias, alguns em
estado inicial de deterioração. Estes importantes manuscritos, anotados por pessoas que se
preocuparam naquela época em registrar os primeiros passos do município, contém
informações históricas que foram relegadas por muito tempo, como exemplo a própria data de
emancipação do município de Cariacica que durante anos foi comemorada de forma equivocada
no dia 24 de junho, dia do Padroeiro São João Batista, sendo que o primeiro livro ata informa a
passagem oficial de Villa de São João de Cariacica para Município de Cariacica, em 30 de
dezembro de 1890.
Incitados pela Lei de Incentivo à Cultura do município João Bananeira, em 2011 houve
uma primeira tentativa de organização, preservação e recuperação das informações destes
manuscritos, iniciativa de dois profissionais moradores do município das áreas de arquivologia
e biblioteconomia que entraram com um projeto na referida lei cultural, e que culminou em um
lançamento no dia 29 de março de 2012 de um inventário denominado “Catálogo Histórico
Eletrônico da Câmara Municipal de Cariacica”, com a descrição sumária das atas das sessões da
câmara do município.
O inventário realizado, teve duração aproximada de um ano, e constou de técnicas de
descrição arquivística, resultando em um instrumento de pesquisa com a finalidade de
identificar a forma e o conteúdo dos manuscritos, visando principalmente o acesso e a
preservação do acervo documental. É importante salientar que as descrições arquivísticas foram
padronizadas pelo Conselho Internacional de Arquivos (CIA), que criou uma norma mundial

1

Coordenadora da Lei Municipal de Incentivo Financeiro à Cultura João Bananeira. – Secretaria Municipal de Cultura
de Ca ri acica-ES. Bacharel em História/UFES/2016 e Mestranda em Geografia/UFES.
2 Gerente de Fomento à Produçã o Cul tural – Secretaria Muni cipal de Cul tural de Ca ri acica-ES. Ba charel em
Arqui vologia/UFES/2007 e Mestre em Gestão de Documentos e Arquivos/UNIRIO/2017.
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denominada ISAD(G) 3 . Provinda desta norma internacional, foi criada e adaptada em nosso país
a Norma Brasileira de Descrição Arquivística (NOBRADE), utilizada neste inventário.
Além do inventário no acervo dos livros ata do século XIX da Câmara Municipal de
Cariacica, outras iniciativas foram realizadas utilizando-se da Lei de Incentivo à Cultura do
Município e do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (FUNCULTURA), no intuito de
preservar estes manuscritos, tais como restauração de parte do acervo deteriorado,
digitalização dos manuscritos visando evitar seu manuseio indevido e finalmente transcrição da
escrita paleográfica4 para o português formal, proporcionando aos pesquisadores uma leitura
dentro dos padrões atuais.
Essas ações incitadas trouxeram à tona diversas informações identitárias do município
que serão relatadas ao longo deste artigo, corroborando para que o passado seja materializado
na paisagem atual. Assim, Jacques Le Goff lembra os meios de se conservar a memória através
dos tempos,
[...]1. pela transmissão oral ou inscrições na pedra; 2. pela escrita com tabuas,
objetos, desenhos, inscrições; 3. pela escrita, em papeis soltos, documentos,
pelo livro – registros de todo tipo, como se vê nos estudos de antropólogos,
etnólogos, cronistas, historiadores; 4. já em nossos dias, o registro com ajuda
mecanográfica, a seri ação eletrônica, com o computador e nos bancos de
dados. (In: ARQUIVO PÚBLICO DA CIDADE DE BELO HORIZONTE, 1991:113).

Diante dessas premissas e da importância deste acervo documental para o município de
Cariacica, a Secretaria Municipal de Cultura, através da Coordenação de Patrimônio Cultural,
decidiu dar início ao processo de tombamento dos manuscritos da Câmara Municipal de
Cariacica, como medida de proteção e transmissão de conhecimentos a ele relacionados. Essa
medida se fez por apresentar referências à formação e trajetória histórica do município, pois ao
ser tombado, o acervo passará a ter maior visibilidade para compor o leque de informações
culturais, devendo seu conteúdo histórico ser ministrado em oficinas, palestras, formações e
capacitações que envolvem educação patrimonial, pesquisas históricas, culturais e sociais.
Por fim, o tombamento municipal deverá trazer pertencimento referente à identidade,
à ação e à memória através da dimensão cronológica e histórica dos cidadãos cariaciquenses,
construindo um processo evolutivo das transformações e suas manifestações, como uma
herança, algo para ser apreendido e preservado como forma de educar as gerações futuras a
reprodução e disseminação do seu valor cultural.

3

General International Standard Archival Description. A norma ISAD (G) propõe pa dronizar a des crição de
documentos a partir de uma estruturação multinível, isto é, do geral a o particular, i nserindo ca da i tem na estrutura
gera l do fundo de a rquivo, em uma relação hierárquica.
4 A pa l eografia é a ci ência da decifração dos manuscritos e tem por objetivo capacitar a l eitura e tra nscrição de
documentos e livros.
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2. A IMPORTÂNCIA DAS CÂMARAS MUNICIPAIS NA HISTÓRIA DOS MUNICÍPIOS
Na ocasião de colonização do Brasil a partir de 1530, a “carta de doação” entregue ao
donatário recomendava e autorizava a criação vilas, cujas povoações, porventura elevadas à
condição de Vila teriam termo e jurisdição, liberdades e insígnias, o que implicava a criação de
uma Câmara Municipal, composta por seus principais moradores, os chamados homens -bons5.
As Câmaras desempenhavam funções de significância política, administrativas, fiscais
além de atribuições de natureza jurídica, atuando para além do previsto nas “ordenações do
reino”6, exercendo seus poderes de acordo com os costumes e de forma a garantir a defesa dos
interesses dos colonos. Segundo (ZENHA, 1948:171), a atuação e decisões eram tidas como
sendo de plena autonomia e a grandeza de quem deseja a força do estado, considerando-se o
poder supremo da colônia, as demais autoridades não tinham, para nossos oficiais, legitimidade
para decidir o destino dos colonos.
Por advento da exploração aurífera e de pedras preciosas no século XVIII, a coroa
portuguesa visando obter arrecadação máxima dos impostos cobrados para impedir o
contrabando, passou a centralizar ainda mais o poder e os setores administrativos por meio da
imposição de leis, porém essas câmaras tornaram-se alvo para os salteadores e paulatinamente
passaram a ser desconsideradas no exercício do poder. Findado o ciclo do ouro, as Câmaras
coloniais adentraram o século XIX frágeis e desprovidas das importantes funções que
desempenhara com a centralização da coroa portuguesa.
Mesmo enfraquecidas, segundo (PRADO JÚNIOR, 2000:326), as Câmaras tiveram papel
participativo, interventor e por vezes, decisório nos acontecimentos que culminaram na
declaração de independência do Brasil, pois sendo o único órgão da administração colonial com
certa organização ao final da colônia, recebia todas as reclamações populares, efetivando sua
participação social neste período.
A partir de 1889, com a proclamação da República ocorrem mudanças na organização
político-administrativa, obediente aos princípios do federalismo, momento em que a esfera
municipal ganhou força para gerir com significativa autonomia questões atinentes ao
município7. Considerada herança do período monárquico, as Câmaras Municipais como até

5

Homem bom era a quele que reunia as condições para pertencer a um certo estrato s ocial, distinto o bastante para
a utorizá-lo a ma nifestar s ua opinião e a exercer determinados ca rgos. Na América Portuguesa, a ssociava -se em
pa rti cular à queles que podiam participar da governança municipal, elegendo e sendo eleitos para os ca rgos públicos
que estavam reunidos nas câmaras, principal instância de representação l ocal da monarquia.
6 Ordena ções significa ordens, decisões ou normas jurídicas avulsas ou as coletâneas que dos mesmos preceitos se
el aboraram, ao l ongo da história do direito português.
7 Es s e pri ncípio de a utonomia municipal a presentava-se na Constituição Federal de 1891, cujo Títul o III, Art. 68,
es tabeleceu que “Os Estados organizar-se-ão de forma que fique assegurada a autonomia dos Municípios em tudo
qua nto respeite ao s eu peculiar interesse”.
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então funcionavam, governadas pelos homens bons leais ao Império, não poderiam ter mais
espaço no regime implantado.
Sob esta ótica, em dezembro de 1889 corriam notícias de que a Câmara Municipal do
Rio de Janeiro, até então a capital do Brasil, havia sido substituída pelo Conselho de Intendência
Municipal através do Decreto nº. 107, de 30 de dezembro de 1889, autorizando-se os outros
estados a procederem da mesma forma. Assim, em 16 de janeiro de 1890, a Câmara Municipal
de Vitória no Espírito Santo foi dissolvida e, no seu lugar, foi criado o Conselho de Intendência
Municipal 8. Naquela época Cariacica pertencia a Vitória, não havendo limites políticos e nem
sociais entre os atuais municípios.
Assim, na efervescência da autonomia político administrativa que assolava as principais
regiões do país naquela época, a Villa de São João de Cariacica emancipou-se de Vitória, capital
do Espírito Santo, através do decreto nº. 57 de 25 de novembro, e foi instalada em 30 de
dezembro de 1890 como consta em ata de formação da Intendência Municipal de Cariacica,
ocasião que contou com a presença do Presidente da Intendência de Vitória, Eugenio Pinto
Netto9.
Observada a importância das Câmaras Municipais no transcorrer da história do Brasil e
seu protagonismo nas diversas fases político-administrativas, essas respeitáveis instituições
públicas revelam como suas documentações produzidas, principalmente as atas das sessões
solenes, ordinárias e extraordinárias, são fontes primárias fundamentais para a pesquisa
histórica, as quais permitem o preenchimento de muitas lacunas, sendo sua preservação e
garantia de acesso fundamentais como um dos principais pontos de discussão propostos por
esta pesquisa.

3. OS LIVROS ATA DA CÂMARA DE CARIACICA COMO GUARDIÕES DA MEMÓRIA DO
MUNICÍPIO
O município de Cariacica não possui vasta literatura sobre sua história, contando com
algumas pesquisas fundamentais, mas não

aprofundadas, sobre sua

fundação,

desenvolvimento, alguns aspectos sociais e de suas manifestações culturais. Entretanto, há
alguns espaços a serem preenchidos, principalmente quando esbarra-se na falta de informações
no atual processo que se propõe a Secretaria de Cultura do município acerca da elaboração de
dossiês para fins de tombamento e registro dos bens culturais de Cariacica.

8

A Câ ma ra voltaria as s uas a tividades em 1892 com o nome de Conselho Municipal, com seus integrantes chamados
de Governadores.
9 Eugenio Pi nto Netto, político da região de Vi tória e Vi ce-Presidente do Es tado na gestão Florentino. Pa rticipou em
1893, dura nte a gestão Moniz Freire, do Conselho Municipal, que tinha como função trabalhar pelo desenvolvimento
da ca pital, dentro do projeto maior de formar uma centralidade em Vi tória.
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Possuindo 128 anos de história a partir de sua emancipação, o município de Cariacica
conta com o acervo das atas das sessões ordinárias e extraordinárias da então Intendência
Municipal, as quais revelam aspectos basilares para se compreender mais sobre o seu passado
e informações ainda pouco pesquisadas.
(ESQUINSANI, 2007:104) define as atas como “[...] registros formais de um encontro
promovido por um órgão, associação, entidade ou grupo de sujeitos tanto com seus pares
quanto subordinados, visando deliberar sobre assuntos de intere sse comum ou repassar
informações”. Considera-se a ata como um documento confiável, visto que as informações nela
contidas, são aprovadas, e confirmadas com assinatura dos presentes na reunião realizada.
O registro dos acontecimentos contidos nas atas permite acessar a origem das
discussões, os processos de decisões e os fatores determinantes que levaram a aprovação de
certas medidas que só são descritas e estudadas por consequência de sua consecução, quando,
entretanto, é valioso se ater e conhecer este processo que oportuniza verificar a intenção, a
escolha, as prioridades e detalhes sobre o comportamento político-ideológico dos sujeitos
responsáveis por esse registro. Além disso, apesar das atas constituírem-se em documentação
produzida por uma elite, elas podem revelar muito sobre a sociedade por meio dos debates
sobre reivindicações de direitos advindas de alguns setores que cobravam ações das Câmaras
Municipais no Brasil colonial, imperial e republicano.
A partir do momento em que se elege as atas como fonte para compor parte da
investigação, o pesquisador deve-se atentar em manter sempre próximo outras fontes de
informações do período em questão, na intenção de conseguir contextualizá-las, compreendêlas e sustentar os dados nelas apresentados.
Nessa perspectiva em que as atas das Intendências e Câmaras Municipais são
consideradas como importantes fontes para a pesquisa histórica, não há como negligenciar a
necessidade de preservação e salvaguarda que estas possuem. Assim, após a realização de
inventário, digitalização, transcrição e restauração dos manuscritos paleográficos do século XIX
da Câmara Municipal de Cariacica, a Secretaria Municipal de Cultura iniciou em 2018 processo
de tombamento deste importante acervo histórico documental.
O processo de inventário realizado, como citado anteriormente, utilizou-se de normas
de descrição arquivística, cumprindo um importante papel de organização das informações
contidas nos documentos. A digitalização e o restauro do acervo trouxeram a possibilidade da
realização de pesquisas visando principalmente a preservação dos manuscritos, porém o
processo de transcrição dos livros ata foi considerado mais árduo, devido as dificuldades de
leitura de algumas escritas paleográficas, sobretudo da grande quantidade de abre viaturas em
nomes de pessoas, o que requereu um prazo muito extenso para sua realização.
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Logo, a finalidade da transcrição foi tornar o texto accessível ao leitor, que de forma
usual, não consegue realizar uma leitura completa nas escritas mais antigas. Porém é importante
salientar que a transcrição segue alguns critérios, entre eles as substituição de palavras
duvidosas por ponto de interrogação entre colchetes [?], e as abreviaturas do texto original,que
devem ser desmembradas de forma que todas as palavras apareçam por extenso.
Contudo, alguns profissionais preferem primeiramente transcrever todo o texto de
forma fiel em relação a ortografia, a pontuação e a acentuação, inclusive as abreviaturas, para
logo em seguida criarem um segundo texto obedecendo o critério das abreviaturas por extenso.
Assim deve ser o processo de transcrição, sem qualquer interferência no corpo original do texto,
evitando-se alterações de sentido, para não destituí-lo de suas características históricas (MELO,
1995: 15-17). Conforme tabela a seguir, foram retiradas do texto algumas palavras como
exemplo de referências nas transcrições e das dificuldades comuns na leitura de manuscritos.
Tabela 1 - Transcrição da escrita paleográfica para a língua portuguesa atual.

Fonte: Li vros Ata da Câ mara Municipal de Ca riacica - Séc. XIX.

Atestando o histórico que os manuscritos da Câmara de Cariacica trouxeram para a
memória do município, um dos fatos mais importantes está contido na ata da primeira reunião
ordinária do livro 01, página 03, sobre a emancipação da Vila de São João para município de
Cariacica, conforme segue:
Aos trinta dias do mez de Dezembro do anno de mil oitocentos e noventa,
segundo da Republica n’esta Villa de São João de Cariacica, e no Paço da
Intendência Municipal 10 presentes os cidadãos Eugenio Pinto Netto,
Presidente da Intendência Municipal da capital e os membros da mesma
Intendência Antonio Pinto Aleixo e Arthur Coutinho de’ Alvarenga, [?]
Secretario abaixo assignado, estando também presentes os cidadãos Exma.
Governador do Estado Henrique da Silva Coutinho 11 , Dr. José Horacio Costa,
10
11

Pa ço s ignifica Pa lácio e Intendência Municipal era a antiga nomenclatura das Prefeituras Municipais.
Henrique da Silva Coutinho foi governador do Espírito Santo entre 1890 e 1891 e entre 1904 e 1908.
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Chefe de Polícia do Estado Dr. Gonçalo Marinho d’ Albuquerque Lima,
Promotor Público da Comarca Alferes 12 Virgílio Ayres d’ Alburquerque Tovar
Ajudante de Ordens do Governo 13 , José Candido de Vasconcelos, Oficial de
Gabinete, Augusto Calmon Nogueira da Gama, Inspector do Thesouro Público
Anthero da Silva Coutinho, Dr. Henrique [?] de Cerqueira Lima, Major Ignacio
d’Almeida Trancoso, Francisco Fernandes Cypreste, Antonio Franci sco Cravo
e Manoel dos Santos Pereira. Foi aberta a sessão. O cidadão Eugenio Neto,
declarou installada a Villa de São João de Cariacica criada pelo decreto n. 57
de 25 de novembro último (RABELO e SIMÃO, 2018:03).

Em 20 de janeiro de 1891, consta na quarta reunião ordinária, página 10, a nomeação
de uma comissão no segundo “Districto” para agenciar donativos para auxílio das pontes sobre
os rios “Braz e Monbeca”. O atual município de Roda D’agua na região rural, teve por muitos
anos suas estradas de terra fortemente castigadas pelas chuvas com transbordo do rio
Menbeca.
Em 21 de agosto de 1891, consta na trigésima reunião ordinária, página 36, a
apresentação de um requerimento de Ozana da Conceição Vieira, pedindo que lhe conceda
permissão para edificar uma casa de vivenda14 na sede desta “Villa”, o que lhe foi concedida.
Em 12 de dezembro de 1891, consta na trigésima terceira reunião ordinária, página 39,
a deliberação que os fiscais de ambos “Districtos”, deste município, além do ordenado que
percebem, tenham mais trinta por cento das multas que impuserem e assim como do imposto
das “rezes”15 que se abaterem para o consumo público.
Em 29 de outubro de 1892, consta na quinquagésima segunda reunião ordinária, página
62, a liberação da quantia de novecentos mil “réis”, importância dos referidos “quinhões16” do
referido prédio, sessenta e três mil réis, proveniente do imposto de transmissão de propriedade
e dez mil réis, proveniente do trabalho do tabelião público interino da respectiva “escriptura”.
Em 17 de janeiro de 1893, consta na quinquagésima quinta reunião ordinária, página
67, a designação dos locais do primeiro e do segundo distrito: “[...] aos nomeados designou-se
o Paço do Governo Municipal desta “Villa” para “funccionar” a única secção do primeiro
“districto”, e o edifício onde “funciona” a escola de Itapoca para “funcionar” a única secção do
segundo “districto”. Segundo consta, até a década de 1950, a fazenda de Itapoca contava com
igreja e residência própria do superior Padre Domingos da Silva.

12

Al feres é uma patente de oficial abaixo de tenente (essa designação foi s ubstituída pela de s egundo -tenente).
Governo ou ajudante de campo, é o assistente ou secretário pessoal de uma pessoa de alta
pos ição, normalmente de um a ntigo oficial militar ou de um Chefe de Estado.
14 Uma vi venda é uma ca sa de habitação isolada (isto é, não i ntegrada num a mbiente urbano), tipicamente com um
ou dois pisos (horizontal ou vertical), e frequentemente com jardim e / ou piscina.
15 Res es s ão quaisquer a nimais que s ã o a batidos e cuja ca rne é us a da na a limentação humana; os animais
qua drúpedes, de quatro patas, mortos para alimentação humana.
16 Qui nhão significa parte de algo que foi repartido, dividido. Normalmente, o quinhão é a cota ou parcela que um
i ndivíduo recebe por direito quando há a divisão de alguma coisa ou bem material, da qual era sócio ou dono.
13Ajuda nte de Ordens do

165

II Seminário Nacional História e Patrimônio Cultural – GT História e Patrimônio Cultural (ANPUH Brasil)
Patrimônio, democracia e políticas públicas
1 a 5 de outubro de 2018 - UNIRIO – Rio de Janeiro, RJ

Em 31 de outubro de 1893, consta na septuagésima terceira reunião ordinária, página
87, a seguinte nomeação:
[...] nomeação do cidadão Viriato Espiridião Pinto, para o cargo de guarda
fiscal do segundo districto deste município percebendo os vencimentos de
cem mil réis annuaes e vinte por cento sobre as multas, autorisando-se a
cobrança de mascates 17 sobre negociação em caixas imposto sobre
abatimento de animaes vacum18 trez mil reis e suíno dous mil reis, sendo
cobradoo imposto sobre mascates o simestre quarenta mil reis e vinte mil reis
de multas na mesma dacta resolveo-se aumentar o ordenado ao secretário
(RABELO e SIMÃO, 2018:87).

Em 25 de janeiro de 1894, consta na septuagésima sexta reunião ordinária, página 91, a
entrega e aprovação da planta da “Villa” de Cariacica, pelo Doutor Arthur Corrêa de Mattos
Thompson, sendo “appresentado" o termo de medição, digo, o termo de encerramento da
medição da mesma “Villa”, da forma e theor seguinte = Termo de encerramento da medição do
perímetro da “Villa” de Cariacica.
Nesta mesma ata, além das citações sobre a mensuração da “Villa” de Cariacica, é
referenciada destruição de documentos por um incêndio sobre os limites da área doada de São
João, conforme segue,
[...] Seguia a direcção quarenta e um graus noroeste com cento e vinte metros
para fixar o marco número nove tendo attrevessado a estrada para o
Eucimado, continuando o rumo quarenta e nove graus sudoeste na extenção
de dusentos e oitenta metros, athé à estaca “0” onde encetara os trabalhos.
Conpete- me diser a fazer o encerramento da presente medição que segui as
enformações mais fida dignas e dos antigos moradores desta Villa sobre os
limites da área doada a São João para criação de um povoado, cujos
documentos forão consumidos por um incêndio, porem que com o
encerramento deste processo sem protestos de reclamações depois de todos
os editaes e formalidades exigidas pela lei, demonstram o critério dos
mesmos (RABELO e SIMÃO, 2018:91).

Em 05 de abril de 1894, consta na octagésima primeira reunião ordinária, página 100,
para “comprimento” da lei número trinta e cinco de vinte e seis de janeiro de mil oitocentos e
noventa e “dous”, foi dividido este Município em uma secção para o alistamento eleitoral que
funcionará no Paço do Governo Municipal.
Em 01 de maio de 1894, consta na octagésima segunda reunião ordinária, página 101, a
deliberação sobre a nomeação do cidadão Pedro de Alcântara Suares Leites, para zelador da
caixa d’agua desta Villa, percebendo “dusentos mil reis annuaes”.

17

Ma s ca te era o ca i xeiro vi a jante, o vendedor a mbulante que pa ssava pelas ca s as oferta ndo produtos,
pri ncipalmente na s fa zendas e s íti os, vendendo panos e objetos diversos, utensílios, pentes, perfumes, fitas de
qua lidade para os laçarotes das mocinhas.
18Va cum é um nome ci entífico para o ga do da espécie dos bovinos e outros ruminantes de chifres de aparência
s emelhante, como o boi, a va ca e o búfalo.
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Diante das fontes primárias apresentadas, fica perceptível a “construção” histórica por
meio dos conjuntos de documentos armazenados no arquivo da Câmara Municipal de Cariacica,
que se tornam a memória dessa sociedade, sendo assegurado o direito de acesso à informação,
aos cidadãos, cabendo à administração pública gerir e preservar este patrimônio documental.

4. O PROCESSO DE TOMBAMENTO DOS LIVROS ATA DO SÉCULO XIX DA CÂMARA
MUNICIPAL DE CARIACICA
O termo “tombar”, além do ato ou efeito de realizar um tombo (queda, tombamento),
também significa arrolar, inventariar ou registrar, porém, sabe-se que a etimologia do termo
tombamento ainda é controversa. De acordo com alguns filólogos, provem do latim tumulum,
que significa elevação e nas obras de referência de latim pode ser encontrado o vocábulo
tumulus, remetendo para altura, eminência (natural ou artificial), ou mesmo elevação de
terreno. Já em dicionários da língua portuguesa, verifica-se que o verbete tombo possui duas
significações, além de tombar (queda), também a de arquivo. E é exatamente a acepção de
arquivo que mais se aproxima do termo tombamento.
O termo tombamento passou a ser conhecido no Brasil, na década de 1930, a partir de
seu emprego em uma das propostas de norma de proteção ao patrimônio histórico e artístico
do país conhecida como anteprojeto de Mário de Andrade (1936), e desde 1937, com a
publicação do Decreto-lei nº 25/37, que institui a proteção do patrimônio histórico e artístico
do país, o termo passou a ser reconhecido como a ação do Estado ao colocar, sob sua tutela,
bens cuja conservação fosse de interesse público, por seu valor histórico, artístico, arqueológico,
etnográfico, paisagístico e bibliográfico.
Já os Livros do Tombo foram criados pelo Decreto-lei nº 25, de 30 de novembro de 1937,
que também regulamentou a criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(SPHAN), atual Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), e definiu que
“constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens móveis e imóveis”.
Assim é o tombamento, um dispositivo do Poder Público para a efetiva tutela do
patrimônio cultural do País. É por meio do tombamento que o Poder Público cumpre a obrigação
constitucional de proteger os documentos, as obras e os locais de valor histórico ou artístico, os
monumentos e paisagens naturais notáveis, bem como as jazidas arqueológicas.
Partindo dessas conceituações, o município de Cariacica inicia sua trajetória referente a
proteção e preservação de seus bens culturais em 05 de novembro de 2013, através da lei
5.061/2013, com a criação do Programa Permanente de Registro, Proteção e Conse rvação do
Patrimônio Imaterial do município de Cariacica. No ano seguinte, em 18 de novembro de 2014,
através da lei 5.290/2014, o município instituiu o Programa Permanente de Tombamento,
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Proteção e Conservação do Patrimônio Cultural Material de Cariacica. Mais adiante, em 10 de
outubro de 2017, é criado através de regulamentação o Decreto 137/2017 que versa sobre o
Programa Permanente de Tombamento de Bens do Patrimônio Cultural Material e Registro de
Bens do Patrimônio Cultural Imaterial do município de Cariacica.
E nessa movimentação do município em prol da proteção de seus bens culturais, em 22
de agosto de 2017, dia nacional do folclore, realizou-se no teatro do Centro Cultural Frei
Civitella, anexo à Secretaria Municipal de Cultura, o lançamento dos 4 livros do tombo municipal
referentes ao patrimônio material (Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico;
Livro do Tombo Histórico; Livro do Tombo das Belas Artes e Livro do Tombo das Artes Aplicadas)
e dos 4 livros de registro municipal, referentes ao patrimônio imaterial (Livro de Registro dos
Saberes; Livro de Registro das Celebrações; Livro de Registro das Formas de Expressão e Livro
de Registro dos Lugares).
Diante destes instrumentos jurídicos relacionados ao patrimônio cultural do município,
cujas decisões finais devem ser homologadas pelo Conselho Municipal de Política Cultural de
Cariacica - CMPCC, iniciou-se em 2018, diagnóstico e mapeamento para a identificação e registro
dos bens patrimoniais e culturais do município. Em 19 de junho de 2018, após diversas
pesquisas, foi criado um dossiê histórico contendo documentos textuais, fotográficos,
cartográficos, pesquisas acadêmicas e institucionais, questionários e entrevistas em áudio e
vídeo pela equipe da Secretaria Municipal de Cultura. Nesta data, ocorreu em reunião do
Conselho de Cultura, o tombamento do Centro Histórico Eduartino Silva, situado à Praça
Marechal Deodoro, s/nº Cariacica Sede, local da instalação da Câmara Municipal e da Prefeitura
de Cariacica, que após homologação do CMPCC, o processo do dossiê histórico também foi
aprovado pela procuradoria do município, resultando na criação do Decreto 120 de 22 de agosto
de 2018, com consequente inscrição no Livro do Tombo Histórico municipal, recomendado para
registros de bens culturais móveis e imóveis.
De tal modo, nessa mesma trajetória, estão sendo realizados os trabalhos de pesquisa
sobre as fontes relacionadas aos manuscritos da Câmara Municipal de Cariacica, que de acordo
com o art. 7º do Decreto Municipal nº 137/2017, primeiramente instaurou-se processo de
tombamento do acervo documental, para logo em seguida, realizar instrução do processo
administrativo de tombamento do acervo em acordo com o art. 8º, item II do mesmo Decreto,
o qual instrui que para bens de natureza material devem ser observados alguns aspectos
fundamentais.
Sendo assim, levando em consideração as prerrogativas nele assinaladas, o acervo
documental das atas de reunião da Câmara Municipal de Cariacica, enquadra-se como possuidor
de aspectos culturalmente relevantes, com cronologia temporal, além de ter sido recuperado
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através de restauro de uma situação de risco potencial. Após a finalização do processo com
homologação pelo CMPCC, os livros ata da Câmara Municipal de Cariacica também deverão ser
inscritos no Livro do Tombo Histórico municipal como bens culturais móveis, pois este livro
permite além do registro de imagens, mobiliários, quadros e gravuras, entre outras peças, o
registro de documentos históricos.
Infelizmente, ainda não é muito comum no Brasil o tombamento individualizado de
documentos com valor de patrimônio cultural, sendo estes normalmente realizados em
conjunto com o tombamento de um bem arquitetônico. Como exemplo de tombamentos
individuais de acervos documentais em municípios, pode -se citar o acervo cartográfico do
município de Santo Antônio do Grama em Minas Gerais. O acervo ora analisado, é composto
por dois grandes mapas, sendo um do “Levantamento Topográfico” e outro do “Plano de
Urbanização da Cidade”, datados de 1954.
Outro acervo documental tombado em um município é do Arquivo Geral da Cidade do
Rio de Janeiro, conforme segue:
Decreto n.º 31.042, de 3 de setembro de 2009 decreta: Art. 1.º Fica tombado
definitivamente, pelo seu valor histórico-cultural e probatório, nos termos da
Lei 166, de 27 de maio de 1980, o Acervo Documental — Escrito, Impresso,
Cartográfico, Sonoro, Imagético, Bibliográfico, e Fílmico — e Museológico do
Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro (AGCRJ), como um instrumento
fundamental para o conhecimento, análise e reflexão da trajetória da Cidade
do Rio de Janeiro — capital da Colônia e do Império Português, e da República
Federativa do Brasil até 1960; Estado da Guanabara de 1960 a 1975 e capital
do Estado do Rio de Janeiro, a partir de 1975. (RIO DE JANEIRO, 2009 ).

Em relação a tombamentos de acervos de documentos em conjunto, tem-se o exemplo
do tombo do prédio arquitetônico da Casa da Cultura do município de Domingos Martins através
da resolução nº 8/1985 do Conselho Estadual de Cultura, inscrito no Livro do Tombo Histórico
sob o nº 87, folhas 9v e 10 e no Livro do Tombo das Belas Artes sob o nº 61, folhas 14v e 15,
visto que esse tombamento arquitetônico incluiu os documentos do interior do imóvel.
Já em nível federal, pode-se citar o tombamento do acervo histórico da discoteca
Oneyda Alvarenga em São Paulo, composto por documentos, objetos, discos, mobiliário, filmes
e fotografias amealhados durante os primeiros projetos desenvolvidos após a criação da
Discoteca Pública Municipal em 1935 e inclui a coleção da Missão de Pesquisas Folclóricas de
Mário de Andrade (1938).
Não obstante de tantos instrumentos jurídicos e de uma vontade imensurável de buscar
a história para guardar a memória, infelizmente um dos maiores problemas que o patrimônio
cultural enfrenta é a falta de continuidade na preservação dos bens culturais e principalmente
de investimentos nas pesquisas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apesar da qualidade das fontes primárias e da constituição de um suporte documental
restrito ao âmbito político-administrativo, as Atas da Intendência e da Câmara Municipal de
Cariacica constituem importante fonte de pesquisa histórica e análise social, sobretudo quando
é realizado a intersecção de informações com os tipos documentais. Manuscritos como estes
possuem uma ligação íntima com a história, a cultura e a memória através dos fatos registrados
e esta importante relação deve permitir ou mesmo provocar o acesso aos cidadãos,
promovendo a busca por memórias passadas e proporcionando o resgate de sua identidade.
A documentação pública, dentro de um vasto conceito, é indispensável para a produção
historiográfica, encontrando mecanismos técnicos, objetivos e seguros de conservação nos
arquivos. São documentos que não devem somente serem apresentados para a pesquisa
acadêmica, mas também validados a servirem de garantia dos direitos dos cidadãos, uma vez
que são o espelho das instituições que os produziram. Do mesmo modo, esses documentos
devem permitir o acesso e a proteção aos bens culturais do município de Cariacica, refletindo
em políticas públicas eficazes de preservação de seus acervos documentais, tendo em vista que
são frágeis ao tempo e susceptíveis à deterioração. Portanto, o próprio descaso com acervos
públicos documentais, absolutamente, constitui a perda de parte da memória municipal.
Estrategicamente, o tombamento dos documentos históricos da Câmara Municipal de
Cariacica deve vir seguido da criação de um Plano de Preservação para o bem tombado,
compartilhando as responsabilidades do governo municipal com os cidadãos cariaciquenses.
Também deve-se pensar em estratégias de parceria de fomento e divulgação do bem
patrimonial entre os municípios e governo federal e estadual, permitindo a busca sem restrições
ao acesso dos pesquisadores e cidadãos comuns, oportunizando por me io da participação social,
o contato dos cidadãos às técnicas, aos procedimentos aplicados até o desenvolvimento final
do tombamento, visando a disseminação da importância da preservação dos bens culturais,
sejam eles de cunho material e imaterial e que envolvam as comunidades do município.
Portanto, somente a realização de ações culturais e de fomento, justificam um
tombamento de um acervo documental, pois irá enfatizar a importância do bem patrimonial
como disseminador do saber e do fazer através da educação patrimonial, protegendo e
preservando este importante bem móvel cultural, a fim de proporcionar um maior
pertencimento dos cidadãos do município que a ele tiverem acesso.
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ROTEIRO PARA UMA MEMÓRIA AFRO-BRASILEIRA: CONTRIBUIÇÕES PARA A LEI 10639/2003
FABIANA BANDEIRA1

Por sua importância material e simbólica, as regiões centrais do Rio foram historicamente
pensadas pelo poder público como vitrines de modernidade, através de processos de
ressignificação material como edificações, demolições, tombamentos, arrasamentos de morros
e aterramentos, mas também pelas ausências e silenciamentos. Entre disputas políticos e
legislações conciliatórias, a história dos bens culturais brasileiros é marcada por intensas
disputas identitárias e uma insistente luta de movimentos sociais em busca de reconhecimento
e preservação. As políticas de patrimônio, embora pensadas para preservar a memória histórica
e impedir o desaparecimento dos bens culturais, têm sua ação limitada pela burocracia
institucional no repasse de recursos, o que reforça a tendência de descaso de alguns governos
com a área de cultura e educação.
O episódio da destruição do Museu Nacional, atingido por um incêndio de grandes
proporções em setembro de 2018, expôs ao público a vulnerabilidade dos bens
patrimonializados no país 2. Ao refletir sobre o patrimônio cultural afro-brasileiro, percebemos
que é uma questão ainda mais delicada, considerando nossas complexas relações étnicas e
tendo o binômio mito da democracia racial e o racismo institucional como pano de fundo na
história de sua preservação.
A história da preservação brasileira esteve marcada pela noção de “civilização material”,
privilegiando o referencial estético europeizado, e tendo no instrumento jurídico do
tombamento material sua única ferramenta de ação.
A escassez de referências das matrizes africanas e indígenas nesse momento
inicial no campo da preservação poderia ser explicada pela suposta ausência
de testemunhos materiais das populações e pela tendência em valorizar as
edificações representativas das formas estéticas e arquitetônicas europeias.
(LIMA, 2012:39)

Este artigo visa contribuir com a aplicação da lei 10639/2003 que insere os conteúdos de
história e cultura afro-brasileiras nos currículos escolares, a partir do cruzamento dos campos
do ensino de História e turismo cultural. Procuro entender como os patrimônios e os elementos
imagéticos na paisagem podem ser dispostos e apresentados na construção de roteiros de
turismo de memória que privilegiem a apresentação de aspectos culturais com foco no
desenvolvimento da criticidade e da cidadania.

* Pós -Graduanda em Turismo Cultural (IPN/FEUDUC); Mestre em História (UNIRIO)
2 A pol ítica de penúria e descaso com os bens culturais cobra seu preço e mostra que, mesmo quando a mparados por
pol íticas públicas, preservados sob tutela de instituições consolidadas e competentes, acervos e pesquisas de extrema
rel evância podem s er reduzidos a cinzas quando os hidrantes estão secos.
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Sobre o patrimônio negro, Lima lembra a década de 1940 como um momento em que a
cultura afrodescendente é referenciada nos trabalhos da Comissão Nacional do Folclore, com
destaque para o folclorista negro Edison Carneiro. Nas décadas seguintes, amparadas pelos
resultados das pesquisas da UNESCO no Brasil, as discussões se voltam para o estudo das
relações raciais no país e a integração do negro na sociedade brasileira (2012:39),
problematizando questões antes ocultas sob a marca do exotismo com a qual se estampava a
cultura negra entre os meios intelectuais.
Nos anos 1970, a partir do trabalho do Centro Nacional de Referência Cultural, inicia-se
um período de mudança na percepção de patrimônio, incorporando-se bens de origem popular
(2012: 48). O Movimento Negro Unificado, criado em 1978, levantou a crítica da memória
oficial 3 sobre a herança negra como uma de suas primeiras bandeiras, acompanhadas das
demandas por identidade, memória e reconhecimento.
Tendo sido relator no processo de tombamento do terreiro de candomblé Casa Branca,
em Salvador (1984), o antropólogo Gilberto Velho aponta que a valorização da cultura negra
enquanto bem demandou uma mudança na própria concepção de patrimônio, ampliando o
entendimento do conceito. Apesar dos avanços no sentido de preservação da me mória, o
conceito de patrimônio para o IPHAN ainda se baseava na “pedra e cal”, encontrando resistência
no entendimento da salvaguarda do patrimônio negro:
O Conselho encontrava-se bastante dividido. Vários de seus membros
consideravam desproposital e equivocado tombar um pedaço de terra
desprovido de construções que justificassem, por sua monumentalidade ou
valor artístico, tal iniciativa. Cabe lembrar que, até aquele período, o estatuto
do tombamento vinha sendo aplicado, basicamente, a edificações r eligiosas,
militares e civis da tradição luso-brasileira. (VELHO, 2006:237)

No contexto da abertura política, no início da década de 1980, o Estado exerce um papel
central como executor de políticas de preservação do patrimônio, e através da recém-fundada
Pró-Memória, o patrimônio negro é incorporado como valor histórico. Ordep Serra, narrando o
momento político-institucional da patrimonialização dos terreiros de religiões afro-brasileiras
em Salvador, destaca o trabalho da fundação, que elaborou os estudos do tombamento da Serra
da Barriga (AL), em 1985.
(...) já em 1980, a primeira reunião do Memorial deu início a um trabalho de
resgate daquele sítio, originando uma romaria cívica ao local em que teve
sede o quilombo de Zumbi. [...] O gesto pioneiro de 1980, início de uma
campanha nacional, ajudou a fixar na memória do país a data de 20 de
novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. (SERRA, 2008)

3

Ini ciou-se desde então a longa ca mpanha que propunha a substituição do 13 de maio – dia da assinatura da Lei
Áurea - pelo 20 de novembro – dia da morte de Zumbi dos Palmares, a ser transformado em Dia da Consciência Negra.
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Para Velho, se bem é o agente central que normatiza e executa a preservação da
memória social, a esfera estatal
oscila em um jogo de interesses, em seus diversos níveis, entre atender esses
valores e essas expectativas preservacionistas e ceder aos interesses e às
motivações de empresas e indivíduos que colocam o mercado como
referência básica, associado aos já citados direito de propriedade e liberdade
individual. (2006:246)

Nesse sentido, a Constituição de 1988 aparece na literatura como “divisor de águas”, à
medida que sinaliza a noção das terras indígenas e quilombolas como elemento territorial de
um patrimônio cultural, como aponta Campos (2017). À medida em que o debate político sobre
as formas de representação da negritude e a luta antirracista avançou, os meios acadêmicos de
História promoveram novas pesquisas que mudaram o paradigma dos estudos históricos sobre
o período escravista brasileiro 4 . Motivaram uma nova geração de historiadores, preocupados
em superar a “coisificação” dos indivíduos escravizados também nas narrativas historiográficas.
A discussão dos novos paradigmas educacionais se tornou particularmente fértil após a
LDB/1996 e, na década seguinte, ultrapassou os “muros da Universidade” estendendo-se para
a discussão dos currículos escolares. A partir de 2003, com a lei acima referida, o debate ganha
as salas de professores, embora nem sempre de forma pacífica ou antirracista. Para orientar
reflexões e atividades docentes em todos os níveis da educação (infantil às licenciaturas), o
Ministério da Educação lançou as Orientações e Ações para Educação das Relações ÉtnicoRaciais, editado em 2006. O currículo é tido como instrumento central no processo de mudança
das relações étnico-raciais no Brasil, sendo
mola-mestra para o processo de sensibilização de alunos(as) para o
conhecimento e exercício de seus direitos e deveres como cidadãs/ãos. O
trabalho docente pode, então, orientar-se para além das disciplinas
constantes do currículo do curso, mas também na exposição e discussão de
questões éticas, políticas, econômicas e sociais. Entendemos que, para dar
visibilidade a esta proposta educativa, é fundamental a participação de
professores/as na escolha, seleção e organização dos temas que podem
integrar um planejamento curricular, bem como, e aqui está outro desafio,
toda a comunidade escolar (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO,2006: 57).

Ao incluir nos currículos escolares a história africana e dos afro-brasileiros enquanto
formadores da nacionalidade, a legislação é vista como uma vitória do histórico movimento,
orientando e promovendo o debate sobre as relações étnico-raciais nas escolas do país. O
documento estimula a superação de uma educação hierarquizante das diferenças, que relegou
ao negro o papel de subalternidade na narrativa histórica, sempre representado no papel de

4

Na s décadas de 1980 e 1990 fora m l evantados temas sobre o s istema escravista, a vi da dos escravizados e sua luta
pel a liberdade para além das fugas e quilombos e, consistentemente na década passada, a vi da do povo negro no
pós -Abolição.
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escravizado ou atrasado, o que contribui diretamente na reprodução do pensamento racista. O
material didático é também destacado como elemento que deve ser alvo de análise crítica pelo
docente. Toda prática seria norteada pelo pensamento coletivo, entendimento da equipe dos
professores com vistas à interdisciplinaridade.
Pensar propostas de implementação da Lei nº. 10.639/2003 é focalizar e
reagir a estruturas escolares que nos enquadram em modelos por demais
rígidos. Atentarmos para a interdisciplinaridade nesta proposta é estarmos
abertos ao diálogo, à escuta, à integração de saberes, à ruptura de barreiras,
às segmentações disciplinares estanques. (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO,2006:
59).

Turismo de memória como ferramenta de ensino de História: notas de experiências
A prática do turismo pedagógico como ensino de História iniciou-se em 2009, quando
atuava como professora de História com o segundo segmento do Ensino Fundamental, na rede
municipal de Itaboraí5. Participando do projeto do aniversário da Escola Municipal Luzia Gomes
de Oliveira, tive minhas primeiras experiências com turismo de memória. Pensado pela direção
de forma interdisciplinar, o projeto envolveu professores de História e Geografia que, em
conjunto com os alunos, listamos os lugares de memória da Vila de Itambi 6 . Ao longo do
percurso, ficou evidente o conflito étnico-religioso diante de um centro de Umbanda: embora
alguns alunos reconhecessem a importância religiosa do local – reduzido naquele então ao que
restava de uma edificação – outros temiam o local, e não reconheciam como lugar de memória.
A história da cultura negra local e da perseguição aos terreiros na região estavam expostas na
rua e as disputas de memória e identidade eram ali revisadas.
No início da década, realizei trabalhos de guia de turismo pedagógico para escolas
particulares. À época, lamentava que experiência do Centro se limitava às exposições dos
museus. Sob os argumentos da segurança e da (temida) “desordem”, não havia visitas às ruas,
praças e monumentos históricos, o que a meu ver empobrecia a experiência. Quando havia
alguma ação visando o Centro era sintetizada no “Rio Antigo” como o período da transição entre
o Segundo Reinado e a belle-époque à carioca: a referência cultural era europeizada, quase
inexistindo aspectos identitários negros, portuários ou suburbanos. O Rio como porto de tráfico
atlântico de escravizados, embora conteúdo da disciplina História muito antes da mudança
curricular, era deixado de lado para dar lugar aos museus como únicos suportes do saber.

5

Na quele a no participei da formação continuada s obre a l ei 10639/2003 e a s relações étnico-raciais brasileiras,
a ti vi dade oferecida pela Secretaria Municipal de Educação: e spaço de reflexão e de trocas com outros docentes da
rede na cons trução de a ti vidades pa ra s uperar a vi s ão europeizada dos currículos e o ra ci s mo reproduzido no
a mbiente escolar, que a feta a autoestima e a convivência dos alunos.
6 Centro de i mportância regional durante o período colonial e parte da a ntiga Es trada do Contorno da Guanabara, a
Vi l a está l ocalizada “do outro lado” da pista. Vi sta como “local perigoso”, morar na vi la era motivo de bullying entre
os a l unos. Durante os roteiros, ti vemos ca sos de alunos, moradores de Itambi, que foram desautorizados pelos
res ponsáveis a participar da a tivi dade.
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Turismo cultural é o acesso ao patrimônio cultural, ou seja, à história, à
cultura e ao modo de viver de uma comunidade. Embora essa atividade seja
mais um recurso que faz os olhares estarem voltados à conservação do
patrimônio nacional, consideramos errônea a visão de que as representações
da nossa cultura são meros produtos que existem para serem consumidos
pelos turistas – o que, inclusive, é considerado por diversos autores, até pela
forma em que esse turismo cultural se configura na prática. (TABOSA,
SEABRA. 2012: 85)

Rejeitando os produtos turísticos baseados no entretenimento e carentes de sentido de
alteridade, venho fazendo roteiros de turismo histórico-cultural principalmente com turistas
estrangeiros, procurando incorporar as experiências de ensino de História. Atento os
passageiros para as marcas do processo histórico da construção de uma brasilidade
embranquecida, que é observado na arquitetura eclética de inspiração europeia, na escassez de
monumentos como suportes de memórias ameríndia e negra, bem como na tensão latente nas
relações étnico-raciais no centro da cidade. Embora quisesse estender o turismo histórico para
o Vale do Café, não me agradavam os produtos comercializados pelos hotéis-fazenda, em que
eram frequentes as visitas teatralizadas reforçando o papel dos afro-brasileiros no lugar de
escravizado7. Aceitando um discurso que minimizava a barbárie do escravismo em nome do
consumo de uma experiência histórica bizarra 8 , o turismo acrítico
(...) também pode provocar teatralização dessa cultura, a exclusão da
comunidade e a ratificação de patrimônios escolhidos por interesses oficiais
ou econômicos: As forças de mercado que movem o turismo tendem a
transformar alguns sítios históricos em meros cenários e as comunidades que
aí vivem em museus performáticos. (MAGALHÃES; CASTELO BRANCO ,
2006:10)

O Circuito Histórico Arqueológico da Celebração da Herança Africana
A criação de um roteiro de turismo pedagógico da herança cultural na região portuária
foi fruto de um processo histórico que reuniu movimentos sociais, pesquisadores e instituições
governamentais. Podemos situar o ano de 1996 como marco inicial do processo de
desenterramento das “memórias subterrâneas” (POLLAK, 1989) na região do porto histórico
quando, durante as obras em uma residência na Rua Pedro Ernesto, na Gamboa, foram
encontradas ossadas humanas, vestígios materiais do que teria sido um cemitério dos “pretos
novos”, os africanos recém desembarcados no porto escravocrata que morriam na chegada ou

7

Obs ervei que, nas a gências de turi smo, os roteiros à s fa zendas do Vale do Pa raíba eram oferecidos às escolas
pa rti culares e aos turistas sem nenhum questionamento s obre a i nadequação de uma exposição de i tens de tortura
na s enzala e o completo silêncio sobre expressões culturais de origem popular, como o jongo por exemplo.
8 A fa zenda Santa Eufrásia, em Vassouras, se tornou o caso mais emblemático da mudança de percepção da sociedade
qua nto à s experiencias de turismo em l ugares de escravidão. Embora já ti véssemos notícias de ca sos de encenação
a té mesmo de açoite no tronco em fazendas do vale do Paraíba, datadas da década anterior, noticiado pela Folha de
São Paulo, nes te caso, além da repercussão do noticiado no site The Intercept Brasil, houve uma denúncia de racismo
junto a o MPF, o que levou a uma interdição das encenações, seguido de um TAC – Termos de Ajuste de Conduta,
a s sinados entre a proprietária da fazenda e movi mento negro l ocal.
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durante a quarentena. Embora já fosse documentada na literatura a existência do mesmo, as
reformas urbanas que remodelaram o porto na década de 1910 haviam aterrado extensas áreas,
e já não se sabia a localização exata deste local.
A descoberta do cemitério implicou em transformar o espaço em um sítio arqueológico
marcando a vida da família proprietária do imóvel, que residia há anos na região e passa a
receber os pesquisadores em sua sala-sítio arqueológico. Inicialmente sem apoio da Prefeitura
e sob ameaças de desapropriação, o Cemitério dos Pretos Novos passou a congregar
pesquisadores e grupos do movimento negro para o local. Ao longo de uma década, o espaço
promoveu encontros e movimentou pesquisas sobre a história, memória e arqueologia,
tornando-se um ponto de cultura, referência e afluência nos estudos sobre a chamada “Pequena
África”. Nesse mesmo ano de 1996, a UNESCO lança o Projeto Rota do Escravo, com vistas a
preservar e divulgar os locais de memória sensível da diáspora africana.
Em 2005, o Quilombo Pedra do Sal é reconhecido. Nesse mesmo ano, a casa da Rua
Pedro Ernesto se torna o IPN - Instituto de Pesquisas e Memória Pretos Novos – que passou a
oferecer oficinas e outras atividades de educação patrimonial e sensibilização sobre a memória
negra local, destacando-se o trabalho do professor Cláudio Honorato. O esforço coletivo e
voluntário de organização observado no local corresponde à expressão tanto do desejo como
do dever de memória desses grupos, na busca por representatividade e reconhecimento. Os
trabalhos de divulgação do instituto junto a guias e professores atraíram mais vi sibilidade para
o local. Graças às rodas de samba na Pedra do Sal e aos blocos de carnaval no Largo de São
Francisco da Prainha, a Saúde passou a ser mais frequentada por cariocas de outros bairros e
turistas, procurando na fonte, o tal “autêntico samba de raiz”.
Em 2010, durante as obras de urbanização da região, sob a avenida Barão de Teffé, são
encontradas as pedras do Cais da Imperatriz, de 1843, bem como do Cais do Valongo, em um
nível abaixo. Diante do fato novo, IPHAN solicitou o estudo arqueológico, que ficou a cargo da
Prof.ª Tania Lima (UFRJ). Inicia-se aí um debate público acerca do futuro da região, em disputa
entre o projeto de memória do porto histórico, defendido pelas entidades que se organizavam
no entorno, e o da Prefeitura e do Consórcio Porto Maravilha, prevendo a construção de dois
novos museus e a adequação da Praça Mauá como ponto de chegada de transatlânticos.
Em meio aos avanços da reforma e dos trabalhos arqueológicos no sítio, a prefeitura
cria o Circuito Histórico e Arqueológico de Celebração da Herança Africana pelo Decreto
34.803/2011, que também institui o grupo de trabalho responsável pela curadoria, delimitando
a participação das organizações locais a membros convidados. São listados seis locais para
visitação: Centro Cultural José Bonifácio; Cemitério dos Pretos Novos (Instituto Pretos Novos);
Cais do Valongo e da Imperatriz; Jardins do Valongo; Largo do Depósito e Pedra do Sal. Como se
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pode notar, com exceção do primeiro ponto, todos têm ligação com o mercado de escravizados.
As favelas históricas ficam de fora do roteiro. No mesmo período, as favelas turísticas da zona
sul – com vista para o mar - eram beneficiadas com programas de capacitação para o turismo.
A maior polêmica, no entanto, é com os Jardins do Valongo. Construídos nos anos 1900, durante
a Reforma Passos como forma de embelezar e transformar a região portuária, os jardins marcam
a política de apagamento das memórias da escravidão e da experiência dos africanos na região 9.
Em 2012, são redigidas as Recomendações do Valongo, nas quais se estabelece um
compromisso com a criação de um memorial, sob gestão do MAR, no prédio público em frente
ao Cais. Em 2013, o Comitê Científico do Rota do Escravo destaca a relevância do cais e instala
placas em alguns locais do circuito. Até o fim de 2015, a zona portuária teve sua paisagem
alterada com a instalação dos dois museus na Praça Mauá, o citado MAR e o Museu do Amanhã.
Em 2016, o dossiê Valongo é apresentado como material de candidatura do Cais a Patrimônio
Mundial da Humanidade, seguindo o aval do comitê científico. No ano seguinte, o local é
contemplado com o título. Mas poucas coisas mudam na prática...
No site do Porto Maravilha, o circuito é apresentado como os “pontos indicados pelo
decreto”10 . A realização do circuito é associada às obras de revitalização da zona, sem qualquer
menção às lutas das entidades do movimento negro e do entorno nem mesmo à ação do IPHAN
no sentido de realizar pesquisa arqueológica no sítio.
Os bairros populares do Porto, que se revoltaram em 1904, viram o nascimento do
samba carioca e abrigaram as primeiras casas de candomblé da cidade ficam restritos à noção
de mercado escravista. A descrição do circuito se propõe a dar “dimensão da vida dos africanos
e seus descendentes na Região Portuária”, mas relaciona a identidade afro-brasileira com
referências quase que exclusivamente com a experiência do escravismo e da morte, pouco
mencionando que foi vivido e produzido da vida e da permanência de afro cariocas da região
portuária. Hannah Cavalcanti demonstra o arranjo polêmico do circuito da prefeitura:
Em primeiro lugar, o decreto já instituía os lugares que seriam
patrimonializados - ainda que tenha sido aberta uma discussão interna
através do grupo de trabalho, e externa através de uma audiência pública seguindo a ideia de visibilizar lugares de memória ligados à presença africana
na região, o Jardim Suspenso do Valongo, de forma alguma poderia pertencer
ao circuito, já que é justamente a expressão do apagamento do passado
escravocrata, planejado em moldes europeus e construído por Pereira Passos
como símbolo de sua reestruturação da zona portuária. (2016: 103)

9

Es s a operação foi tã o bem-sucedida que é comum que cariocas associem Valongo aos Jardins da rua Camerino, não
conhecendo sequer da existência remota de um porto e de um mercado humano com esse nome no local.
10 O Ca i s do Va longo “representa a chegada a o Bra sil” e os es cravizados s ão os “povos tra zidos do continente
a fri cano”, sem s e aprofundar de onde, ou que o movi mento foi uma i migração forçada. Nã o há maiores referências
a os patrimônios materiais e imateriais da cultura negra relacionadas à quele espaço como o s amba, o a foxé e as
rel i giões de matriz africana a não s er a Pedra do Sal como lugar de “resistência”.

178

II Seminário Nacional História e Patrimônio Cultural – GT História e Patrimônio Cultural (ANPUH Brasil)
Patrimônio, democracia e políticas públicas
1 a 5 de outubro de 2018 - UNIRIO – Rio de Janeiro, RJ

O III Seminário Internacional em Memória Social, realizado em maio de 2018 teve como
tema “Memória e Turismo: roteiros, trajetórias, discursos e subjetividades em construção”. Sete
anos depois da criação do Circuito da Herança Africana por decreto e menos de um ano após o
título de Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, os debates ocorridos durante o seminário
organizado pelo PPGMS/UNIRIO apontavam o turismo de memória como um importante
mecanismo de preservação patrimonial da região. Em sua participação no evento, o antropólogo
Milton Guram narrou o processo institucional e político que culminou na patrimonialização do
Cais do Valongo pela UNESCO, e ressaltou que o sítio arqueológico e o circuito existem graças a
um arranjo de forças e circunstâncias favoráveis, destacando a pressão exercida por entidades
da sociedade civil para que a história afro carioca tivesse seu patrimônio de memória mais
sensível reconhecido, protegido e visitado. Destacou a participação atuante de entidades do
movimento negro, o IPHAN, o IPN e outros atores como pesquisadores das universidades e
denunciou o descumprimento, pelos governos, dos compromissos estabelecidos junto à
UNESCO pela preservação e adequação do sítio como espaço de memória sensível. A questão
da construção de um memorial no prédio das Docas Pedro II foi levantada e debatida.
Um dos pontos que integram o circuito criado pela Prefeitura é o IPN, compondo e
agregando um importante movimento cultural e reivindicatório do direito à memória negra na
zona portuária.

Cavalcanti faz um histórico da criação do Instituto Pretos Novos, desde a

descoberta do sítio arqueológico do funesto cemitério, ainda em 1996, passando pela
progressiva transformação da “sala da Merced” em espaço museal da cultura negra.
Dificuldades financeiras e uma espécie de cultura colaborativa e receptiva fazem parte do
cotidiano institucional. Chegou a fechar por falta de recursos, mobilizando uma campanha de
valorização do instituto como lugar de memória sensível e de educação. Em uma rua com nome
de prefeito, sobre as ossadas dos escravizados como prova arqueológica da barbárie de um
passado que “se quer esquecer”, passa o VLT e o IPN resiste.
Graças ao esforço dos pesquisadores ligados ao IPN, tem sido possível manter dois
cursos de pós-graduação, sendo um em História da África e outro de especialização em Turismo
Cultural. Além de várias oficinas de educação patrimonial, o instituto mantém, desde 2016, um
programa de visitas guiadas pelo circuito, acrescentando outros pontos relevantes da região,
como aqueles relativos à resistência popular na Revolta da Vacina, em 1904.
O Projeto Passados Presentes é outra importante iniciativa de divulgação do turismo de
memória negra no Rio. Iniciativa do NUMEN/UNIRIO e do LABHOI/UFF 11 , consta de quatro
roteiros no Estado do Rio (Pequena África, no centro do Rio, Quilombo Bracuí, na costa verde,
11

Segundo o site Passados Presentes, o projeto teve o apoio de três editais de fomento à pesquisa, sendo dois da
FAPERJ e por um edital da Petrobrás para preservação do patrimônio imaterial, em 2012.
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Quilombo São José e Jongo de Pinheiral, ambos no Vale do Paraíba). O projeto, acessível online,
disponibiliza um banco de dados sobre 100 lugares de memória da diáspora africana, listados a
partir do Inventário dos Lugares de Memória do Tráfico Atlântico de Escravos e da História dos
Africanos Escravizados no Brasil, realizado pelo LABHOI/UFF com o apoio do Projeto Rota do
Escravo (MATTOS; ABREU; GURAM,2014). Esse acervo informacional também é acessível via
celular, usando a tecnologia acessível de leitura de QR codes, instalados nos locais. No roteiro
“Pequena África”, entre locais de referência do tráfico e expressões culturais e religiosas, o
projeto aponta 18 locais de memória, três vezes mais do que o circuito decretado pela Prefeitura
em 2011.
O aspecto mais significativo do projeto é que o trabalho de memória de sses lugares foi
realizado em conjunto com as comunidades locais de afrodescendentes, que tiveram
protagonismo no registro das informações coletadas, mapeadas e disponibilizadas pelo projeto.
Estes grupos, organizados em prol do reconhecimento de seus territórios como terras de
quilombo e suas práticas como patrimônios, se visibilizaram, como parte de um processo
iniciado pelo decreto 3551/2000, do patrimônio imaterial, e seguido da regulamentação e
democratização das políticas de patrimônio, ainda no primeiro governo Lula da Silva (2003).
Além do registro e mapeamento das manifestações da cultura afro-brasileira e facilidade de
acesso às informações, o encontro entre pesquisadores de universidades e “historiadores”
locais rende a noção de reconhecimento, colaborando para criar cenários políticos de reparação
e valorização dessas populações como detentoras de identidade, patrimônio e história.
Nesse processo, estão em jogo novas formas de auto identificação das quais
decorrem as lutas por manter vivas memóri as particulares, conquistando
para elas espaço no discurso histórico oficial, por inclusão sem
homogeneização e, finalmente, por representação política e direitos.
(HEYMANN; ARRUTI, 2012)

Roteiro cultural afro-carioca: em busca de autoestima
Motivada pelas oficinas de História do IPN, participei de algumas edições do circuito
histórico dirigido aos alunos de escolas públicas e passei a ter contato com os guias voluntários.
A aproximação com o instituto e os guias revelou novos problemas de pesquisa, como as
dificuldades em motivar a população local em participar dos eventos do IPN. Em geral, são os
guias os articuladores dessas aproximações, enquanto passam pelo circuito.
Nenhum local da Providência, considerada a primeira favela do Rio de
Janeiro, ou do Morro do Pinto foi integrado ao circuito – e ainda há pouca
informação por parte dos moradores sobre o mesmo, pois até o momento
não há nenhum plano de gestão nem qualquer tipo de atividade educativa
sistemática com escolas do entorno, a não ser as iniciativas do IPN, de grupos
interessados ou individuais. (CAVALCANTI, 2016: 103)
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Ingressei no curso de especialização em Turismo Cultural e conheci a guia de turismo
Carmen Astrid, colega do curso e uma das voluntárias do IPN, e juntas iniciamos uma pesquisa
sobre os patrimônios materiais e imateriais presentes no circuito, procurando o aspecto
“celebração da herança africana” para além do mercado. Segundo Carmen 12 , uma das principais
preocupações com os grupos escolares era tornar a experiência da visita aos sítios arqueológicos
uma ocasião de aprendizagem, cuidando dos aspectos emocionais dos alunos. Não raro, há
casos de pessoas que se emocionam durante a visita ao IPN, sensibilizadas com a barbárie ali
praticada no passado13 .
Querendo contribuir para o ensino de história dos afro-brasileiros através do turismo
pedagógico, iniciei a criação de um roteiro pelos patrimônios culturais afro-brasileiros que se
localizam ou se praticam na área do circuito. A ideia é que o contato com os patrimônios permita
identificar sua genealogia como formas de resistência cultural do povo negro, principalmente
nos anos finais do escravismo e nas primeiras décadas do pós-abolição e, com isso, colaborar
para criar referências positivas da experiência afrodescendente na cidade. Nesse sentido, o
aplicativo do Passados Presentes é uma ferramenta valiosa para se trabalhar os conceitos de
memória, pertencimento e territorialidade.
Para tratar do tráfico atlântico, mantive os dois sítios arqueológicos, Cais do Valongo e
IPN, como lugares de memória sensível e materialização da chegada dos escravizados. Todos os
outros pontos se referem à cultura negra como forma de resistência cultural, sendo alguns deles
patrimônios reconhecidos: roda de capoeira (inscrita no Livro de Registros das Formas de
Expressão IPHAN/ 20/10/2008 e patrimônio da Humanidade UNESCO/2011), ofício do mestre
de capoeira (tombada pelo IPHAN na mesma data da roda, mas no Livro de Registros dos
Saberes), afoxé (patrimônio imaterial, IPAC - BA / 2010), Beco João Inácio, 15 (onde teria vivido
Hilário Jovino, precursor dos ranchos carnavalescos, patrimônio material tombado pelo INEPAC
- Projeto SAGAS / 1988), e Pedra do Sal (patrimônio material, INEPAC / 1984).
Como suportes de memória, destaco o uso de monumentos de personalidades negras,
como a estátua da bailarina Mercedes Baptista, maior expoente da dança afro no Brasil,
localizada no Largo de São Francisco da Prainha, e do marinheiro João Cândido, líder da Revolta
da Chibata de 1910, instalada na Praça XV de Novembro. Acredito que o uso de monumentos
de forma humana colabora para a prática de guias e professores ao proporcionar suporte

12

Na rra ndo as experiências positivas no campo da educação patrimonial, i mpressionou-se com o grupo de alunos de
uma es cola de Itaboraí que haviam s ido bem preparados pelos professores do ponto de vi sta dos conteúdos
a bordados. Junto à s memórias pessoais, pude constatar um efeito positivo do tra balho de formação continuada
oferecido naquela rede. Agradeço as contribuições de Carmen Astrid para este a rtigo.
13 Is so s e tornou ainda mais forte a partir de 2017, com a descoberta de um esqueleto feminino, a Bahkita, que pode
s er vi sto a partir de uma janela arqueológica no IPN.
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narrativo através de conteúdo visual de fácil assimilação pelos alunos, bem como têm grande
potencial para criar a noção de representatividade e aumentar a autoestima do alunado
afrodescendente, que é uma das questões abordadas nas Orientações acima citadas.
Proponho incorporar, ainda, outras formas de representação artística como a arte
urbana das instalações permanentes como mosaicos 14 e as transitórias como grafite, lambelambe e stencil. As formas transitórias podem servir, inclusive, para tratar da especificidade da
cultura negra na diáspora que, ao enfrentar dificuldades de territorialização e se vendo com
frequência desalojada de seus lugares de memória, cria estratégias de recriação através de
indivíduos que transportam e veiculam as memórias e saberes, como aponta Velloso em seu
estudo sobre as tias baianas (1990).

Conclusão
Considerando que este trabalho é apenas mais um passo no sentido da construção de
roteiros pedagógicos que, de fato, valorizem e celebrem a herança africana na identidade
carioca, aponto para a necessidade de aprofundamento dos estudos sobre os patrimônios
negros, bem como a operacionalização do roteiro, o que demanda articulação com coletivos
locais, como o Grupo de Capoeira Ventre Livre, a Roda de Samba da Pedra do Sal e o Afoxé Filhos
de Gandhi, escolhidos para apresentar os patrimônios destacados.
É necessário acompanhar os debates acerca da fundação do MEL – Museu da Escravidão
e Liberdade – que pretende cumprir o papel de memorial acima mencionado. Há muita polêmica
em relação ao nome a local do museu visto que, embora as Recomendações do Valongo
apontassem para o prédio da Cia Docas Pedro II como local ideal para sua instalação15 , após anos
do documento ainda não haviam avançado as negociações de desocupação do prédio da rua
Barão de Teffé. Recentemente, uma placa provisória na grade do Centro Cultural José Bonifácio
– que esteve, ao longo do período, só eventualmente ocupado com atividades museológicas
referentes à cultura negra – sinalizava o prédio como local do MEL.
Por fim, cabe lembrar que a noção de turismo pedagógico como “dia do passeio” ainda
precisa ser superada, não só pela melhor integração entre professores e guias de turismo, mas
14

Em a gos to de 2018 foi instalado na área da Pedra do Sal um mosaico representando a vereadora negra Marielle
Fra nco, brutalmente assassinada em março do mesmo ano. O tra balho, fruto da intervenção a rtística de um coletivo
de mulheres, reforça a i deia de que a Pedra do Sal, para além da religiosidade e do samba, tem ressonância como um
l ugar de resistência cultural e étnica.
15 “(...) foi i ndicado pela ca rta Recomendações do Valongo o us o do ga lpão da s Antigas Docas D. Pedro II, bem
tomba do pelo IPHAN, com cerca de 14.000 m² de propri edade do Es tado Brasileiro. A proposta envolve o IPHAN, a
Prefei tura e o MAR - Museu de Arte do Rio de Janeiro, localizado no Porto do Rio, vizinho ao sítio arqueológico. O
compromisso dos entes públicos envolvidos é que o es paço do ga l pão a brigue definitivamente o Memorial da
Cel ebração da Herança Africana, além do Centro de Recepção de Visitantes e de uma área de exposição permanente
do a cervo arqueológico e da coleção de arte afro-brasileira do MAR, que se propõe a gerir esse equipamento cultural”.
(IPHAN/PREFEITURA DO RIO)
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para que possamos abordar temas sensíveis como a diáspora africana com preparo prévio para
lidar com as emoções que surgem da experiência, o que demanda ação dos professores em sala
de aula antes da atividade externa.
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LÍNGUA, PATRIMÔNIO E ESTADO: A BUSCA PELO RECONHECIMENTO DO TALIAN
FÁBIO ANDREAS RICHTER1

O presente trabalho resultou de um recorte feito na pesquisa destinada a minha tese de
doutorado no âmbito do Programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal de
Santa Catarina, recorte que teve como ponto de partida a análise da proposta e da tramitação
de um Projeto de Lei (PL) pela Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (ALESC) para
declarar o dialeto Talian como integrante do patrimônio histórico e cultural do estado. Essa
análise levou a constatação de que o PL estava ligado a um conjunto de outras iniciativas
desenvolvidas por pessoas e entidades cujas intenções iam muito além de somente um
reconhecimento patrimonial pelo Estado catarinense. Tratavam-se de intenções embasadas por
uma experiência2 decorrente de atuações junto a instituições estatais no âmbito federal,
estadual e municipal, sendo igualmente orientadas por um horizonte de expectativa 3 que
ambicionava para o Talian um futuro de expansão no seu uso e protagonismo no cotidiano
social.
Por sua vez, o reconhecimento por lei do Talian como patrimônio histórico e cultural
pela ALESC não foi um ato isolado, tendo feito parte de um conjunto de leis que foram
progressivamente criadas pela instituição a partir do ano de 2007, as quais chancelaram
determinados bens culturais como patrimônios catarinenses em uma atuação não só
independente, mas em determinados momentos antagônica aos órgãos do poder executivo
estadual encarregados até então de reconhecer e salvaguardar o patrimônio do estado
(RICHTER, 2018). Houve nestas ações um claro aspecto de ativação patrimonial, nos termos
propostos por Llorenç Prats (2005), só que a cargo da atuação do poder legislativo estadual e
não dos órgãos especializados do poder executivo como comumente ocorria nos p rocessos de
reconhecimento desenvolvidos até então no âmbito de responsabilidade do governo estadual
catarinense.
Já o reconhecimento específico do Talian pela ALESC como integrante do patrimônio
histórico e cultural do estado foi uma iniciativa que me chamou a atenção para um conjunto de

1

Doutora ndo no Progra ma de Pós-graduação em Hi stória da Uni versidade Federal de Santa Ca ta rina (UFSC).
Hi s toriador da Fundação Ca tarinense de Cul tura (FCC).
2 A Experi ência, s egundo Reinhart Koselleck (2006), é entendida como o passado a tual, a quele onde acontecimentos
fora m i ncorporados e podem ser lembrados, na experiência se fundem tanto a elaboração ra cional quanto formas
i nconscientes de comporta mento, a s qua is nã o es tão ma is, ou que nã o preci sam ma is es tar pres entes no
conhecimento, s endo que na experiência i ndividual, tra nsmitida por geraçõ es e i nstituições, está contida e é
cons erva da uma experiência alheia.
3 A Expecta tiva, de a cordo com Reinhart koselleck (2006), é o futuro presente, voltado para o não experimentado, o
que a penas pode s er previsto, fa zendo pa rte dela ta nto s entimentos (es perança e medo, desejo e vontade,
i nquietude), quanto a análise racional, a visão receptiva ou curiosidade.
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outras ações e articulações em torno do dialeto falado no Brasil por imigrantes italianos e seus
descendentes. O Talian é uma autodenominação dos falantes da região de colonização italiana
(RCI) do Rio Grande do Sul para uma variedade supra-regional intracomunitária e
intercomunidades da língua italiana em contato com outras variedades do italiano e com o
português do Brasil. O Talian também está vinculado aos dialetos provenientes do norte da Itália
(estimou-se aproximadamente 18 dialetos existentes no início da RCI), mas com características
derivadas do contexto brasileiro que o diferem da matriz original, bem como de outras regiões
brasileiras, tendo sido identificados seus primeiros falantes a partir do ano de 1875
(UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL/ INSTITUTO VÊNETO, 2010).
A distribuição geográfica, difusão e uso do Talian ocorreu principalmente em
comunidades derivadas do povoamento com imigrantes italianos provenientes em grande parte
do norte da Itália, ou seus descendentes. No caso do Rio Grande do Sul foi observado e se
difundiu nas regiões das chamadas: “Colônia Antiga I” (iniciada em 1875-1885) que são as
colônias Caxias, Dona Isabel e Conde D’Eu; “Colônia Antiga II” (iniciada em 1884-1896) de
Antônio Prado e Alfredo Chaves; “Nova Colônia (iniciada em 1882-1900) em Guaporé e
Encantado; “Novíssimas Colônias” (1900-1920) decorrentes de migrações internas; além dos
desdobramentos de todas estas colônias por outras regiões. No estado de Santa Catarina o
Talian é observado na região oeste e Vale do Rio do Peixe, ao passo que no Paraná ocorre no
oeste do estado e região central, sendo que no Mato Grosso é usado em áreas do oeste/centro
norte do estado as quais receberam migrações de Ítalo-gaúchos (UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO
SUL/ INSTITUTO VÊNETO, 2010).
A lei (nº 14.951, de 11/11/2009) criada pela ALESC fez parte de um processo não só de
busca pelo reconhecimento, como também de afirmação do dialeto cujos desdobramentos
ocorreram, e ainda vem ocorrendo, não só no nível estadual catarinense, mas também no
governo estadual do vizinho Rio Grande do Sul, em municípios dos dois estados, assim como
junto ao governo federal brasileiro e ao governo italiano. As iniciativas decorrem do
envolvimento não só de pessoas e segmentos de comunidades, mas também de entidades
constituídas em torno da busca por manter, valorizar e difundir tanto a língua falada, quanto
outras manifestações culturais dos imigrantes oriundos da península itálica e seus
descendentes. A valorização, por meio do reconhecimento patrimonial, da língua falada pelos
imigrantes é uma das vertentes desse processo, o qual também contou com iniciativas que
buscaram a normatização da língua Talian através de dicionários e gramáticas específicas, além
de um esforço por estimular seu uso no cotidiano das comunidades por meio de eventos
culturais, publicações, oferta de estudo na rede de ensino formal, transmissões de programas
de rádios e até mesmo a cooficialização do idioma por municípios junto com o português.
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A busca específica pelo reconhecimento governamental do Talian como patrimônio tomou
impulso quando da realização de um pedido pela Associação dos Apresentadores de Programas
de Rádio Talian do Brasil (ASSAPRORATABRAS), em março de 2001, para que o IPHAN realizasse
o registro do Talian como patrimônio imaterial brasileiro (CARDOSO, 2010). O órgão que na
época ainda se organizava em torno do uso do então novo mecanismo de Registro (criado pelo
Decreto Federal nº 3.551 em 04/08/2000), com poucos técnicos e recursos para lidar com a
complexidade que entendia ser o reconhecimento e a salvaguarda de uma língua, acabou
considerando o pedido como improcedente, sendo as informações enviadas pela
ASSAPRORATABRAS assinaladas pelos técnicos como “insuficientes e inadequadas” para a
compreensão dessa língua como patrimônio cultural do Brasil, o que resultou no arquivamento
do pedido (CARDOSO, 2010).
A solicitação inicial de Registro do Talian foi seguida de outras iniciativas que
reivindicaram o reconhecimento da língua em nível federal, sendo que entre julho e novembro
de 2005 um conjunto de entidades governamentais estaduais e municipais, universidades,
deputados, além de entidades da sociedade civil fizeram novos pedidos de registro da língua ao
IPHAN. Os pedidos foram acompanhados de uma solicitação feita especialmente para a criação
de um Livro de Registros das Línguas (CARDOSO, 2010).
Essa perspectiva de atuação, que acarretou uma reação do Estado frente a reivindicações ligadas
a uma língua, também evidenciou o papel da militância em prol de uma política linguística, a
qual, segundo Lia Varela (2007) e Gilvan de Oliveira (2007), além de ser uma multidisciplina
constituída de conhecimentos técnicos de linguística, antropologia, sociologia, história, direito,
economia, politologia, mobilizados para a análise das situações linguística, é uma prática política
ligada à intervenção em situações concretas que demandem decisões e planificação de políticas
públicas relacionadas a línguas. Houve dessa forma uma conexão da questão patrimonial no
Brasil com um campo de discussões e iniciativas ligadas aos direitos de uso e reconhecimento
de línguas diversas daquelas usualmente consideradas como oficiais de determinados países.
A articulação em torno do reconhecimento federal do Talian, que contou com a
intervenção de agentes políticos, resultou na realização entre 7 e 8 de março de 2006 do
Seminário Legislativo sobre a Criação do Livro das Línguas, o qual por sua vez levou a criação do
Grupo de Trabalho da Diversidade Linguística (GTDL), sob a coordenação do IPHAN, com o
intuito de aprofundar a discussão sobre como, e se era possível, incluir as línguas em uma
política de patrimônio (CARDOSO,2010). As discussões levaram o GTDL a propor o adiamento
da criação do Livro de Registro das Línguas e a optar pela implementação de um inventário,
amplo e exaustivo, de todas as línguas faladas no país (CARDOSO, 2010).
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Como parte dos encaminhamentos da proposta do GTDL foram feitas orientações
metodológicas para a realização de inventários, as quais foram testadas entre os anos de 2008
e 2010 por meio da realização de oito projetos-piloto que contemplaram cinco categorias de
línguas (de imigração, indígenas, afro-brasileiras, de sinais e criolas), dentre os quais estava o
inventário do Talian, realizado entre março de 2009 e abril de 2010, o qual era relacionado às
línguas de imigração. (UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL/ INSTITUTO VÊNETO, 2010 e GUIA,
2014).
As discussões e propostas realizadas no âmbito do GTDL levaram a criação do Inventário
Nacional da Diversidade Linguística (INDL) por meio de um decreto presidencial (nº7.387) em 9
dezembro de 2010, sendo nele estabelecido que as línguas inventariadas deveriam ter
relevância para a memória, a história e a identidade dos grupos que compõem a sociedade
brasileira. O Decreto estabeleceu igualmente que a língua que fosse incluída no INDL receberia
o título de “Referência Cultural Brasileira” e faria jus a ações de valorização e promoção por
parte do poder público entre outros. A inclusão do Talian no INDL seri a aprovada quatro anos
depois pela comissão técnica do inventário, sendo o título de Referência Cultural Brasileira
conferido pelo Ministério da Cultura em 10 de novembro de 2014.
As articulações realizadas pelos diversos atores interessados no reconhecimento e valorização
do Talian ocorreram também nas instâncias governamentais estaduais e municipais. A
Assembleia Legislativa do estado do Rio Grande do Sul (ALRS) propôs no ano de 2007 o
reconhecimento da língua como patrimônio histórico e cultural do estado (PL nº50/2007). A
retomada da tramitação desse PL no ano de 2009 e sua aprovação coincidiu com o momento
em que o Iphan iniciava o inventário do Talian através de um convênio com a Universidade de
Caxias do Sul (UCS) e a Associação Cultural e Educacional Novo Vêneto, inventário que
forneceria a base da argumentação necessária ao reconhecimento da língua e sua inserção no
INDL.
Por sua vez, a tramitação na ALESC do PL que declarou o Talian patrimônio histórico,
artístico e cultural de Santa Catarina teve início em 26/08/2009, pouco tempo depois da língua
ter sido declarada patrimônio do Rio Grande do Sul em junho de 2009. O PL foi proposto pelo
deputado Moacir Sopelsa, do PMDB, tendo tramitado na ALESC sem maiores questionamentos,
sendo sancionado pelo governador e transformado em lei no dia 11 de novembro de 2009. A
iniciativa da realização do PL teria surgido após a participação do deputado em um evento
comemorativo relacionado ao Talian na cidade de Ipumirim, no oeste catarinense, onde foi
instado e assumiu junto a comunidade da região e militantes do Talian o compromisso de
viabilizar por lei o reconhecimento patrimonial da língua (LOCATELLI, 2018).
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Ao evento de Ipumirim haviam comparecido igualmente os pesquisadores encarregados de
realizar o inventário do Talian, o qual também serviria de experiência piloto para os futuros
inventários de línguas de imigração. O evento serviu ao inventário para que fossem registradas
não só manifestações do uso do Talian pelos participantes e organizadores da festa, m as
também durante ações específicas como na missa e nas apresentações de cantorias, músicas e
danças de grupos provenientes de diferentes municípios de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e
Paraná (UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL/INSTITUTO VÊNETO, 2010). O eve nto se configurou
dessa maneira em um momento que envolveu duas ações institucionais ligadas a diferentes
instâncias governamentais, mas com desdobramentos diretos no reconhecimento patrimonial
do Talian, tanto em Santa Catarina quanto pelo governo federal , evidenciando igualmente o
trânsito de ações e articulações constituídas pelos grupos interessados em promover a
afirmação e sustentação dessa língua.
Por sua vez, no âmbito governamental municipal foram desenvolvidas iniciativas cujo
foco se concentrou na busca pelo reconhecimento do Talian como idioma oficial de
determinados municípios juntamente com o português. O processo chamado de cooficialização
de uma língua, resulta em possibilitar que documentos oficiais sejam igualmente emitidos na
língua reconhecida, garantir que serviços públicos também devam ser prestados por meio dela,
além de possibilitar a circulação da língua por espaços públicos como campanhas publicitárias
institucionais, escolas, meios de comunicação, entre outros (DAMULAKIS, 2017).
Como decorrência das mobilizações junto a instâncias governamentais do executivo e
legislativo municipais, o Talian passou a ser reconhecido, juntamente com o português, como
idioma oficial dos seguintes municípios (ano do reconhecimento) (IPOL, 2017): Serafina
Corrêa/RS (2009); Flores da Cunha/RS (2015), Bento Gonçalves/RS (2016), Paraí/RS 92015),
Nova Roma do Sul/RS (2015), Fagundes Varela/RS (2016), Caxias do Sul/RS (2017) e Nova
Erechim/SC (2015). Tais reconhecimentos representaram não só uma vitória para os militantes
ligados ao Talian, mas também para os que buscavam a valorização da diversidade linguística
brasileira, os quais estiveram igualmente envolvidos nas discussões que levaram a criação do
INDL.
As buscas pelo reconhecimento patrimonial do Talian em nível federal e estadual no Rio
Grande do Sul e Santa Catarina, somadas a cooficialização da língua em diversos municípios,
foram componentes de um processo muito maior onde os atores envolvidos trabalharam sob a
expectativa de que sua “língua de imigração” fosse não só reconhecida, mas também contasse
com investimentos institucionais para que continuasse a existir e fosse cada vez mais utilizada
no cotidiano das populações das regiões onde era praticada. As expectativas dos envolvidos
ficaram particularmente claras na análise do documento emitido no XXI Encontro Nacional dos
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Difusores do Talian, em 12/11/2017, evento organizado pela Associação dos Difusores do Talian
(ASSODITA), pela Federação de Entidades Ítalo-brasileiras de Mestres e Ofícios da Cultura
Taliana (FEIBEMO) e pela Federação das Associações Ítalo-brasileiras do Rio Grande do Sul
(FIBRA), entidades com integrantes que estiveram diretamente envolvidos nas ações de
reconhecimento patrimonial junto às diversas instâncias governamentais.
O documento intitulado Carta da Língua Talian, inicia indicando seus autores como
sendo da
[...] Nação Cultural Taliana, parte integrante da grande nação ítalo-brasileira
e parte dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira (art.216 da
CF/88), tendo a Língua Talian reconhecida como Língua de Referência Cultural
Brasileira – Patrimônio Cultural Imaterial, incluída pelo Inventário Nacional da
Diversidade Linguística, em 2014, conforme título emitido pelo Ministério da
Cultura. [...] (ASSODITA FEIBEMO FIBRA, 2017).

A Carta passa na sequência a descrever a língua, suas origens e localização geográfica,
informa que a gramática do Talian está sendo sistematizada e que fora enviada correspondência
ao Grupo da Língua Vêneta Internacional, na região do Vêneto, Itália, informando que o Grupo
da Língua Talian se abstém de participar das discussões sobre a unificação da língua Vêneta. A
seguir a Carta passa a descrever as diretrizes para o ensino, salvaguarda e promoção do Talian,
indicando o protagonismo dos detentores, temas prioritários e o direcionamento para planos
de ação. A titularidade e a gestão da língua como Patrimônio Cultural Imaterial – Língua de
Referência Cultural Brasileira, foi atribuída a um Comitê Nacional de Gestão da Língua Talian.
O documento faz também uma série de requisições aos governos federal, estaduais e
municipais do Brasil, ao governo da Itália e a Organização das Nações Unidas (ONU), com relação
ao direito de memória, ao protagonismo cultural, ao reconhecimento das agressões sofridas
contra os Direitos Humanos dos imigrantes e seus descendentes, ações voltadas aos direitos
linguísticos, ao ensino da língua e cultura, além da necessidade da presença equitativa da língua
e cultura Talian nos meios de comunicação. Os requerimentos ao governo brasile iro nas
instâncias federal, estadual e municipal continuam, sendo reivindicadas a realização de uma
série de ações para reconhecer e fomentar a língua e cultura taliana, bem como atender às
proposições das Conferências Livres da Língua Talian (ocorridas e m 2009 e 2013), inclusão do
Talian em políticas federais para a cultura, descriminalização de produtos “coloniais” da cultura
alimentar tradicional, além da implementação das medidas de reconhecimento e valorização
previstas no Inventário Nacional da Diversidade Linguística. Ao governo italiano foi requerida a
inclusão do Talian entre as línguas utilizadas pelo governo italiano para a informação e a difusão
da cultura italiana no mundo, inclusão de um representante do Talian no Consiglio Generale
degli Italiani all’ Estero indicado pela comunidade taliana e a veiculação de pesquisas e
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produções artísticas produzidas pela comunidade taliana nos meios de comunicação italianos.
A Carta finaliza requerendo aos governos brasileiro e italiano a realização de um acordo de
cooperação técnica para ações de salvaguarda e valorização do patrimônio cultural material e
imaterial dos imigrantes italianos no Brasil e seus descendentes, em especial da Língua Talian,
com a participação do IPHAN. 4
A amplitude e abrangência das proposições e requerimentos feitos na Carta da Língua
Talian são uma clara evidência da expectativa que existe por parte dos grupos ligados a
valorização do Talian quanto a o que irá decorrer do reconhecimento patrimonial feito no
âmbito estatal, o qual está inserido em uma estratégia mais ampla e capilarizada que busca não
só manter o uso do idioma, mas reforçar cada vez mais sua aplicação em um cotidiano que não
seja unicamente o das vidas domésticas das pessoas, mas também o de suas vidas públicas.
Apesar de o Talian estar sendo trabalhado por parte de seus militantes como sendo um
idioma original, estabelecido pela fusão de diversos dialetos regionais italianos, com o português
e termos criados pelas vivências das próprias pessoas nas regiões brasileiras onde ocorre, ele
também é trabalhado na perspectiva de se conectar ao idioma italiano oficial, fato que acaba
potencializando o diálogo e as afinidades com um público bem maior. Durante esse processo, o
apelo identitário às origens “italianas” é inevitável e se considerarmos a categoria de
ressonância, nos termos discutidos por Stephen Greenblatt (1991) e José Reginaldo Gonçalves
(2007) 5, ligada a um amplo número de pessoas que se entendem como em algum grau
descendentes de imigrantes italianos, e que estão não só concentrados em áreas específicas do
Brasil, mas também espalhados por todo o território nacional, há um potencial de mobilização
e de pressão política que não pode ser ignorado, principalmente por aqueles que atuam no
contexto político institucional e dentro do aparato do Estado, algo que certamente afeta o
cálculo de atuação dos militante envolvidos nestes processos que buscaram, e ainda buscam,
reconhecer, manter, difundir e ampliar o uso do Talian.
O entrelaçamento de iniciativas desenvolvidas nas esferas governamentais federal, de
estados e municípios, apesar de ter como eixo central a busca por promover o reconhecimento
do Talian, revelou uma ligação com intenções mais amplas ligadas a busca pelo uso dessa língua
no cotidiano social. Essa constatação evidencia não só opções e intenções de segmentos da

4

As a gressões sofridas aos Direitos Humanos dos imigrantes se referem principalmente às perseguições realizadas
dura nte os anos 1930-40, no contexto das campanhas de nacionalização do Estado Novo. O Consiglio Generale degli
Italiani all’ Estero é um órgã o consultivo do governo e parlamento i taliano sobre a s principais questões que afetam
a s comunidades italianas no exterior.
5 Embora as discussões de Stephen Greenblatt e José Reginaldo Gonçalves destaquem objetos físicos musealizados
ou pa trimonializados, entendo que ao se referenciar, ou ser a tribuída a uma determinada identidade cultural, uma
l íngua também possui a ca pacidade de evocar a s forças culturais complexas e dinâmicas das quais ela emergiu e das
qua is ela seria, na percepção de seus usuários ou ouvi ntes, a representante.
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sociedade brasileira, mas também o quanto a categoria patrimônio acaba sendo empregada, ou
envolvida em questões que extrapolam um reconhecimento meramente celebratório e que
envolvem igualmente a busca por recursos que permitam constituir determinados espaços de
convivência social e atuação comunitária. A presente comunicação certamente está muito longe
de abordar a totalidade de possibilidades de estudos ligados a militância que se constituiu em
torno do Talian, mas procurou apresentar alguns aspectos e desdobramentos relacionados ao
campo patrimonial, tendo dessa forma a intenção de igualmente instigar a realização de novos
estudos que explorem não só a dinâmica do patrimônio no Brasil, mas também suas
apropriações e ligações com abordagens e propostas como as ligadas às políticas linguísticas,
algo que também reafirma o caráter interdisciplinar do patrimônio cultural.
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A REPRESENTAÇÃO DO ÍNDIO NA OBRA FUNDAÇÃO DA VILA DE SANTOS DE BENEDICTO
CALIXTO
FERNANDO ROCHA AGUIAR1
Partindo do trabalho de pesquisa e documentação museológica da tela Fundação da
Vila de Santos, de autoria do pintor Benedicto Calixto, localizada no Museu do Café em SantosSP, a presente comunicação tem o objetivo de identificar os caminhos teórico-metodológicos
percorridos pelo artista durante o processo de produção da referida obra, destacando o debate
acerca da representação dos povos indígenas. Nesse sentido, o trabalho busca analisar o papel
desempenhado por Calixto no processo de construção da memória paulista, no início do século
XX, e identificar, por meio de fontes documentais, as etnias que habitavam o litoral vicentino,
bem como estas se portaram diante do início da colonização portuguesa no início do século XVI,
oferecendo aos pesquisadores e ao público em geral, bases para uma leitura crítica da obra.
Para compreendermos o referencial simbólico expresso no nosso objeto de estudo
devemos analisar o panorama das artes e da historiografia no período de sua produção. No final
do século XIX a burguesia cafeeira paulista, alçada ao poder político com a proclamação da
República, deparava-se com uma carência de representações artísticas dos bandeirantes, dos
caipiras e caiçaras, dos primeiros colonizadores, em suma, dos elementos que caracterizavam a
cultura paulista. Por outro lado, a representação da nobreza e de seus feitos era objeto de vasta
produção no maior centro artístico do país: a Academia Imperial de Belas Artes do Rio de
Janeiro. (ALVES, 2003: 23).
A temática paulista somente começa a ganhar corpo no início do século XX quando o
Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo e o Museu Paulista, financiados pela burguesia
cafeeira e pelo Governo do Estado de São Paulo, começaram a investir em pesquisas,
publicações e encomendas de obras de arte. Tal empreendimento tinha o objetivo de se
contrapor à corrente historiográfica consolidada pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro
que ressaltava os valores ligados à unidade nacional e à centralização política, colocando o
governo imperial como herdeiro e continuador da tarefa “civilizadora” portuguesa. O projeto
paulista, por sua vez, procurava apresentar uma visão triunfalista e heroicizante atribuída aos
bandeirantes. Nesse sentido, a construção de um passado ufanista, amparado pela literatura,
pela historiografia e pela arte, era fundamental para a burguesia cafeeira paulista se afirmar

1 Ba cha rel e licenciado

em História pela Universidade Católica de Santos-SP. Formado pelo Programa de Treinamento
em Documentação Museológica oferecido pel o Comi tê Internacional de Documentação (CIDOC) do Conselho
Internacional de Mus eus (ICOM). Tra balha como a nalista de documentação museológica no Mus eu do Café em
Sa ntos/SP.
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como nova elite política e se legitimar como representante dos “heróis” e “desbravadores” do
passado (ALVES, 2003: 73).
O conceito de invenção das tradições, desenvolvido por Eric Hobsbawn e Terence
Ranger (HOBSBAWN, 1984: 9-23) pode servir como referencial teórico para analisarmos o
processo de construção do imaginário paulista, quando estabelecemos uma relação entre arte,
sociedade e representação.
Hobsbawm identifica três categorias de tradições inventadas que se inter-relacionam:
1) as que estabelecem ou simbolizam a coesão social ou as condições de admissão de um grupo
ou de comunidades como parte de uma determinada sociedade; 2) as que estabelecem ou
legitimam instituições ou personalidades por meio de um enaltecimento de status ou culto à
autoridade e 3) aquelas cujo propósito principal é a socialização de doutrinas e sistemas de
valores e padrões de comportamento.
Os historiadores são, portanto, parte desse processo de interpretação das tradições
inventadas contribuindo para a criação, desconstrução ou reconstrução de símbolos do passado.
Ao analisar o processo histórico fica evidente que houve uma grande orquestração em torno da
invenção de um passado para São Paulo.
Outro referencial teórico que podemos utilizar é o de “documento/monumento”.
Segundo Jacques Le Goff, a história é resultado de uma construção, sendo que os materiais que
a imortalizam são o documento e o monumento. Para o autor,
[...] o que sobrevive não é o conjunto daquilo que existiu no passado, mas
uma escolha efetuada quer pelas forças que operam no desenvolvimento
temporal do mundo e da humanidade, quer pelos que se dedicam à ciência
do passado e do tempo que passa, os historiadores. Estes materiais da
memória podem apresentar-se sob duas formas principais: os monumentos,
herança do passado, e os documentos, escolha do historiador (LE GOFF, 1992:
535).

De acordo com o autor, o documento é um produto da sociedade que o criou a partir
das relações de poder em conflito. Só a análise do documento enquanto monumento possibilita
ao historiador uma recuperação mais completa dos fatos e o seu uso científico, isto é, com pleno
conhecimento de causa.
Diante do exposto, partamos agora para a análise do contexto regional no qual Calixto
estava inserido. No final do século XIX o desenvolvimento econômico propiciado pela economia
cafeeira desencadeou um amplo processo de transformações urbanas na cidade de Santos,
como, por exemplo, a modernização portuária, as instalações de energia elétrica, asfaltamento
e alargamento de ruas, implantação do transporte público (bondes) e as obras sanitárias,
incluindo a construção dos canais por Saturnino de Brito. Nessa conjuntura, a construção de um
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edifício/monumento que simbolizasse todo esse apogeu econômico era uma forma de legitimar
o poder político da burguesia cafeeira paulista.
Foi então que, em 1920, a Companhia Construtora de Santos, propriedade do
engenheiro Roberto Cochrane Simonsen, iniciou a construção do edifício da Bolsa Oficial de
Café. Decidiu-se por inaugurar o edifício em 7 de setembro de 1922 contribuindo para as
comemorações do centenário da Independência do país. Benedicto Calixto ficou encarregado
de elaborar as telas e o vitral que iriam decorar o salão do pregão, onde aconteceriam as
sessões.
A qualidade do registro histórico de Calixto deve-se principalmente ao fato deste ter
sido um respeitado historiador. Membro do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo e
próximo de Afonso Taunay, diretor do Museu Paulista, ele se dedicou, por exemplo, à
construção de imagens históricas baseadas no diário de Pêro Lopes de Souza, escrivão da
expedição de Martin Afonso de Souza. Influenciado por uma tradição de pintura que privilegiava
o gênero histórico em detrimento de outros, Calixto estudou a fundo os textos descobertos por
Francisco Adolfo de Varnhagen, depositados na biblioteca da Ajuda, e pintou cenas da fundação
de Santos, de São Vicente e de São Paulo. Pintou também retratos das personagens principais
desses episódios, como Brás Cubas e Martin Afonso de Souza. Para o Museu Paulista Calixto
pintou os retratos de Dom Pedro I e de Domingos Jorge Velho, que são, até hoje , amplamente
difundidos pelos materiais didáticos de história (ALVES, 2003: 25).
A permanente atividade de pesquisa durante o processo de criação de suas obras
concede a Calixto o adjetivo de intérprete da história e não de mera testemunha, pois ao
contrário dos pintores viajantes 2, que produziam suas obras em tempo real, como registros do
tempo presente, Calixto pintava representações do passado por meio da documentação
histórica disponível em seu tempo.
Ao pintar tais eventos e personagens, Calixto não estava apenas executando uma
encomenda, estava se colocando a serviço de uma determinada versão e, consequentemente,
de determinados interesses políticos.
As obras que o artista elaborou para o Palácio da Bolsa Oficial de Café, em 1922, assim
como os textos de apresentação das mesmas, publicados no jornal A Tribuna, no dia da
inauguração do edifício, contribuem para entendermos melhor as tendências artísticas e as
perspectivas da historiografia oficial entre o final do século XIX e início do XX. Nesse sentido,

2

De modo gera l, es ses a rtistas i ntegravam expedições a rtís ticas e ci entíficas que, na s Améri cas, desde sua
des coberta, no século XVI, atravessaram os territórios recém -conquistados, com a finalidade de registrar a flora, a
fa una e s eus povos.
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devemos observar o autor não como um indivíduo isolado, mas como um agente histórico que
refletia os processos sociais de seu tempo.

Acervo Mus eu do Café. Título: Fundação da Villa de Santos – 1545 . Sub-título: O Capitão Braz Cubas lendo o Foral
de Villa e inaugurando o Pelourinho no pateo da Casa do Conselho. Técni ca: Ól eo sobre tela. Autor: Benedicto
Ca l i xto.. Data: 1922 . Di mensões: 3,25m de altura por 9m de largura.

Nesta obra, Benedicto Calixto apresenta o momento da fundação da vila de Santos,
destacando a genealogia paulista por meio das personagens distribuídas entre os grupos civis,
religiosos e militares.
Segue a descrição do painel elaborada pelo autor e publicada no jornal A Tribuna em 07
de setembro de 1922:
O MOTIVO
O assumpto (...) desta composição, baseia -se no facto histórico da “Elevação
de Villa concedida á povoação do Porto de Santos” pelo donatário de Martim
Affonso de Souza, Braz Cubas. Após a bençam solenne da “Casa do Conselho”
e o “Pelourinho”, como era de praxe, galga elle os três degraus e “pondo as
mãos nas argolas symbolicas, lê o foral de predicamento”. Este acto solenne,
com todo o ceremonial, revestiu-se então de grande apparato: empavisou-se
a povoação, reuiniu-se ali toda a “nobreza, clero e o povo” dos povoados já
existentes naquella época e, sobretudo, da primitiva Villa de São Vicente. Os
núcleos de povoação já existentes nessa época eram: Itanhaém, Santo André
da Borda do Campo, Piratininga, Santo Amaro (Ilha do Guaimbé), Bertioga,
etc., cujos chefes e elite ali se vêem reunidos. (CALIXTO, 1922).

Para a representação do referido fato histórico, Benedicto Calixto utilizou, no entanto,
de uma certa dose de licença poética para atribuir um sentimento de unidade e grandiosidade
à cena. Não existem evidências históricas que comprovem a presença de todos esses grupos
sociais, como, por exemplo, lideranças de outros povoados e índios de diferentes etnias durante
a solenidade de predicamento da Vila de Santos. O autor utiliza, no entanto, a representação
pictórica para apresentar uma interpretação da história e, ao mesmo tempo, legitimar o
protagonismo de certos personagens durante o chamado processo civilizatório português.
Segue a descrição do cenário e das edificações:
SCENARIO
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Dividi-se esta composição em três secções, formando um “triptyco”,
abrangendo toda a área que vai do antigo “Ancoradouro das Naus”, até o
“Outeiro de Santa Catharina”, vendo-se, no fundo, a parte da Bahia e serras
que se extendem desde a “Bocaina de Bertioga” até além do forte de
Itapema. O edifício em construcção (...) é a “Igreja da Misericórdia”, fundada
por Braz Cubas: foi a primeira matriz de Santos. O pequeno templo que se vê
ao fundo é a Capella de Santa Catharina junto à aba do outeiro do mesmo
nome. (...) As habitações que se veem ao lado, no painel da esquerda, são: as
casas dos primeiros povoadores e as dependências do primeiro hospital,
vendo-se também assinalada com uma bandeira. (...) No painel do lado
direito (...) vê-se a “Casa do Conselho”. Na frente (...) ergue-se (...) a “Columna
do Pelourinho”, ostentando no alto a esphera (...) com os braços de ferro em
forma de cutello, e as tradicionaes “argolas” (...) presas no respectivo fuste.
Era (...) o symbolo da jurisdicção de uma Villa, de uma aldeia ou de uma
capitania e representava igualmente a “Justiça e a Força”. Não se conseguia
predicamento de Villa a uma povoação sem que de, antemão, fosse erguido,
no pateo ou na praça da “Casa do Conselho”, a Columna symbolica do
“pelourinho”. (CALIXTO, 1922).

A função repressiva do pelourinho, que era utilizado para atar os desobedientes e,
posteriormente, açoitá-los ou enforcá-los, fica oculta na descrição do autor.
Passemos para a descrição das personagens:
Depois da figura do Capitão Braz Cubas, (...) a que mais se destaca (...) é a do
parocho Gonçalo Monteiro. (...) Os religiosos que se veem ao lado do vigário,
são os dois Franciscanos que fundaram a primeira igreja de Santo Antonio,
em São Vicente (...). Em frente ao pelourinho, (...) estão o “Juiz da Vara
Vermelha”, Pedro Martim Namorado (...) e o “Juiz da Vara Branca”,
Christovão de Aguiar Anthero, tendo ao lado o escrivão e tabellião Pedro
Fernandes. Neste mesmo plano, á esquerda avulta a (...) figura de Luiz de
Góes, tendo aos lados o seu filho Scipião de Góes e os primeiros povoadores
de Santos (...) Pascual Fernandes e Domingos Pires. Em seguida estão as
damas (...) dona Catharina de Aguilar, mulher de Luiz de Góes e outras
matriarchas da genealogia paulistana. No fundo deste painel veem-se ainda,
próximos as obras da matriz, outros fidalgos, mulheres e operários. A sombra
do ingazeiro, “ingaguassu”, está sentado o velho “mestre Bartholomeu”, e de
pé, seu filho. Ao lado estão os índios “Carijos” com apetrechos de trabalho
das novas construcções. No segundo plano deste painel, junto as novas
edificações, acham-se grupos de portuguezes e mamelucos, vindos da Borda
do Campo, entre os quaes se destaca (...) João Ramalho. Ao lado, vê-se o
“Almotacéo” de São Vicente, Antonio Rodrigues, sua mulher, filha de
Piquerobi, e sua filha Antonia Rodrigues, que casou com Antonio Fernandes.
Foi deste tronco que surgiu o mais importante ramo da família paulistana,
isto é, da grande matrona Mecia Assu (Mecia Fernandes), que casou com
Salvador Pires e dos quaes descende Amador Bueno – “o acclamado”. No
painel central, ao lado esquerdo de Braz Cubas, estão ainda os ex e os futuros
governadores das Capitanias de São Vicente e Santo Amaro: Capitão Antonio
de Oliveira, Capitão Gonçalo Affonso, Capitão Jorge Ferreira, Capitão Antonio
Rodrigues de Almeida, Capitão Franscisco de Moraes Barreto. Vêem-se
também os “homens bons da vereança” e demais fidalgos do tempo de
Martim Affonso. Apparece também no painel do centro e da esquerda, atrás
de Braz Cubas, grupos de homens de armas, lanceiros, alabardeiros, etc.
(CALIXTO, 1922).
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Além da rica descrição da composição social da Vila, Calixto apresenta o nome dos
donatários e de suas respectivas donatarias nos quatro cantos da moldura do painel: no canto
superior esquerdo, Martim Afonso de Souza da capitania de São Vicente; no alto, à direita,
Marquês de Cascaes da Capitania de Santo Amaro; no canto inferior, à esquerda Capitania de
Itanhaém, da Condessa de Vimieiro; no canto inferior, à direita, Marquez de Aracaty, da
Capitania de S. Paulo.
A ordem de leitura, começando por Martim Afonso, é a mesma da sucessão de posse e
de nomenclatura das terras às quais pertenceu a cidade. Os vários nomes das capitanias,
portanto, sugerem que as terras originais de Martim Afonso receberam denominações distintas
ao longo do tempo (ALVES, 1999).
Nesse sentido o painel pode ser visto como um empenho de Calixto em recuperar a
verdadeira linhagem paulista e o papel histórico dos herdeiros de Martim Afonso, servindo
também como uma denúncia da usurpação dos direitos desses descendentes com a conivência
do poder real (ALVES, 1999).
Os índios são representados nos extremos do painel: de um lado os tupis e guaianases
levando oferendas aos colonizadores e do outro os carijós portando ferramen tas de trabalho.
Em seu artigo, Calixto assim descreve as etnias representadas na obra:
OS INDIOS TUPYS (seus tributos e offerendas)
No primeiro plano do painel da direita estão os índios tupys, que se alliaram
aos colonisadores portuguezes desde o inicio do povoamento de São Vicente.
(...) Este grupo de índios tupys e guayanazes, differe bem dos carijós do lado
opposto, que foi a tribu que maior tributo pagou aos conquistadores, pois foi
ella que maior contingente de peças forneceu aos escravisadores desde os
primeiros dias do domínio do litoral e do sertão, pelos luzitanos. (CALIXTO,
1922).

Cabe destacarmos as características dos povos nativos no período da conquista. Ao
chegar ao Brasil, os europeus se depararam com uma imensa quantidade de etnias que eram
divididas em duas categorias genéricas: Tupi e Tapuia. A categoria Tupi era composta
basicamente pelas sociedades litorâneas que entraram em contato direto com os portugueses,
franceses e espanhóis, desde o Maranhão até Santa Catarina. Fazem parte dess e tronco os
tupiniquins, tupinambás (tamoios) e guaranis. Essas etnias exibiam semelhanças nas suas
tradições e padrões culturais. Já a categoria Tapuia congregava etnias que viviam no interior,
distantes do litoral e que, portanto, tiveram pouco contato com os europeus. Essa categoria
genérica congregava diversas etnias que possuíam línguas e costumes antagônicos ao Tupi. O
termo Tapuia, criado pelos Tupi, significa “forasteiro”, “inimigo” ou “bárbaro” e era utilizado
basicamente para designar as etnias que não falavam a língua Tupi. Posteriormente a
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antropologia identificou diversos troncos linguísticos e culturais dentro do que se considerava
genericamente como Tapuia: Macro-Jê, Karib, Aruak, Guaikuru, etc. (MONTEIRO, 1994).
Os Tupiniquins habitavam o litoral do atual Estado de São Paulo entre Cananéia e
Bertioga, além do planalto na região de Piratininga. Faziam fronteira com os tupinambá que
ocupavam o litoral norte e com os carijó do litoral sul.
As principais aldeias dos tupiniquins se situavam no planalto. Eram elas: Piratininga
(atual centro da cidade de São Paulo) liderada por Tibiriçá; Jurubatuba (atual bairro de Santo
Amaro) liderada por Cauibi, e Ururaí (atual bairro de São Miguel), liderada por Piquerobi.
(PREZIA, 2008: 43). A região de São Vicente era uma área periférica para os tupiniquins de
Piratininga, que a utilizavam como área de perambulação e de intercâmbio entre as aldeias,
além de ser um local para se recolher sal marinho.
Os grupos Tupi praticavam a caça, a pesca, a coleta de frutas e a agricultura. Migravam
quando ocorria a exaustão do solo e dos alimentos em uma determinada área. O alimento básico
era a mandioca, mas também plantavam feijão, milho e abóbora. Utilizavam o método das
queimadas para praticar a agricultura. (FAUSTO, 1995: 38).
A centralidade do ritual antropofágico na cultura Tupi era profundamente vinculada a
princípios como honra e valentia: ao devorar o inimigo acreditavam que todas as qualidades
deste seriam por eles absorvidas.
Apesar dos chefes terem um papel fundamental como lideranças políticas, a sociedade
Tupi não reproduziu um modelo de sociedade hierarquizada, como ocorreu, por exemplo, nas
civilizações Asteca, Maia ou mesmo com os Tapajós da Amazônia. Na sociedade Tupi, a
persuasão era a base das funções desempenhadas pelas lideranças. Nos períodos de guerra, a
principal fonte de autoridade dos chefes tupiniquins era legitimada por sua conduta,
reconhecida, principalmente, na capacidade de solucionar conflitos. A liderança não
correspondia a qualquer privilégio econômico ou social e os limites de sua autoridade eram
sujeitos ao consentimento da coletividade. Durante as atividades produtivas, o chefe se igualava
aos demais membros do grupo, servindo como exemplo.
Existiam três níveis distintos de liderança política. Os chefes das malocas denominados
como “principal”; os chefes das aldeias, chamados caciques, e às lideranças no nível supraaldeia. Esta última categoria se inseria no contexto de guerra mais geral como no caso da
Confederação dos Tamoios. (MONTEIRO, 1994: 18). Os caciques eram orientados por um
conselho de líderes, chamado “mosakara”, formado por chefes de família e por lideranças
guerreiras. Nestas reuniões, realizadas na casa grande ou no pátio da aldeia, tomavam-se as
grandes decisões. A palavra era dada a todos, a começar pelos mais velhos, mas qualquer pessoa
podia também participar. (PREZIA, 2008: 74).
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Os guaianases, também denominados guaianás, ocupavam a região da Serra do Mar,
em um território que ia desde a Serra de Paranapiacaba, passando pela serra da Mantiqueira
até a foz do Rio Paraíba, no atual estado do Rio de Janeiro. Sabe -se que os guaianases
pertenciam a outro grupo cultural: o macro-jê. Essa informação é importante, pois remete ao
debate que ocorria no início do século XX entre os historiadores sobre a origem dos guaianases.
Alguns debatedores, influenciados pelos escritos de Frei Gaspar da Madre de Deus, os
identificavam como antigos habitantes de Piratininga, pertencentes ao tronco Tupi. Nessa ótica,
compreendiam que Tibiriçá e Piquerobi eram líderes guaianás. Outros, como Capistrano de
Abreu e Teodoro Sampaio, recorrendo aos cronistas e jesuítas que aqui estiveram no início do
século XVI, afirmavam que se tratava de uma etnia do tronco Jê.
De acordo com o autor Benedito Prezia,
(...) em São Paulo, o etnonimo Guaianá designou dois grupos distintos, ambos
do tronco linguístico macro-jê: um, ligado a um grupo coletor, vivendo na
serra do Mar e que faria parte de um complexo cultural, cujos remanescentes
seriam os Puri e Coroado do vale do Paraíba e sudeste de Minas; um outro
ligado a um grupo horticultor do Sul, ancestral dos atuais Kaingang. (PREZIA,
1998).

Por meio das fontes quinhentistas, em resumo, pode-se traçar o perfil dessa etnia: eram
andarilhos, vagavam pelas montanhas e planícies, vivendo de frutas silvestres, de caça e peixe.
Não praticavam a antropofagia e guerreavam melhor nas planícies do que na mata fechada.
Provavelmente habitavam o litoral antes de serem expulsos pelos Tupi -Guarani, por volta do
ano 1.000 d.c. Plantavam roças de milho, com o qual fabricavam o cauim, bebida fermentada
que gostavam muito e frequentemente se embriagavam. Fumavam muito tabaco, tanto
coletivamente, quanto dentro de casa, utilizando-o também para curar ferimentos. De pequena
estatura, eram barrigudos e tinham os pés pequenos. As mulheres tinham o hábito de pintar o
rosto e o corpo com urucum. Tanto os homens como as mulheres possuíam o cabelo longo,
raspando o alto da cabeça, como uma coroa, semelhante à tosura dos franciscanos. Construíam
casas simples, compridas e cobertas de folha de palmeira ou de casca de árvores. Dormiam em
redes feitas de casca de árvore presas com algodão, fiadas pelas mulheres. Fabricavam cordas,
com as quais amarravam os prisioneiros e cestos para levar utensílios e flechas. (PREZIA, 2010:
195).
Todas essas características são suficientes para distinguirmos essa etnia da cultura TupiGuarani. Podemos notar, no entanto, que tanto na tela Fundação da Vila de Santos quanto no
texto de apresentação da obra, Calixto não faz nenhuma distinção entre tupiniquins e guaianás,
levando a crer que o artista defendia a chamada tradição paulista que via as duas etnias como
pertencentes ao mesmo tronco linguístico e cultural.
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Os guaranis, conhecidos na época como carijós ocupavam uma vasta área que ia desde
o Chaco até o Atlântico, compreendendo os atuais estados brasileiros do Rio Grande do Sul,
Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, além de parte dos países vizinhos como
o Paraguai e Bolívia. (MONTEIRO, 1992: 476 e 477).
Faziam fronteira com os tupiniquins na região de Cananéia, litoral sul de São Paulo.
Durante o período das conquistas, os portugueses, aliados dos tupiniquins, empreenderam
sucessivas campanhas de guerra e caça aos carijós, objetivando a formação de um contingente
de mão-de-obra escrava.
Do período anterior ao contato com a cultura europeia, sabe-se que eram sociedades
descentralizadas de caçadores-coletores e agricultores seminômades. Sua alimentação era
baseada na caça e coleta, bem como no plantio de diversas variedades de vegetais, como
mandioca, batata, amendoim, feijão e milho. Habitavam casas comunais que abrigavam dez a
dezenove famílias em média. A organização econômica dos guaranis tinha a família como
unidade básica de seu sistema de produção e consumo sendo que as atividades gerais dos
homens e mulheres davam conta dos trabalhos habituais da sociedade. Nesse sentido, o homem
detinha as funções de caçador-coletor e a mulher cuidava do cultivo da terra. Por pertencerem
ao tronco Tupi, possuíam muitas semelhanças com os tupiniquins, principalmente no que se
refere às formas de organização político-social.
Para promovermos uma leitura crítica do nosso objeto de estudo devemos empreender
uma análise acerca do processo de colonização portuguesa, já que a cena da tela retrata esse
período. No início do século XVI diversos pontos do litoral sul do atual Estado de São Paulo,
como São Vicente e Cananéia, comportavam pequenas feitorias que abasteciam, principalmente
com o pau-brasil, os navios destinados à Europa. Era comum o envio de degredados 3 para essa
região com o objetivo político de se contrapor à presença francesa e criar um elo de ligação
entre os povos nativos e os conquistadores portugueses. (PREZIA, 2008: 95 e 96).
Ao adotar o modo de vida indígena, alguns desses degredados conseguiram adaptar-se
à nova terra, constituindo família e vivendo nas feitorias, como foi o caso de Cosme Fernandes
Pessoa que vivia em São Vicente, no Porto das Naus. (PREZIA, 2008: 97).
A estratégia portuguesa mudou quando em 1530 o rei Dom João III autorizou Martim
Afonso de Souza a organizar uma expedição com o objetivo de controlar o tráfico de pau -brasil,
disputado pelos franceses e desbravar o território pelo interior em busca de prata na região do
Chaco (Paraguai). A expedição também serviria para oficializar a posse de novas terras e
organizar civil e militarmente os povoados já existentes, dando sesmarias para quem tivesse

3

Pes soa que foi condenada ao degredo, s endo expulsa de s eu país por um tempo determinado ou por toda a vi da.
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condições de explorá-las. Começava, neste momento, de forma mais sistemática, a conquista
do litoral brasileiro. (PREZIA, 2008: 100).
O desembarque da frota de Martim Afonso se deu em 22 de janeiro de 1532, e foi
recebida, ao chegar à praia, por dois portugueses degredados. Um deles, João Ramalho, vivia no
planalto, na aldeia de Piratininga e era casado com Bartira, filha de Tibiriçá, líder dos Tupiniquins.
O outro português que recepcionou a frota chamava-se Antônio Rodrigues. Este também
morava no planalto, mas mantinha um entreposto para a venda de escravos no Porto das Naus.
Ao fundar a Vila de São Vicente, Martim Afonso iniciou o processo de ocupação
territorial e exploração das riquezas. Instalou a Câmara de vereadores, a cadeia, a igreja e o
pelourinho. Também distribuiu sesmarias no litoral e interior, beneficiando João Ramalho,
Antônio Rodrigues e Cosme Fernandes Pessoa, agora conhecido como Bacharel de Cananéia
devido a sua nova localização. Na parte leste da Ilha de São Vicente, onde atualmente se localiza
a cidade de Santos, os novos colonos formaram o Povoado do Enguaguaçu estabelecendo as
primeiras roças e engenhos de cana de açúcar. Domingos Pires e Pascoal Fernandes receberam
um lote de terra que se estendia da enseada do Enguaguaçu à Fonte do Itororó; Luiz de Góis
recebeu uma área ao redor do Outeiro de Santa Catarina onde, em 1540, construiu uma capela
em homenagem à santa e mais algumas casas ao redor; Mestre Bartholomeu estabeleceu-se
junto ao morro do São Bento; Os dois irmãos genoveses José e Francisco Adorno, que já tinham
estado na ilha da Madeira como usineiros de açúcar, estabeleceram-se ao centro da várzea,
junto ao rio São Jerônimo (altura da atual Praça Rui Barbosa), com o grande Engenho de São
João, que em 1533 já estava funcionando; Brás Cubas ficou com as terras em torno do Monte
Serrat, chamado na época de São Jerônimo. Em 1540, recebeu uma segunda doação que
abrangia as terras de Jurubatuba e a ilha Barnabé.
A integração destes primeiros colonos com os nativos proporcionou a formação de uma
geração de mestiços. Muitos deles, que moravam mais afastados, deixavam que suas mulheres
criassem os filhos à moda indígena, como foi o caso relatado pelo Pe. Leonardo Nunes de um
jovem de 20 anos, que vivia “desnudo como índio” e “sin saber ninguna cosa de nuestra lengua”
(PREZIA, 2008: 115).
A vila vicentina era marcada pela cultura indígena, não só nos costumes alimentares,
como na celebração das vitórias contra as etnias inimigas, sobretudo, os tupinambá. Os
prisioneiros eram transformados em escravos, e alguns, mortos nos rituais antropofágicos,
sendo que os moradores não-índios participavam também destas práticas tradicionais. (PREZIA,
2008: 121).
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Antes de retornar a Portugal, Martim Afonso nomeou Brás Cubas como capitão do
Povoado do Enguaguaçu, encarregando-o da cobrança de taxas e impostos sobre as mercadorias
desembarcadas no porto de São Vicente, na atual Ponta da Praia.
Em 1541, uma grande tempestade marítima atingiu a Vila de São Vicente destruindo a
Casa da Câmara, a igreja e o Pelourinho. Muitos moradores de São Vicente se transferiram para
o Povoado do Enguaguaçu, considerado mais seguro.
Nesses mesmos dias, Brás Cubas solicita e consegue do Capitão-mor da Capitania de São
Vicente a transferência do antigo Porto da Ponta da Praia, para o lagamar do Enguaguaçu, na
direção do Outeiro de Santa Catarina. O lugar era mais conveniente para o embarque e
desembarque de mercadorias. Em 1543, o Povoado do Enguaguaçu passou a ser conhecido pelo
nome de Povoado do Porto de Santos em virtude da construção do primeiro hospital do Brasil:
a Santa Casa de Misericórdia de Todos os Santos. (BARBOSA, 2000). No ano de 1545, Brás Cubas
assume o posto de Capitão-Mor do povoado e organiza a cerimônia de predicamento da Vila de
Santos.
Ao observarmos a tela Fundação da Vila de Santos podemos identificar a intenção do
artista Benedicto Calixto em transmitir uma sensação de unidade e harmonia entre as
personagens e as classes sociais presentes na cena. Esse tipo de representação oculta, por outro
lado, o processo histórico de resistência dos povos indígenas.
O empreendimento colonial desferiu um duro golpe na organização social Tupi -guarani,
ao cercear sua liberdade e suas tradições contribuindo para o desenvolvimento de estratégias
migratórias que conferiam grande credibilidade à cataclismologia e ao discurso profético dos
karaí4 . As rebeliões indígenas apresentavam "um típico caráter profético", mobilizados por pajés
e lideres carismáticos que, por meio de cantos, danças e discursos revolucionários, incitavam os
índios a se contrapor e abandonar o modo de vida imposto pelos portugueses. (MONTEIRO,
1992: 485).
Aliando-se aos tupiniquins, os portugueses puderam adentrar no território dos
tupinambás, ao norte, e dos carijós, ao sul. As guerras geravam um número considerável de
prisioneiros, que, aos olhos dos invasores significava um bom contingente de mão-de-obra para
os empreendimentos coloniais.
Na capitania de São Vicente o desenvolvimento da economia açucareira resultou em
uma maior demanda de escravos indígenas. Segundo Luís de Góis, numa carta escrita ao rei em

4

Profeta s que contestavam frontalmente a a utoridade dos chefes e, evocando os mitos dos heróis-civilizadores e da
"terra s em ma l" por mei o da s "belas pa lavra s" (do di scurso profético), dos ca ntos, da s da nças e, por fi m, das
mi gra ções, persuadiam os índios a abandonarem sua aldeias em busca de um paraíso terrestre (P. Clastres, 1978:14952).
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1548, em São Vicente havia seis engenhos, várias fazendas, mais de 600 portugueses e “de
escravaria mais de três mil”. (PREZIA, 2008: 124). A estratégia de escravizar os carijós no
decorrer de guerras justas, tornou-se rotina no final do século XVI. Em 1585 os colonos de São
Vicente, Santos e São Paulo redigiram uma petição requerendo ao capitão mor de São Vicente
autorização para organizar uma guerra contra os carijó no interior da capitania. O documento
indicava como causa principal a carência de escravos na capitania, particularmente no litoral,
salientando que haviam perdido 2 mil escravos nos seis anos anteriores devido a contágios. Os
colonos advertiam que sem os escravos necessários não seria possível manter a produção dos
gêneros, privando assim a Coroa de dízimos valiosos. Dito isto, os colonos expuseram o pretexto
fabricado, segundo o qual, os carijó seriam responsáveis por “a muitos anos terem mortos mais
de cento e cinquenta homens brancos (...) até mataram padres da companhia de Jesus que foram
doutrinar e ensinar a nossa santa fé católica...” (MONTEIRO, 1992: 52). Essa política acabou
inflamando ainda mais os conflitos. Os tupiniquins, até então aliados, passaram a se opor
frontalmente à catequese e aos portugueses em geral.
O ponto máximo dessa revolta ocorreu no aldeamento de Pinheiros em 1590, quando
os índios tupiniquins juntaram-se com guerreiros de aldeias independentes num levante geral
contra os jesuítas e os colonos. O número de vítimas e os danos materiais f oram grandes, mas
o que mais preocupou os colonos foi o ato simbólico da destruição da imagem de Nossa Senhora
do Rosário, padroeira do aldeamento, conferindo à ação um significado de rejeição ao
cristianismo e à autoridade colonial. (MONTEIRO, 1992: 51).
Embora Calixto reconheça a escravidão dos carijós como algo condenável, toda a
composição da tela central, que é nosso objeto de análise, tem o objetivo de apresentar o
colonizador como o elemento civilizador, frente aos povos nativos, considerados atrasad os,
selvagens e ingênuos, portanto, passíveis a um processo de integração à cultura cristã. Essa
questão fica mais clara quando verificamos os argumentos do próprio autor:
Enquanto estes, os carijós, sob o jugo aviltante do captiveiro, nesse dia de
jubilo e de festa popular, se occupam ainda no árduo mister de seus officios,
os demais índios, em plena liberdade, vêm torgar com os dominadores de
suas terras e trazer-lhes, como tributo, como offerendas symbolicas da
alliança e da paz, as palmas e as flores sylvestres de suas mattas ainda virgens.
O manacá, o nhacatiram, o ipê, as bromélias e as orchideas e demais parasitas
trazidos pelos “colomins” e “cunhatae-poran” vêm enfeitar o pateo e as
escadas da “Casa do Conselho” e os degraus da columna symbolica do
“Pelourinho”, que com a Igreja da Misericórdia, a Capella de Santa Catharina,
o Hospital de Todos os Santos, são os primeiros marcos da conquista e
civilização, nesta terra dos Gusmões e dos Andradas, plantados pelos
esforçados povoadores luzitanos (CALIXTO, 1922).

Essa dicotomia civilizado x selvagem está intimamente ligada ao contexto histórico em
que Calixto estava inserido. Teorias como o positivismo, o evolucionismo e o darwinismo
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começavam a ser amplamente difundidas no Brasil no final do século XIX. Essas doutrinas,
interpretadas pelos meios elitistas da sociedade, propunham um tipo determinismo racial que
passou a influenciar os estudos de história, antropologia e sociologia. Como exemplo, podemos
destacar um artigo para o jornal O Estado de São Paulo, escrito pelo diretor do Museu Paulista,
Von Ihering, em 1911, no qual defendia abertamente o extermínio dos Kaingang 5, “para que a
civilização fizesse o que a natureza tardaria a conseguir” (OESP, 1911. In: SCHWARCZ, 1993:
130). Ele mesmo já havia se utilizado das páginas da revista do IHGSP para “denunciar” o
contraste entre os Tupi da época das conquistas e os traiçoeiros Kaigang do final do século XIX
(RIHGSP, 1895:253. In: SCHWARCZ, 1993: 130).
Tal posição não era estranha ao contexto social a que nos referimos. Afinal, era essa
mesma elite paulista que assumia para si a tarefa de promover uma ação de “branqueamento”
por meio de um sistema de imigração direcionado exclusivamente às populações brancas da
Europa, executava uma política de segregação das comunidades negras que habitavam cortiços
e favelas e mantinham um desejo indisfarçado pela extinção de grupos “selvagens que se
tornaram degenerados”. (SCHWARCZ, 1993: 130).
Para Calixto as oferendas que traziam os tupiniquins e guaianases aos colonizad ores
coroavam o sucesso do projeto civilizatório europeu. Para os índios, entretanto, se utilizarmos
da antropologia como método de análise, a entrega destas oferendas possuía outro significado.
O fato dos Tupi chamarem de Karaíba os europeus que aqui chegavam, numa referencia aos
heróis míticos de grande poder, acrescenta outra visão ao debate, já que era esse também o
nome que davam aos pajés ambulantes, como relatou Anchieta:
Por essas invenções [curas e profecias] por um vocábulo geral chamam
Caraíba [a estes pajés caminhantes e], quer dizer cousa santa, ou
sobrenatural, e por esta causa puseram este nome aos portugueses, logo
quando vieram, tendo-os por cousa grande, como do outro mundo, por virem
de tão longe por cima das águas. (PREZIA, 2008: 102).

Tanto o recebimento quanto a oferta de presentes, por parte dos índios, devem ser
compreendidos a partir de sua carga simbólica e não como simples atos de generosidade ou
submissão. Por exemplo, o padre Pires assim explicou o suprimento de gêneros por um l íder
nativo: “O seu intento é que lhe demos muita vida e saúde e mantimentos sem trabalho como
os seus feiticeiros lhe prometem”. Do mesmo modo, Leonardo Nunes revelou que os guarani
traziam seus “grandes presentes” na expectativa de uma contrapartida espi ritual por parte dos
jesuítas (MONTEIRO, 1994: 29).

5

Etni a pertencente a o tronco linguístico macro-jê. Sua cultura desenvolveu-se à s ombra dos pinheirais de a raucária.
No s éculo XIX ocupa vam uma va s ta extensão terri torial compreendida entre o Ri o Ti etê (São Pa ulo) e o rio
Ijuí (nordeste do Rio Grande do Sul) se estendendo a té San Pedro, na província argentina de Mi siones.
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Analisando o conjunto das telas percebemos a intenção de Calixto em apresentar os
fatos históricos sempre sob a ótica do colonizador. Não podemos, no entanto, cometer o
anacronismo de julgar a representação e a narrativa de Calixto sob o nosso olhar
contemporâneo. Todos os posicionamentos, escolhas e omissões do autor são fruto de um
determinado contexto histórico. Cabe ao pesquisador, amparado pelas fontes documentais,
identificar as teses que permeavam o debate historiográfico daquele período, disponibilizá-las
e questioná-las de modo a incentivar a pesquisa de elementos ainda não estudados, de teses
que partem de outras óticas e outras personagens, para que, nesse sentido, possamos ter uma
representação do passado mais democrática.
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O REGISTRO DA CAPOEIRA COMO PATRIMÔNIO CULTURAL : USOS DA CULTURA COMO
ALARGAMENTO DA CIDADANIA NAS POLÍTICAS CULTURAIS
GABRIEL DA SILVA VIDAL CID1

O registro da capoeira como patrimônio cultural imaterial, em 2008, pelo Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, faz parte de um conjunto de políticas recentes
empreendidas para a prática. Pode-se afirmar que a prática da capoeira assumiu um novo papel
no âmbito das políticas culturais nos governos dos presidentes Luís Inácio Lula da Silva e Dilma
Roussef, trazendo questões para a prática, dentro de uma nova política para a cul tura. Pretendo
neste paper apresentar alguns dos resultados obtidos na investigação para a tese de doutorado
em sociologia, A memória como projeto : tensões e limites no processo de patrimonialização da
capoeira, defendida em 2016, no Instituto de Estudos Sociais e Políticos, da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro. O objetivo central da tese foi perceber sentidos nas políticas que
acionaram a prática da capoeira como objeto de preservação, considerando as tensões do
campo da capoeira. É importante atentar para as especificidades de um processo de
inventariamento e salvaguarda de um bem que passou por décadas de repressão e com uma
trajetória complexa de construção de sua identidade. Na primeira metade do século XX, com a
redução da repressão institucional, a identidade da capoeira oscilou entre o esporte e o folclore,
impactando nas diversas leituras possíveis para a prática. Busquei problematizar ao longo da
pesquisa o lugar dado à capoeira no bojo das políticas culturais recentes, buscando uma
interpretação de um caminho de ampliação da concepção da cidadania e de valorização das
práticas tradicionalmente entendidas como da memória afro-brasileira. Para problematizar
estas políticas foi importante para a pesquisa atentar para a consideração dos capoeiri stas nas
ações em curso, tendo como lastro o conceito de cidadania cultural e o direito à memória
(CHAUI, 2006).
A capoeira ocupou um lugar, até então inédito, de destaque no conjunto das políticas
culturais nas últimas décadas. Trabalhei com a hipótese de que este novo lugar dedicado à
capoeira indica uma política em sintonia com as propostas de ampliação da cidadania,
especialmente no que concerne às ideias de cidadania cultural. Neste entendimento o caso da
capoeira está em consonância com políticas do momento de extensão de direitos que dialogam
com demandas antigas que denunciam um passado de exclusão e repressão de setores da
sociedade. No âmbito da cultura, essas demandas encontram um espaço fértil e fortalecem

1

Doutor em Sociologia pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Es tado do Rio de Janeiro
(IESP/UERJ).
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processos de ressignificação do passado, agora como ativo na busca por direitos, tanto no
âmbito de reconhecimento quanto no de redistribuição social 2 .
Uma de minhas intenções na tese foi discutir a forma como os capoeiristas
interpretaram e jogaram com as ações do Estado para a mesma (CID, 2016). Para entender este
caminho escolhi três chaves para a reflexão: a cidadania, considerando a tensão na ideia de
múltiplos pertencimentos e a universalidade; a memória coletiva, enquanto instrumento de
legitimação e configuração de experiências, subjetividades e projetos individuais e coletivos; e
o patrimônio cultural, enquanto um instrumento de consagração de bens e grupos que associa
a cidadania à memória coletiva.
Desde o século XIX que a capoeira passa por interpretações, sendo alvo de políticas
públicas que foram da criminalização à sua aceitação, seja como esporte ou folclore. Estas
interpretações impactaram na definição de lugares para a mesma no conjunto da sociedade,
exigindo de seus praticantes a demarcação de projetos 3 para o presente com vistas a um futuro
possível. Trabalhei com a ideia de que estes projetos, ao longo do século XX, negociaram a partir
de limites, nem sempre por eles estabelecidos, dentro de uma contínua tensão entre a
“esportivização” e a “culturalização” da capoeira. Considerei que a esportivização e a
culturalização da capoeira abrigam ações inseridas em projetos que se constituem mais como
um degradê entre o esporte e o folclore do que processos estanques.
A criminalização da capoeira teve seu apogeu no final do século XIX e atuou na
construção de uma imagem estigmatizada da prática e de seus praticantes que ainda merece
atenção. A despeito desta localização da capoeira enquanto marginal e as respostas repressivas,
sua sobrevivência dentro de um processo de reinterpretação foi viável a partir da
institucionalização de sua prática em coletivos que ficaram conhecidos como escolas,
associações ou grupos. Ainda que o processo de valorização se inicie ao final do século XIX, ao
longo do século XX assume outra potência, que se observa no fortalecimento de narrativas da

2

Ei s enstadt (2001) a firma uma pluralidade de movimentos que s e fortalecem ao da s egunda metade do s éculo XX.
Es tes movimentos vã o do feminismo a o étnico, e a brangem temas como o ecológico e o fundamentalismo religi oso.
Importante reconhecer que estes movimentos caracterizam-se por profunda heterogeneidade, ta nto nas demandas,
qua nto nas possíveis s oluções para a s desigualdades. Embora possamos perceber um s entido de va l orização do
pa ssado para afirmar situações de pertencimento no presente, as leituras são muito diferentes, tendo um rico debate
entre a busca por estratégias de reconhecimento e redistribuição. Destaque para o debate entre Fraser e Honneth
(2003). Ver ta mbém Butler (2003) para uma problematização da definição de estratégias comuns possíveis no campo
da i dentidade.
3 Tra ba lhei com o conceito de projeto proposto pelo s oiológo José Ma urício Domingues (2002). Pa ra o a utor, ao
tra ba lhar com o concei to, devemos nos a fastar de uma definição teleológica e que p ressupõe fi ns cl aros e
cons ciências i ndividuais e coletivas a utossuficientes, s em col ocar projetos como s endo fundantes de todas as ações
futura s dos i ndivíduos, a ssim como de col etivi dades, no entanto ori entando a pa rti r de es colhas e es tratégias
negociadas na experiência social. Em suas palavras: “escolhas e projetos possuem bases sociais, sem prejuízo do labor
da col etivi dade, da imaginação, em sua urdidura. Eles variam graças a essa criatividade constitutiva e incansável bem
como em função de s ua i nteração com outras escolhas e projetos i ndivi duais e coletivos; são às vezes abandonados
e podem ser descontínuos, sendo sempre contingentes em seu desdobramento e sucessão.” (DOMINGUES, 2002:57)
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prática como um esporte ou uma memória dos africanos no Brasil. Meu entendimento é de que
o projeto de esportivização se consolidou entre as décadas de 1930 e 1980, mas ainda possui
forte representatividade. O projeto culturalizante começa a fortalecer-se no início do século XX,
estreitando o diálogo com as falas sobre o folclore brasileiro, especialmente a partir da década
de 1950 e, ao meu ver, se aproxima das políticas atuais do patrimônio. Em meio a estes projetos,
o registro da capoeira traz um novo lugar para a prática que a vincula às políticas para o
patrimônio cultural que também possui suas próprias lógicas e tensões.

As políticas para a capoeira
Podemos entender agosto de 2004 como de início das políticas para capoeira dentro do
período de estudo proposto 4. Gilberto Gil, então ministro da cultura, realizou em Genebra um
show em homenagem ao embaixador brasileiro Sérgio Vieira de Mello, morto em atentado
terrorista no Iraque. Ao lado de diversos capoeiristas, do Brasil e do exterior, Gilberto Gil
anunciou o Programa Brasileiro e Internacional para a Capoeira. O registro da capoeira como
patrimônio cultural imaterial, ocorrido em julho de 2008, é um dos resultados deste Programa,
assim como a série de ações que se misturaram às de salvaguarda.
Já nas primeiras análises sobre o reconhecimento da capoeira como patrimônio cultural
que ocorrera em 2008, alguns autores chamaram a atenção para o fato de que o processo de
patrimonialização recebeu leituras e críticas diferenciadas do campo da capoeira, (VASSALLO,
2008; CID, 2012), enquanto outros apontavam para como o registro trazia novas possibilidades
para seus praticantes (VIEIRA, 2012; FONSECA, 2014; ADINOLFI, 2015). Carlos Alberto Dória
afirma que “quando o Estado institui a cultura como objeto de atenção de toda a sociedade, os
“federais” sonham ser os Midas que transformam “não-cultura” em cultura” (DÓRIA, 2003:14).
A interpretação do autor é de que há uma passagem, um encapsulamento, que expressa
concepções institucionais que devem ser observadas. Essas concepções são reveladoras de
como os fazedores de políticas enxergam os bens, definindo formatos para as mesmas e
possibilidades de existência nas políticas.
Na forma de política pública, o Estado é o principal aor de legitimidade no discurso da
memória oficial e do patrimônio cultural. Vale lembrar que na constituição de 1988, nos artigos
215 e 216, o Estado brasileiro mantém para si a responsabilidade do patrimônio cultural

4

Optei como recorte para a tese o período de 2004 a 2016. Ca be destacar que após o afastamento da presidente
Di l ma Roussef, as políticas para a ca poeira foram fortemente reduzidas. Há poucas notícias de a ções de salvaguarda
em a lguns estados e no Rio de Janeiro não houve atividades públicas para a salvaguarda deste então. Oficialmente
no
s i te
de
di vulgação
do
IPHAN-RJ
pa ra
a
s a lvaguarda
no
Ri o
de
Janeiro
(http://salvaguardadacapoeiradorio.blogspot.com.br), des de junho de 2016, nã o há nenhuma referência à
conti nuidade das ações.
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brasileiro, o descrevendo como “bens de natureza material e imaterial, tomados
individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos
diferentes grupos formadores da sociedade brasileira”. Especialistas afirmam que a gestão de
Gilberto Gil no Ministério da Cultura (janeiro de 2003 a julho de 2008), é lida como de
incremento na política de ampliação dos patrimônios, a capoeira é alçada como um projeto
pessoal do ministro (DÓRIA, 2003; ALVES, 2011; CALABRE, 2015). Neste momento se sobressair
a entrada de intelectuais de novo tipo, no estabelecimento de ações em sintonia com as novas
perspectivas internacionais de cultura, afeitas a novos atores e à apropriação de temas da
cultura popular, buscando subsídios à formação da identidade nacional potencializando o
desenvolvimento do país (DOMINGUES, 2010).
Especificamente para a capoeira, observa-se neste momento o investimento nos
seguintes programas e editais: Programa Capoeira Viva (2005, 2006 e 2007); Inventário para o
Registro e Salvaguarda da Capoeira como Patrimônio Imaterial do Brasil (2006); Programa
Nacional de Salvaguarda e Incentivo à Capoeira – Pró-Capoeira (2010); e as subsequentes ações
compreendidas como de salvaguarda da capoeira 5.
O Programa Brasileiro e Internacional para a Capoeira, lançado por Gil, em 2004, definiu
as seguintes ações:
1. A construção de um calendário anual, nacional e internacional, da capoeira.
2. A criação de um Centro de Referência, em Salvador, como espaço de
pesquisa, documentação e atividades ligadas à capoeira.
3. A criação de um programa a ser implementado em escolas de todo o Brasil
pelo Ministério da Educação, considerando a capoeira como prática cultural
e artística, e não apenas como prática desportiva.
4. A criação de uma previdência específica para capoeiristas e artistas em
geral.
5. O oferecimento de apoio diplomático aos capoeiras que vivem no exterior,
considerando-os como embaixadores da cultura brasileira, e reconhecimento
do notório saber dos mestres.
6. O lançamento de editais de fomento para projetos que usem a capoeira
como instrumento de cidadania e inclusão social 6 .

Ao longo do ano de 2006 a agenda nacional e internacional para a capoeira fica mais
explícita e com maior impacto na comunidade da capoeira, especialmente a partir do
lançamento dos editais Capoeira Viva. A partir deste momento foi possível perceber uma série
de ações públicas de fomento, no sentido de reconhecimento da capoeira na ideia de
“discriminação positiva”. Como exemplo, temos a fala de Juca Ferreira, secretário executivo do
Minc, em 2006, no lançamento do Programa Capoeira Viva:
desde que o Ministro da Cultura Gilberto Gil assumiu o Ministério, tomou a
decisão de que não sairia do Ministério sem modificar a relação do Estado
5
6

Pa ra um maior detalhamento destas ações, ver Ci d (2016).
Proces so n° 01450.002863/2006-80, Pa recer n° 031/08, Registro da Capoeira como Patrimônio Cultural do Brasil.

211

II Seminário Nacional História e Patrimônio Cultural – GT História e Patrimônio Cultural (ANPUH Brasil)
Patrimônio, democracia e políticas públicas
1 a 5 de outubro de 2018 - UNIRIO – Rio de Janeiro, RJ

brasileiro com a capoeira. (...) Durante muito tempo a capoeir a foi
perseguida, era associada a uma questão de polícia no Rio, na Bahia,
Pernambuco (...). Mas hoje a gente vive um momento importante na
sociedade brasileira, que é a tentativa de reparar esse erro histórico e
recolocar a questão da República, dos direi tos e oportunidades iguais para
todos, e a capoeira não poderia estar fora disso 7 .

Juca Ferreira exalta a capoeira como importante ferramenta de reparação de um
processo histórico de exclusão. Como destacado, trata-se de um momento novo, com atenção
às políticas redistributivas, diferentemente das perspectivas anteriores. Após a primeira edição
do Programa em 2005, houve mais duas versões da Chamada Pública Capoeira Viva, em 2006 e
2007, patrocinadas pela Petrobras por meio da Lei de Incentivo à Cultura.
Embora com grande adesão da comunidade de capoeiristas às chamadas, estas não
eram aceitas a partir de um olhar inocente. Ainda em 2007 era possível perceber algumas
apreciações por parte de um conjunto de capoeiristas. Segundo Costa, “uma série de entraves,
atrasos e falta de informação geraram desconforto e descontentamento entre os capoeiras
contemplados no projeto” (2010, p. 296). Um grupo de capoeiristas publicou uma carta
denominada Manifesto do Capoeira Viva 20078. Neste documento os capoeiristas expressam
um sentimento de que o Programa é uma nova maneira de se fazer política pública,
reconhecendo a preocupação com a facilitação do acesso a partir da oralidade. Ao longo do
Manifesto, destacam a leitura positiva quanto à versão anterior, mas lamentaram a falta de
acesso aos resultados e colocam reticências quanto ao segundo edital. O Manifesto apontara o
atraso das parcelas do prêmio (a primeira com 150 dias de atraso e a segunda até o momento
do Manifesto, não havia sido paga), falta de informação e di álogo e gastos não previstos que
coube aos coordenadores dos projetos.
Simultâneo aos editais de fomento, o processo de inventariamento da capoeira, com
vistas ao seu reconhecimento como patrimônio cultural imaterial do Brasil, teve início em 2006,
tendo a aprovação pelo Conselho Consultivo do IPHAN em 2008. A capoeira foi reconhecida
como patrimônio cultural imaterial do Brasil com seu registro em 2 livros: A Roda de Capoeira,
no Livro de Registro das Formas de Expressão; e O Ofício dos Mestres de Capoeira, no Livro de
Registro dos Saberes.
A justificativa para o “duplo” registro se deu por conta de seu caráter extremamente
“multifacetado e multidimensional”. Segundo os coordenadores do inventário foi difícil definir
em qual livro sugerir o registro (CID, 2010, 2016). Definiu-se a “roda de capoeira” como lugar

7

A fa l a do secretário Juca Ferreira foi publicada em 2007, em revista de divulgação de algumas a ções dos resultados
do Edi tal Ca poeira Viva 2006.
8 Di s ponível em http://consorciocultural.blogspot.com.br/2009/04/comunidade-de-capoeira-e-conhecedores.html,
a cesso em 30 de junho de 2016.
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onde os diversos aspectos (movimentos, golpes, músicas, materialidade dos instrumentos) dela
surgem, e sendo o “elemento estruturante fundamental da capoeira”, segundo o parecer9. O
“ofício do mestre de capoeira” foi um reconhecimento da tradição oral presente no ensino da
roda e do constante risco de perda do controle da transmissão. Uma das justificativas que mais
chama a atenção no Dossiê é a proposta de entender os mestres como “patrimônio vivo”. Estes
aparecem inseridos numa dinâmica contraditória onde a capoeira se expande ao mesmo tempo
que muitos de seus mestres vivem em situação de pobreza.
Uma vez reconhecida como patrimônio cultural imaterial, se deu início ao processo de
salvaguarda. O processo de salvaguarda pode ser dividido entre as ações do Pró-capoeira, a
candidatura enquanto patrimônio cultural da humanidade e a criação dos Conselho de Mestres
(CID, 2016). Em minha tese trabalhei com o recorte do estado do Rio de Janeiro, desta forma
acompanhei apenas a criação do Conselho de Mestre da Capoeira no Rio de Janeiro.
Ao longo do processo de inventário, a equipe técnica coletou e levantou informações
que ajudassem a compor propostas de salvaguarda. Nos encontros públicos realizados nas
cidades de Rio de Janeiro, Salvador e Recife se definiu alguns pontos de salvaguarda. Os
seguintes pontos são destacados no Dossiê: 1. Reconhecimento do notório saber do mestre de
capoeira; 2. Plano de previdência especial para os velhos mestres de capoeira; 3.
Estabelecimento de um programa de incentivo da capoeira no mundo; 4. Criação de um centro
nacional de referências da capoeira; 5. Plano de manejo da biriba e outros recursos; 6. Fórum
da capoeira; 7. Banco de histórias de Mestres de capoeira; 8. Realização de inventário da
capoeira em Pernambuco.
A partir destas recomendações, o IPHAN deveria organizar uma agenda de proteção ao
bem, entendendo que esse processo deve estar em diálogo com os detentores do bem, como
indica o Decreto 3551/2000. Como ação inicial de salvaguarda, em 2009, temos o Programa PróCapoeira que centralizou, a partir do Departamento de Patrimônio Imaterial, localizado em
Brasília, as ações em todo o Brasil. A partir de 2013, as ações foram descentralizadas, com a
criação dos Conselhos de Mestres em alguns estados, seguindo a política mais ampla do Minc e
do IPHAN de descentralização de suas políticas 10 . Dentro da concepção de descentralização,
realizou-se, no Rio de Janeiro, as primeiras reuniões com mesas compostas por representantes
do IPHAN, do INEPAC, de pesquisadores e diversos capoeiristas. Foi sublinhado nestas reuniões

9

Proces so n° 01450.002863/2006-80, Pa recer n° 031/08, Registro da Ca poeira como Patrimônio Cultural do Brasil.
O IPHAN des taca em documento de di vulgação que em 2015 toda s a s s uas 27 Superintendências Estaduais
pos suíam a ções de s a l vaguarda pa ra a ca poeira, a tua ndo preferencialmente no s entido de cri a r conselhos
del iberativos formado por ca poeiristas
10
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a intenção de buscar a participação e o diálogo com os mestres de capoeira para o
encaminhamento das propostas de salvaguarda.
Novamente, cabe lembrar que um conjunto de capoeiristas apontou publicamente
insatisfações com este processo inicial no Rio de Janeiro. Após alguns debates internos, foi
enviado ao IPHAN uma carta, posteriormente tornada pública, que elencava pontos de
insatisfação e solicitações. Dentre os dez tópicos de solicitações destacava-se o direito à
informação e a exigência de ampla participação no processo de salvaguarda. Vale destacar que
o documento não coloca um setimento contrário à política, mas sim a insatisfação na
representação.
O Conselho de Mestres da Capoeira no Rio de Janeiro foi apresentado como garantia da
maior representatividade possível no amplo universo da capoeira no estado do Rio de Janeiro,
por técnicos do IPHAN e capoeiristas ligados ao Grupo de Trabalho da Capoeira do IPHAN -RJ.
Composto por 30 titulares e 30 suplentes escolhidos em reuniões nas diferentes regiões, o
Conselho foi entendido pelo Grupo de Trabalho como representativo do conjunto da capoeira.
Criado o Conselho, ele foi empossado em cerimônia no Theatro Municipal, em junho de 2014.
Após sua criação houve um investimento na construção de um estatuto ao longo do ano de
2015. Até onde pude acompanhar no ano de 2016 as atividades de salvaguarda para a capoeira
no Rio de Janeiro foram suspensas e continuam até então. Informal mente e não
sistematicamente tive acesso a informações sobre a criação de Conselhos de Mestres em outros
estados.

Breves conclusões
É possível concluir que houve evidente aproximação da capoeira com as políticas
públicas para a cultura. Esta aproximação demonstrou limites que esbarraram por vezes na
oralidade e nos processos informais que muitas vezes dificultam o contato com o aparato
burocrático. Para além desta questão, ressalto como maior dificuldade a necessidade de lidar
com a diversidade da capoeira. Vale lembrar, como apontei no início, a existência de diversos
projetos para a capoeira que organizam seu campo. Esses projetos, que evidentemente
possuem suas tensões, atuam na construção de resultantes possíveis impactando na definição
de identidades e reforçando desejos e projeções coletivas. Analiticamente trabalhei como sendo
um que entende a capoeira mais próxima ao esporte e outro que a entende como mais próxima
à cultura. No entanto estes projetos não se excluem, mas dialogam gerando leituras e memórias
muito próprias às diversas escolas, academias ou grupos. Mesmo com toda essa diversidade de
identidades a capoeira possui uma identidade que abarca estes diferentes projetos, com a qual
a burocracia para o patrimônio precisou lidar. Meu entendimento é que esta multiplicidade de
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projetos tenciona o diálogo com o Estado, o que no caso evidencia novos desafios para o IPHAN
e suas políticas de salvaguarda.
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“QUIVA E LAIÁ”: CULTURA INDÍGENA, MEMÓRIA E PATRIMÔNIO IMATERIAL DA CIDADE DE
ITAGUAÍ-RJ
GLAUBER LIMA DOS ANJOS

Este trabalho visa apresentar os primeiros resultados da pesquisa que estou
desenvolvendo para o Mestrado Profissional em Ensino de História (PROFHISTÓRIA). Sou
professor da rede pública no município de Itaguaí e sempre que possível lanço mão da história
local nas minhas aulas. Itaguaí é uma cidade que tem uma história intimamente ligada aos
indígenas. Em seu território ficava a Aldeia de São Francisco Xavier de Itinga, pertencente aos
padres jesuítas da Fazenda de Santa Cruz. Essa aldeia, após uma série de conflitos por terra, foi
declarada extinta em 1834. Recentes pesquisas acadêmicas, no entanto, apontam para a
permanência de indígenas na região mesmo após o fim da aldeia. (FERREIRA, 2016) Tal
perspectiva se insere na preocupação elaborada por historiadores alinhados a uma “nova
história indígena”, que visa superar aquilo que foi chamado de “crônica da extinção”.
(MONTEIRO, 2001)
Nesse sentido, um problema a investigar seria como, nas aulas de História, os
professores podem contribuir para a superação de um entendimento que torna os indígenas
invisíveis na contemporaneidade, presos a um passado colonial e agentes passivos diante das
tramas da História. Contribuir para revelar o que foi ocultado durante muito tempo pela História
é cada vez mais o objetivo de muitos professores de História e de muitas pesquisas no campo
do Ensino de História. É na esteira desse processo, reforçado pela lei n° 11645/2008 1, que coloco
a pesquisa que desenvolvo no PROFHISTÓRIA, tendo como referência a história e cultura
indígenas, principalmente a partir das suas lendas.
As lendas indígenas contribuem para mostrar símbolos, valores, modos de vida,
estruturas de pensamento, a riqueza narrativa e a presença ainda viva da cultura indígena em
tempos e espaços onde as populações indígenas já não são tão visibilizadas. Quando essas
lendas atravessam gerações e são apropriadas pelas populações não-indígenas, passam a fazer
parte do também rico acervo dos contos populares que, através da oralidade, vai retirando e/ou
incluindo elementos nessas histórias, refletindo as necessidades e experiências históricas das
sociedades ao longo do tempo.



PROFHISTÓRIA / PUC-RIO; Mestrando em Ensino de História; Bolsista Ca pes.
A Lei 11.645/2008 a l tera a Lei 9.394/1996, modificada pela Lei 10.639/2003, a qual estabelece a s diretrizes e bases
da educação nacional, para i ncluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e
cul tura a fro-brasileira e indígena.
1

216

II Seminário Nacional História e Patrimônio Cultural – GT História e Patrimônio Cultural (ANPUH Brasil)
Patrimônio, democracia e políticas públicas
1 a 5 de outubro de 2018 - UNIRIO – Rio de Janeiro, RJ

Pensando nessas questões, viso pesquisar a lenda de Quiva (Kiwa) 2 e Laiá, famosa na
cidade de Itaguaí/RJ, e as possibilidades de sua utilização no Ensino de História. Neste artigo
apresento algumas reflexões e atividades já inicialmente desenvolvidas: a realização de oficinas
e pesquisas por parte dos alunos através de entrevistas junto aos moradores da cidade,
coletando dados sobre a lenda de Quiva e Laiá, de modo a ressaltar a importância da oralidade
como fonte histórica; debater sobre a questão das representações sobre o passado, através das
várias narrativas sobre a participação de Quiva e Laiá na história que conta o fim da aldeia dos
Itingas e a criação da Vila de Itaguaí; e fazer emergir a tensão entre conteúdos tradicionais e a
história da população indígena. Além disso, algumas lendas indígenas, como é o caso de Quiva
e Laiá, estão muito bem localizadas em um determinado espaço, apresentando referências
diretas da história local, podendo assim constituir um valioso patrimônio imaterial.
Quiva e Laiá e Patrimônio Cultural
O filme “Narradores de Javé”, dirigido por Eliane Caffé, é uma obra de ficção que conta
a saga dos moradores de Javé tentando impedir que esse pequeno vilarejo do interior da Bahia
seja inundado e desapareça sob as águas de uma represa que será feita para a construção de
uma usina hidrelétrica. Segundo as autoridades, o único jeito de salvar Javé seria comprovando
que a cidade possui um patrimônio. A partir dessa informação, a comunidade se reuni para
decidir o que fazer e é travado um diálogo que vale a pena ser reproduzido aqui:
Zaqueu: - Os homens disseram que só não inundam quando a cidade tem
alguma coisa importante, história grande, quando é coisa de tombamento e
aí vira patrimônio.
Firmino: - Ih, pois então danou-se! Esse lugar velho não vale o que o gato
enterra!
(...)
Zaqueu: - Foi aí mesmo, Seu Firmino, ao contrário do que você está pensando,
que me acendeu, assim, uma esperançazinha. Pois se Javé tem algum valor,
são as histórias das origens, os guerreiros lá do começo que vocês vivem
contando e recontando. E isso, minha gente, isso é patrimônio!
(NARRADORES DE JAVÉ, 2003).

Do diálogo acima é possível depreender duas visões de patrimônio que marcaram a
trajetória da política federal de preservação no Brasil. A primeira, relacionada à fala de “Seu
Firmino”, vê o patrimônio de uma forma restritiva, normalmente identificando-o a bens de valor
estético de acordo com determinados cânones artísticos e/ou arquitetônicos. Essa visão
também identifica como patrimônio, bens de valor histórico, desde que ligados aos grandes
fatos e personagens da história nacional. A segunda, relacionada à fala de Zaqueu, é fruto de
uma ampliação da noção de patrimônio, que passou a incorporar no seu escopo os chamados
2

Pel o fa to da lenda estar inserida naquilo que é chamado de tra dição oral, encontra -se nas diferentes referências
a na lisadas, além de Quiva, a grafia Ki wa. A opção por Quiva se deu por esta forma estar na maioria das fontes.
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“bens culturais”, reconhecendo as criações populares de natureza tanto material como
imaterial. Essas duas visões, apresentadas aqui de forma superficial, refletem uma clássica
periodização apresentada do seguinte modo pela pesquisadora Marília Cecília Londres Fonseca:
Em termos de periodização, recorri a um critério já consagrado
(MEC/Sphan/FNpM, 1980), pois reflete o modo como a própria instituição
conta sua história: o que distingue a fase heroica, que vai desde a criação,
ainda em caráter provisório, do Sphan, em 1936, a 1967, quando termina a
longa gestão de Rodrigo Melo Franco de Andrade, da fase moderna, iniciada
com a ascensão de Aloísio Magalhães na política cultural, quando se
elaboram novas propostas de atuação. (FONSECA, 2017: 25)

Assim, a postura de “Seu Firmino” corresponde à visão hegemônica da chamada “fase
heroica”, a partir da qual, desde a criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(Sphan), várias ações foram realizadas pelo Estado brasileiro no sentido de proteger o que, do
ponto de vista dos intelectuais modernistas, seria o “tesouro” nacional. Foge aos meus objetivos
fazer aqui uma análise detalhada desse período que procurou, a partir da patrimonialização de
determinados bens, criar um retrato em “pedra e cal” do Brasil. O que me interessa é destacar
algumas mudanças ocorridas a partir da chamada “fase moderna” de modo a inserir a lenda de
Quiva e Laiá nesse novo entendimento da questão patrimonial e defender, assim como fez o
personagem Zaqueu, a validade das histórias que são contadas e recontadas pela tradição oral
como um bem cultural que deve ser preservado e protegido como qualquer outro Patrimônio
Cultural.
No entanto, é necessário sublinhar que, mesmo antes da fase heroica, algumas
tentativas foram feitas no sentido de incluir as manifestações populares de cunho imaterial no
conjunto das políticas de preservação do Estado. Mário de Andrade, por exemplo, quando ainda
ocupava a direção do Departamento de Cultura de São Paulo, foi convidado pelo Ministro
Gustavo Capanema para elaborar o anteprojeto da criação do Sphan. No texto que encaminhou
ao Ministro, propôs que os patrimônios deveriam estar divididos em oito categorias. Uma dessas
seria a categoria popular, que previa, dentre outros, o tombamento de elementos do folclore,
como música, contos, lendas e superstições. (ANDRADE, 1981)
Sabemos que, por razões de natureza jurídica e por não estar inteiramente afinado com
o projeto de unidade nacional do governo Vargas (LONDRES, 2001), o anteprojeto de Mário de
Andrade foi preterido pela versão que consta no decreto-lei n°25, de 30 de novembro de 1937.
Essa versão, por ter perdido boa parte das audaciosas propostas de Mário de Andrade, foi mais
restritiva na concepção de patrimônio. Assim, segundo a pesquisadora Lia Calabre, “as relações
entre o Estado e as manifestações tradicionais populares, entre as décadas de 1930 e 1970,
ficaram restritas ao campo do folclore.” (CALABRE, 2016: 255)

218

II Seminário Nacional História e Patrimônio Cultural – GT História e Patrimônio Cultural (ANPUH Brasil)
Patrimônio, democracia e políticas públicas
1 a 5 de outubro de 2018 - UNIRIO – Rio de Janeiro, RJ

Essa situação começou a mudar quando, a partir da década de 1970, uma série de
transformações, tanto no Brasil como no mundo, contribuiu para a ampliação do sentido de
patrimônio. O processo de descolonização das antigas colônias europeias na Ásia e na África
intensificou as críticas ao padrão cultural europeu e fez emergir demandas por maior
representação e proteção das manifestações culturais de populações antes consideradas
culturalmente atrasadas. Na História, as mudanças epistemológicas que colocaram aos
historiadores o desafio de enfrentar “novos problemas, novas abordagens e novos objetos”,
passaram a destacar o protagonismo de sujeitos históricos ligados às camadas populares. Essas
e outras transformações fizeram com que, desde então, em vários países, fossem propostas
políticas de reconhecimento e preservação dos patrimônios das minorias excluídas até então da
representação da nação.
No Brasil, o marco desse processo se deu com a criação do Centro Nacional de
Referência Cultural (CNRC), em 1975, idealizado por Aloísio Magalhães. Com o CNRC, as
temáticas da cultura popular deixaram de ser do interesse apenas de folcloristas e voltaram a
fazer parte das discussões em torno do que hoje chamaríamos de Patrimônio Cultural. Nesse
momento, como vimos acima, se deu passagem da fase heroica para a fase moderna da
trajetória da política de preservação no Brasil. Vale destacar que, além das mudanças
conjunturais da década de 1970, a criação do CNRC teve a ver com a nova maneira do Estado
lidar com os fazeres e saberes da cultura popular. Passou a ser interessante para um regime
militar já sofrendo os efeitos da crise pós-milagre buscar na criatividade popular uma
capacidade de gerar valor econômico que pudesse contribuir para o desenvolvimento da nação.
Para isso, seria necessário, portanto, conhecer, incentivar e preservar o produto cultural das
camadas populares.
Todas essas mudanças foram consagradas no artigo 216 da Constituição de 1988 que,
no tocante ao patrimônio, apresentou como grande novidade a ampliação desse conceito. A
denominação Patrimônio Histórico e Artístico foi substituída por Patrimônio Cultural Brasileiro,
pois, a partir daquele momento, o Estado brasileiro passou a incorporar nas pol íticas da área o
conceito de referência cultural e a garantir expressamente na sua lei maior a preservação dos
bens culturais de natureza material e imaterial. Além disso, a Constituição de 1988 destaca a
necessidade do Estado agir em colaboração com a comunidade na promoção e proteção dos
Patrimônios. É nesse sentido que Juçara da Silva Barbosa de Mello e Sérgio Hamilton da Silva
Barra traçam um paralelo entre as transformações pelas quais tanto as políticas de preservação
do Patrimônio como o Ensino de História têm passado desde as últimas décadas do século
passado:
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Trata-se da valorização do papel ativo de sujeitos que, tradicionalmente,
eram encarados apenas como receptores passivos, seja do processo de
definição e implementação das ações de preservação, no primeiro caso, seja
do processo de ensino-aprendizagem, no segundo. (MELLO e BARRA, 2017:
135)

Lia Calabre, também pensando nessa questão da participação da sociedade nas políticas
de preservação, relaciona esse debate com as recentes discussões em torno da chamada
História Pública. Segundo a autora, “a implementação dos planos de salvaguarda do patrimônio
imaterial deve ser acompanhada pela sociedade (...). Ou seja, há um processo de reapropriação
da memória histórica pelo grupo dos detentores dos bens, que é agora tornada história pública.”
(CALABRE, 2016: 257) Assim, procurando entender de que forma a lenda de Quiva e Laiá pode
ser trabalhada na sala de aula, este artigo se coloca na interseção entre as discussões sobre
Patrimônio Cultural, Ensino de História, Educação para as relações étnico-raciais e História
Pública.

Quiva e Laiá e a História Pública
O conceito de Public History surgiu nos anos 1970. Desde então, vem se constituindo
enquanto um campo de conhecimento que, em linhas gerais, se propõe a discutir o lugar da
História para além dos muros acadêmicos. Jurandir Malerba afirma que, durante essas décadas,
o campo tem se caracterizado por um caráter “marcadamente abrangente, difuso e mutante,
inclusive com acepções diferentes conforme sua prática nacional.” (MALERBA, 2014: 28)
No Brasil, a emergência desse campo é relativamente recente. Em 2012 foi criada a Rede
Brasileira de História Pública, reunindo diversos professores, estudantes e pesquisadores que
compartilham dessa preocupação em aproximar a História e seus diferentes públicos. Desde
então, foram organizados três Simpósios Internacionais de História Pública, nos quais dezenas
de novos trabalhos foram apresentados. Neste ano de 2018, na Universidade de São Paulo
(USP), foi realizado o 4° Simpósio Internacional da Rede Brasileira de História Pública, refletindo
a pujança do campo e o aumento expressivo do número de trabalhos na área.
Diante desse quadro de um campo emergente no Brasil que a cada ano apresenta novos
trabalhos, dissertações, teses e publicações, é compreensível as disputas em torno da definição
do que seja a História Pública. Como destacou acima Jurandir Malerba, o caráter “abrangente,
difuso e mutante” do campo é uma marca talhada nas suas experiências em vários países.
Ana Maria Mauad, Juniele Rabêlo de Almeida e Ricardo Santhiago defendem que a
História Pública agrega uma produção histórica “feita para, com e pelo público.” (MAUAD,
ALMEIDA e SANTHIAGO, 2016: 12, grifo dos autores) Nesse sentido, a pesquisa que
desenvolverei no PROFHISTÓRIA partirá dessas duas primeiras dimensões ( feita para e feita
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com) para considerar os projetos pedagógicos que intervêm na realidade e o professor que
realiza suas aulas em coautoria com seus alunos como componentes da História Pública no
ambiente escolar.
História feita para o público. Essa primeira dimensão da História Púbica será explorada
por meio de um projeto de Educação Patrimonial sobre a lenda de Quiva e Laiá a ser
desenvolvido junto aos alunos do Colégio Estadual Ney Cidade Pal meiro e da Escola Estadual
Municipalizada Chaperó. 3 Compreender as políticas de preservação do Patrimônio Cultural
enquanto uma forma de manter pública uma evidência histórica é uma possível relação entre
os campos da Educação Patrimonial e da História Pública. Nesse sentido, entender o porquê da
lenda de Quiva e Laiá poder ser considerada Patrimônio Imaterial da cidade de Itaguaí ajudará
a contribuir para a manutenção e publicização de uma história que dá aos indígenas um raro
protagonismo.
Quiva e Laiá já tiveram estátuas em frente à prefeitura da cidade, deram nomes de rua
e de bairro do município de Itaguaí, foram enredo da Escola de Samba Unidos da Tijuca e sua
lenda era passada de geração em geração através da oralidade. Hoje em dia, Quiva e Laiá passam
por um processo deliberado de esquecimento. As estátuas foram removidas, a rua Quiva virou
rua José da Costa Ferreira e os moradores mais novos da cidade, em geral, sequer ouviram falar
da lenda. Como a Educação Patrimonial pode ajudar a lenda a continuar viva na cidade seria,
portanto, uma forma de fazer história pública a partir da sala de aula, intervindo na realidade e
conectando o passado ao presente.
História feita com o público. Essa segunda dimensão da História Pública já foi
incialmente desenvolvida a partir de uma proposta de oficina na qual os alunos entrevistaram
pais, avós e vizinhos a fim de coletar as várias versões sobre a lenda de Quiva e Laiá. O uso de
oficinas e pesquisas nas aulas de História é uma forma de tirar a passividade dos alunos e uma
possibilidade de transformação do Ensino de História sinalizada por alguns autores há bastante
tempo. (KNAUSS, 1996, GRINBERG, 2000) A partir da clássica proposição de Antoni Zabala, - que
divide os conteúdos em factuais, conceituais, procedimentais e atitudinais - Helenice Rocha
ressalta que:
Em História, como em outras disciplinas escolares, confere-se
tradicionalmente visibilidade aos conteúdos factuais e secundariamente aos
conceituais. E tratam-se os procedimentos como algo que os alunos já devem
trazer prontos para a aula. (ROCHA, 2015: 88 )

3

A es colha por essas escolas s e deu pelo fato de serem a s escolas onde eu l eciono e por a mbas estarem localizadas
na ci dade de Itaguaí/RJ, onde a lenda de Quiva e Laiá nasceu e ainda vi ve.
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A História Pública pode romper com essa monotonia de um modelo ultrapassado de
educação que enxerga o aluno como mero receptor de conteúdos muitas das vezes vazios de
sentido e, assim, contribuir para um Ensino de História que instiga a curiosidade dess e aluno ao
transformá-lo em ator ativo e protagonista da aula.
Ilmar de Mattos, em já clássico artigo, apresenta a ideia de “aula como texto” para
defender que o professor de História também faz História. Segundo ele, mudanças nas
humanidades ocorridas no último quartel do século XX apresentaram uma nova dimensão ao
papel do leitor que, desde então, “não mais se recusa a atribuir sentido aos textos que lhe são
oferecidos para leitura.” (MATTOS, 2007: 10) Assim, entende-se que o professor de História, ao
ler a produção historiográfica, confere novos sentidos a esses textos de acordo com as aulas que
vai “escrever”. A partir daí e da relação com seus alunos, o professor seleciona e traduz a
“produção historiográfica, em suas múltiplas referências teóricas e metodológicas e em suas
diversas dimensões”; (MATTOS, 2007: 13) e, desse modo, produz a “aula como texto.”
De forma correlata, podemos pensar que também os alunos podem “ler” a aula da sua
maneira e dar novos sentidos a ela ao se apropriarem desse “texto”. A História Pública, como já
mencionado acima, ao tirar a passividade dos alunos e incentivar o desenvolvimento de
conteúdos de natureza procedimental, pode atribuir a eles uma maior centralidade pedagógica
através de oficinas e atividades de pesquisa. Assim, a entrevista com os mais velhos da cidade,
coletando as diferentes versões da lenda de Quiva e Laiá, e posterior seleção e análise dessas
fontes em sala de aula, portanto, foi uma forma de contribuir para a “escrita” de aulas de
História nas quais eu e meus alunos fomos coautores.

Os primeiros resultados
No ensaio “O Narrador”, escrito por Walter Benjamin em 1936, vários elementos são
apresentados de modo a explicar a escassez das experiências narrativas na contemporaneidade.
A partir da constatação de que é cada vez mais raro encontrar pessoas que saibam narrar,
Benjamin sustenta a tese de que a narrativa está em vias de extinção. O primeiro indício desse
processo tem a ver com a emergência do romance moderno, posto que, segundo Benjamin, o
romance estaria mais ligado ao livro que à oralidade.
O que separa o romance da narrativa da epopeia no sentido estr ito é que ele
está essencialmente vinculado ao livro. A difusão do romance só se torna
possível com a invenção da imprensa. A tradição oral, patrimônio da poesia
épica, tem uma natureza fundamentalmente distinta da que caracteriza o
romance. O que distingue o romance de todas as outras formas de prosa –
contos de fada, lendas e mesmo novelas – é que ele nem procede da tradição
oral nem a alimenta. Ele se distingue, especialmente, da narrativa. O narrador
retira da experiência o que ele conta: sua própria experiência ou a relatada
pelos outros. E incorpora as coisas narradas à experiência dos seus ouvintes.
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O romancista segrega-se. A origem do romance é o indivíduo isolado, que não
pode mais falar exemplarmente sobre suas preocupações mais importantes
e que não recebe conselhos nem sabe dá-los. (BENJAMIN, 1994: 202).

Em seguida, a partir das várias transformações pelas quais a sociedade passou, esse
processo se aprofundou ainda mais. Com a imprensa escrita e a difusão da informação, a
narrativa ficou ainda mais ameaçada. Para Benjamin, a notícia limita a criatividade na medida
em que impõe uma plausibilidade e uma verificação imediata. Os fatos relatados pela
informação já chegam com explicações prontas, restringindo a imaginação do leitor. Com isso,
destaca o autor, o ser-humano tem perdido uma faculdade que lhe parecia inalienável: a
capacidade de trocar experiências.
Percebemos isso na dificuldade relatada por muitos alunos de encontrar pessoas
capazes de contar a lenda de Quiva e Laiá. Como já foi dito acima, a pesquisa que desenvolvo
para o PROFHISTÓRIA partiu de uma atividade que propus aos alunos de entrevistar pessoas
mais velhas do seu círculo social contando essa lenda que, até então, eu julgava ainda ser bem
conhecida na cidade. A atividade consistiu em gravar um vídeo com o celular, registrando a
pessoa contando a lenda de Quiva e Laiá para que depois pudéssemos assistir em aula e
comparar as diversas versões. Contrariando a minha hipótese inicial, a maioria dos alunos não
conseguiu realizar essa atividade porque seus pais, tios, avós ou vizinhos não conheciam ou não
conseguiram narrar a lenda.
A morte da narrativa, já imaginada por Benjamin na primeira metade do século XX, hoje
em dia é ainda mais perceptível. O avanço tecnológico, desde a invenção da televisão até o boom
da internet, tem transformado as sociedades em consumidoras de informação cada vez mais
superficial e fragmentada, e tornado cada vez mais raro o encontro de pessoas que vão se reunir
para compartilhar histórias e experiências. O contador de histórias camaronês Boniface Ofogo
Nkama assim relata essa situação, destacando também os efeitos perversos da globalização
nesse processo:
O galopante processo de globalização está condenando ao desaparecimento
os movimentos culturais das minorias. Aos poucos, está desaparecendo do
planeta a cultura dos que não dominam a economia global. A televisão está
entrando nos templos tradicionais da palavra. Em alguns povoados, onde as
pessoas se reuniam para conversar, instaurou-se uma tela gigante de
televisão [...] A globalização está entrando em nossos lares. Todos sabem que
o conceito de globalização equivale ao esmagamento das culturas
minoritárias pelos dominantes. Nós, contadores de histórias do século XXI,
podemos nos considerar como militantes de um genuíno movimento de
resistência cultural. (NKAMA, 2012, p. 252).

Para François Furet (1970), fazer história é contar uma história. Partindo dessa premissa
e da tese de Ilmar de Mattos (2007) de que o professor de História também faz História, l ogo, o
professor de História também seria um contador de histórias. Claro que não no sentido atribuído
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acima por Boniface Ofogo NKama, pois sabemos das especificidades desse ofício de contador
de histórias, principalmente nas sociedades tradicionais africanas. Entretanto, essa relação
professor de História - contador de histórias nos serve de alerta para destacar a importância
política de trabalhar com as narrativas das “culturas minoritárias” nas aulas de História. Além
de uma forma de “resistência cultural” diante da pressão homogeneizadora da globalização,
seria também uma maneira de contribuir para romper com uma lógica que isola os indivíduos
diante de aparatos tecnológicos, como televisores, computadores e celulares.
Mesmo diante da dificuldade de encontrar alguém próximo que fosse capaz de lembrar
e narrar a lenda de Quiva e Laiá a partir das suas memórias, os alunos buscaram uma solução
criativa para resolver esse impasse e conseguir realizar a atividade proposta. Alguns
entrevistaram professores da escola, duas alunas entrevistaram uma funcionária da biblioteca
municipal e outros leram a lenda para seus pais e pediram que eles contassem a partir de uma
versão que está transcrita em uma página do Facebook 4, retirada do livro “História de
Paracambi 5 1800 – 1987″, de Clélia Ramos Nogueira Natal e Gilson Natal (1987?).
Nessa versão, várias referências a personagens e fatos históricos estão na lenda
entrelaçadas a elementos simbólicos e fantásticos. Estão presentes, por exemplo, na mesma
narrativa, o padre Manoel da Nóbrega, a rainha D. Maria I, o fim da Aldeia Itaguaí e a descrição
de como Quiva salvou Laiá bebendo seu sangue envenenado. Nesse sentido, vale destacar as
representações na lenda e nas produções historiográficas sobre a figura de José Pires Tavares.
Na lenda de Quiva e Laiá, segundo a versão que consta no livro “História de Paracambi
1800 – 1987”, José Pires Tavares fora um indígena adotado pela família Souto Maior Rondon
aos dez anos de idade, logo após a morte de Quiva e Laiá, quando, receosos por novos ataques
dos brancos, os indígenas da tribo dos Itingas se dispersaram pela mata. Vinte anos depois, já
adulto, José Pires Tavares consegue reunir novamente os indígenas da sua tribo e passa a
protegê-los da ameaça dos habitantes da Fazenda Santa Cruz. José Pires Tavares chega,
inclusive, a viajar até Portugal para pedir pessoalmente à rainha D. Maria I proteção aos
indígenas. Durante sua ausência, entretanto, os homens da Fazenda Santa Cruz se aproveitam
dessa situação para exterminar todos os indígenas da aldeia. Quando retorna, José Pires Tavares
não encontra mais ninguém da sua aldeia. Entristecido, morre de inanição.
Algumas pesquisas historiográficas confirmam o engajamento de José Pires Tavares em
defesa dos indígenas da Aldeia Itaguaí. Segundo a pesquisadora Ana Cláudia de Souza Ferreira,

4

Ver em: https ://web.facebook.com/memoriasdeitaguai/posts/195971107211119?_rdc=1&_rd Acesso em: 29 de
a gosto de 2018.
5 O muni cípio de Paracambi/RJ foi distrito de Itaguaí até o a no da s ua emancipação em 1960.
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“foi encontrada na Biblioteca Nacional6 do Rio de Janeiro, uma representação do capitão-mor
dos índios, José Pires Tavares, onde ele suplicava que os índios não fossem prejudicados com a
venda do Engenho de Itaguaí, e assim não perdessem suas terras.” (FERREIRA, 2016: 20) Souza
e Silva (1854) afirma que José Pires Tavares foi nomeado para o cargo de capitão-mor dos índios
na década de 1780, período em que a aldeia prosperou. Para Luís Corrêa (2012), diante da
pressão dos colonos pelas terras indígenas, José Pires Tavares recorreu a sua “rede de
solidariedade”: o desembargador Veiga e Magro, o capitão Ignácio Rondon – seu “pai adotivo”
- e um fidalgo chamado Fernando Dias Paes Leme.
Nesses três trabalhos (CORRÊA, 2012; FERREIRA, 2016; SOUZA e SILVA, 1854), estão
presentes muitos fatos narrados na lenda, tais como: a dispersão dos indígenas da aldeia após
ataques de colonos, a adoção de José Pires Tavares por uma família branca, e até mesmo sua
viagem à Lisboa para interceder junto à Rainha em favor dos indígenas de Itaguaí. Isso coloca
instigantes problemas sobre a interseção entre História e ficção, que pretendo desenvolver no
decorrer do mestrado que venho cursando no PROFHISTÓRIA.
No entanto, para os limites deste artigo, meu objetivo foi destacar as possibilidades de,
a partir dessa versão da lenda de Quiva e Laiá, trabalhar em sala de aula sobre a questão das
várias representações possíveis do discurso histórico e como isso pode ser fértil para, por
exemplo, apresentar aos alunos uma outra visão sobre a condição dos indígenas enquanto
sujeitos históricos. A aluna Lucíola7, da turma 9º A, por exemplo, relatou o seguinte, quando
perguntei sobre como a figura de José Pires Tavares pode nos ajudar a repensar a história dos
indígenas no Brasil:
— Já que naquela época não era muito comum ter indígenas e nem indígenas muito
importantes, eu acho que quando a gente para pra pensar, assim, sobre indígenas. A gente não
para pra pensar se eles tiveram cargos, se eles tiveram família, se eles tiveram alguma coisa
importante. A gente só para pra pensar no básico, que é o que a gente aprende. Que é o, eles
andavam pelado, comiam o que caçavam, o que conseguiam, e tudo mais. Então quando você
ouve uma história, que um indígena era um capitão, você fica de boca aberta. Eu fiquei de boca
aberta quando descobri. Então, quando a gente para pra pensar, aí descobre sobre isso. Que um
indígena tinha um dos cargos mais importantes. Então, você começa a repensar que o indígena
não era só aquilo que a gente conhece. Existem muito indígenas que sim, ocuparam muitos
lugares importantes.
O depoimento acima é um trecho de uma entrevista que realizei com todos os alunos
como forma de avaliar o processo inicial dessa pesquisa de utilização dos contos populares nas
6
7

BNRJ, Fundo/Coleção: Rio de Janeiro, Notação: II-34, 17, 011, fl s .1 f. a 2v.
Foi dado um pseudônimo a fi m de preservar a identidade da aluna.
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aulas de História. A escolha por citar essa parte da entrevista da aluna Lucíola se deu porque,
considero que essa fração representa muito bem o que significou trabalhar a lenda de Quiva e
Laiá na sala de aula. Ao se apropriarem da lenda, a partir da entrevista e da pesquisa que eles
mesmos realizaram, os alunos puderam, como disse Lucíola, “repensar” na representação que
a História, e também a escola e a sociedade, tradicionalmente construíram sobre as populações
indígenas.
Nesse sentido, este trabalho se coloca na esteira da intensa mobilização de grupos
identitários que têm reivindicado uma justa visibilidade e uma maior representação na
sociedade. Esses movimentos têm criado demandas que buscam refletir sobre a educação para
as relações étnico-raciais, exigindo uma ruptura epistemológica e cultural no sentido da criação
de um currículo intercultural que, portanto, não tenha a Europa como centro. No bojo disso,
temas sobre a História da África, dos afrodescendentes, dos indígenas e sobre a preservação do
patrimônio relacionado a essas identidades, têm sido cada vez mais exigidos nas aulas de
História.
Como afirmou o filósofo italiano Benedeto Croce (1941), toda História é
contemporânea. Pesquisar maneiras de trabalhar a lenda de Quiva e Laiá nas aulas de História
a partir das demandas identitárias do século XXI e dos debates sobre História Pública e
Patrimônio Cultural, portanto, é fazer uma História conectada à afirmação do filósofo e de
tantos outros professores de História e historiadores que entendem que a História não é uma
ciência do passado.
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AGÊNCIA DAS COISAS NO PROCESSO DE RESTAURO
ISABELLA MENDES FREITAS1

Visitar, ainda que com a mediação do interesse etnográfico, a Basílica do Senhor Bom
Jesus de Matosinhos em junho do presente ano, configura uma particular experiência de ver
transformado em canteiro de obras um templo – no sentido literal, mas também no simbólico,
pois a Igreja é, para qualquer habitante da cidade de Congonhas (Minas Gerais), templo da
memória, da infância, da raiz, da tradição, e também da contemplação, e não somente da pura
adoração religiosa. O monumento, cuja “notável unidade de estilo, entre pintura, imaginária e
retábulos” ressaltada por Jurema Machado (2017, p.17) registra a passagem de conhecidos
gênios do barroco e do rococó, tem sua aura 2 relativizada quando tomado por quatro andares
de andaimes que elevam, do chão ao teto, os restauradores, artífices do presente.
Do chão, Rosângela3, responsável pela obra, parece reger, tal qual um maestro, um dos
cerca de quatorze profissionais que passaram pela oficina desde o início dos trabalhos, em
20154 . No último andar, o técnico retoca, a partir das referências dadas por Rosângela, nuvens
reveladas nesta restauração. Elas compõem, no forro da nave, um fundo de ricas tonalidades e
que estavam encobertas por um cinza liso; a descoberta comemorada pela equipe ressalta a
genialidade de seu autor, João Nepomuceno Correia e Castro.
Imagina um céu tão elaborado virar um cinza “chapado”. Agora, o valor da
composição todo retoma-se, a profundidade, não existia! Aí ficava um buraco
para o céu na verdade. Agora não. É um céu com vazados. Um céu visto por
vazados, de estrutura arquitetônica.

Vale notar, porém, que o momento no qual os dois atores dialogam e retocam, efetiva
e virtualmente, as nuvens de Nepomuceno, algo mais atua na materialidade daquele forro
datado de 1790. A ação – em parte objetiva, baseada em domínio técnico e noções de
perspectiva; em parte dinâmica, subjetiva e dialógica – intervém de uma maneira particular,
atualizando a obra de arte, sua sacralidade e aura. É este incessante movimento entre a
objetividade e a subjetividade – evocados pela história biográfica das coisas, sua atualização no
presente e as relações que mantém com os diversos sujeitos que as utilizam, observam ou
modificam – que parece ficar evidente quando se detém o olhar não apenas para o resultados

1

Doutoranda em Ci ências Sociais pela Universidade Federal de Juiz de Fora.
Conforme Walter Benjamin, a aparição única de uma realidade, ca racterizada pelo hic et nunc do ori ginal.
3 Em gera l , costuma-se substituir os nomes dos entrevistados em trabalhos etnográficos. A opção, porém, em manter
o nome original da entrevistada neste ca so deve-se ao fato de sua função pública enquanto responsável técnica pela
obra de restauro desta Igreja e uma das principais associadas da empresa vencedora da licitação para a execução do
projeto.
2

228

II Seminário Nacional História e Patrimônio Cultural – GT História e Patrimônio Cultural (ANPUH Brasil)
Patrimônio, democracia e políticas públicas
1 a 5 de outubro de 2018 - UNIRIO – Rio de Janeiro, RJ

dos processos de intervenção patrimonial, mas sim para seus caminhos, decisões e narrativas
produzidas no fazer.
Com um céu feito por vazados, pensar as coisas no que elas têm de relacional é pensar,
com Tim Ingold, que “as coisas vazam, sempre transbordando das superfícies que se formam
temporariamente em torno delas”. É “um “acontecer”, ou melhor, um lugar onde vários
aconteceres se entrelaçam” (INGOLD, 2012, p.29). Dessa maneira, concordando com o autor,
quando falamos aqui de “agência das coisas”, precisamos ressaltar que o uso se refere a ideia
de fluxos que conectam as coisas no mundo, as diferentes matérias em movimento; pensamos,
aqui, portanto, nas coisas vivas, e utilizamos a ideia de agência mais como ênfase ou figura de
linguagem, do que à redução da vida à agência.
A visita ao então canteiro de obras da Igreja do Bom Jesus de Matosinhos que deu
origem ao presente artigo, teve seus caminhos, ou fluxos próprios, guiado por Rosângela a partir
de cada pedaço de um processo complexo de intervenção. O caminho do presente artigo, como
uma via sacra, segue os passos deste fluxo.

Descortinando o invisível
O ponto de partida da visita e desta análise refere-se à parte posterior ao altar. O espaço
é cotidianamente invisível ao público usuário da Igreja, sejam estes turistas, que a frequentam
enquanto devotos, mas também como apreciadores da obra de arte, sejam os moradores da
cidade de Congonhas, que se utilizam dela de maneira mais ordinária em ritos individuais de
oração ou em momentos coletivos extraordinários, como ritos específicos nos quais ela é aberta
(Semana Santa e Jubileu), e em eventuais cerimônias públicas e culturais (como apresentações
de coral e orquestras de música sacra, por exemplo). Cabe aqui a observação de que missas e
cultos ordinários da Paróquia não acontecem neste local, mas em um salão ao lado que foi
construído com esta finalidade. O deslocamento dessas atividades para uma construção de
arquitetura e decoração mais simples e modernas coloca ainda mais em evidência o status da
Igreja como elemento de alto valor artístico. Ela faz parte do Sacromonte de Congonhas,
composto pela Basílica, adro com os famosos doze Profetas esculpidos em pedra sabão, e seis
capelas representativas dos Passos da Paixão de Cristo, com 64 imagens esculpidas em cedro todas as esculturas mencionadas feitas por Aleijadinho e seus oficiais. A longa construção do
complexo, entre 1757 e 1875 (quando foram finalizadas as últimas capelas dos Passos), a insere
em um processo civilizacional grandioso representado pelo Ciclo do Ouro, e a contribuição,
neste processo, da ação de grandes nomes do barroco e do rococó no âmbito da co nstrução,
decoração, pintura e escultura.
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Voltando ao ponto, ainda que a “coxia” da Igreja não seja elemento de exposição, os
princípios que regeram toda a restauração já se apresentam ali, tanto na narrativa da
restauradora, quanto na própria materialidade. “Essa coxia passou por restaurações
relativamente recentes, a gente fez algumas revisões, inclusive intervimos um pouco na leitura.
Quando você conceitua uma intervenção, uma restauração você pensa harmonicamente, no
conjunto.” As palavras de Rosângela já indicam tomadas de posição e contradições, que serão
reproduzidas e evidenciadas no caminho. Prospecções feitas em detalhes do teto revelam a
existência de uma pintura marmorizada em tons de cinza e azulado, que aparecerão
posteriormente nas áreas mais expostas da Igreja. Com a remoção e revelação do marmorizado,
com o objetivo de construir uma continuidade harmônica na Igreja tomada em sua totalidade,
a solução – criativa, e não puramente técnica e objetiva – foi rebaixar um tom de branco que
cobria o teto, criando assim uma combinação mais suavizada, uma transição menos demarcada
entre as fortes cores do marmorizado em azul e de um vermelho que foi mantido, e o branco,
agora revisto, e não original. Aliás, a própria ideia de originalidade é colocada em questão pela
restauradora, que afirma categoricamente: “não existe o original”. A busca estaria em
reconstituir, em cada peça, “o original com a história dela, o mais próximo da proposta
conceitual, de projeto, de decoração, que foi elaborado pra cá, e com algumas interferências
importantíssimas que não dá para apagar”.
No mesmo ambiente, situa-se um lavabo em pedra sabão, elemento de grande desafio
e controvérsia no âmbito da restauração. Em Congonhas, os Profetas de Aleijadinho esculpidos
nesta pedra constituíram, aliás, uma das principais motivações para a construção do seu mais
recente e importante Museu, cuja finalidade é tornar-se um centro de referência para estudos
relacionados à pedra.
O acervo atual da instituição conta com réplicas de dois dos Profetas – João e Daniel –
e recupera, sem esgotar, o debate envolvendo a proposta de deslocamento de todas as peças
originais para o interior do Museu. De um lado, as principais recomendações internacionais e
nacionais não têm uma posição única a respeito da transposição de peças dos seus locais
originais para ambientes internos. Ao mesmo tempo em que não recomendam a retirada das
peças, indicando a confecção de moldes para preservar, ao menos, a ideia original, reconhecem
que a substituição pode ser uma medida aceitável quando não houver outra forma de assegurar
sua existência.
Para além do que dizem as famosas Cartas Patrimoniais, além do embate teórico entre
as diferentes perspectivas de restauração – da importância da ruína à uma ideia de reprodução
do antigo no novo – , o caso dos Profetas de Congonhas agregam um forte componente
emocional e identitário, em uma cidade de população majoritariamente católica e, como
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observa Jurema Machado ao retomar este debate, onde a mediação da Igreja atua fortemente
em suas relações sociais – e, acrescento, em suas visões de mundo. Os estudos revelaram,
porém, que ao contrário do que o senso comum e a imprensa informam, o maior inimigo das
esculturas não era a poluição do ar causada pela atividade mineratória na região, mas a
colonização por liquens, cuja aplicação periódica de um produto químico específico poderia
eliminar os organismos sem interferir na estrutura da pedra (para todo este debate em relação
aos Profetas, cf. MACHADO, 2017, pp.29-41).
O lavabo em pedra sabão situado no fundo da Igreja, obviamente, não tem o valor
artístico, tampouco a exposição e, portanto, a polêmica, que cerca os 12 Profetas. Mas simboliza
em certa medida as dificuldades e limitações que o material impõe ao restaurador, além de
realçar as dinâmicas contraditórias que envolvem o processo de intervenção, no qual o antigo e
o novo se tocam no encontro de técnicas e materiais de construção:
O trabalho com a pedra tem muita especificidade, você mexe bem pouco, não
pode impermeabilizar, você não pode abrasionar. Agora, ele tinha alguns
pontos de escamação que a gente usou só uma argamassa, uma coisa bem
sutil que mantém a porosidade, não é de grande resistência, então ele não
vai reagir, mas ao mesmo tempo estabelece uma estabilidade temporária,
que estar sendo revista. Mas como é interno, fica bem. Foi feita a intervenção
mínima, principalmente limpeza

O extremo, porém, da restauração sobre objetos de pouca exposição é o fundo do altar:
uma estrutura toda de madeira que era totalmente revestida. A atual restauração optou por
expor esta estrutura, em uma decisão ao mesmo tempo técnica – pois o revestimento em
madeira era “um prato cheio para o cupim” – e estética. Além disso, um novo conceito aparece
nesta decisão: o de funcionalidade; parte da madeira retirada do revestimento, com algumas
pinturas decorativas, foi aproveitada para fazer armários para objetos utilizados pelo padre; e
uma cruz em cedro ali encontrada foi utilizada como auxílio a uma escada de acesso à parte
superior do altar. “A gente não quer jogar nada fora.”

Os Cristos e suas funções
Subindo essas escadas, chegamos ao Cristo que ocupa o altar principal da Igreja. Como
resgata a historiadora da arte Myriam Andrade de Ribeiro Oliveira (2011), esta imagem teria
sido encomendada de Braga e antes dela, ocupava o altar principal uma imagem primitiva de
Cristo, originalmente um Crucificado, como comprovam os braços articulados e os orifícios para
pregos nas mãos e pés. Esta imagem foi deslocada para um sarcófago do altar-mor, quando a
imagem portuguesa foi entronizada em 1787. Interessante notar que
A comparação entre as duas imagens revela a superioridade formal da
segunda, atualmente no trono, sem dúvida de importação portuguesa,
podendo tratar-se da mencionada acima, encomendada ainda na época de

231

II Seminário Nacional História e Patrimônio Cultural – GT História e Patrimônio Cultural (ANPUH Brasil)
Patrimônio, democracia e políticas públicas
1 a 5 de outubro de 2018 - UNIRIO – Rio de Janeiro, RJ

Feliciano. Entretanto, a devoção popular sempre se identificou com a
primitiva, sobre a qual não há informações precisas, sendo provável que
tenha sido confeccionada localmente a partir de um registro ou gravura da
imagem medieval de Matosinhos. (OLIVEIRA, 2011, p.28)

Na atual restauração, foram descobertas camadas de pintura no camarim do retábulo
do altar-mor. Porém, apenas as laterais foram removidas, deixando evidente um forte
monocromático em azul, que aparecerá em outros pontos da Igreja, revelando mais uma vez a
unidade do projeto decorativo mais próximo ao original. O fundo, porém, não teve o mesmo
desfecho. Apenas uma prospecção central, que insinua a existência de uma pintura com
“raiados”. A linha de prospecção foi feita propositadamente atrás da cruz, para não ser vista
pelo público; mas seu registro é evidente o bastante para marcar a descoberta, com uma dupla
função. Por um lado, não deixa de ser uma espécie de “assinatura”, que marca a autoria dos
restauradores-descobridores. E por outro lado, deixa uma pista para o futuro, assinalando a
possibilidade de mudanças de perspectivas em torno da questão. No caso atual, segundo
Rosângela, a decisão em não revelar a pintura anterior foi coletiva, em discussão “com o Iphan
e com a comunidade”. Na decisão, entrou em relevo a maneira pela qual as pessoas se
relacionam com a Igreja, enquanto objeto de culto religioso, e não somente artístico. A
restauradora não explicita, e acessando os relatórios fotográficos da obra de restauro que nos
foi disponibilizado pelo Escritório Técnico do Iphan em Congonhas, não há registro do debate
em si. Mas pela documentação e pela fala da restauradora, pode -se inferir que com
“comunidade” ela queira dizer, especialmente, o Padre da Igreja, figura bastante presente na
obra e que foi um dos responsáveis pela iniciativa da Paróquia arcar com parte da restauração
não prevista no projeto original – como os serviços de pintura da fachada e a recuperação de
relicários e imagens, como o próprio Cristo Crucificado em questão.
A decisão de não revelar a pintura anterior explicita outras questões em jogo,
relacionadas ao desenvolvimento da própria teoria da restauração. A ideia de levar em
consideração a comunidade que se relaciona com a obra, “ter ouvido, saber que ele [o objeto]
tem uso, ter respeito a esse gozo”, segundo Rosângela, tem lastro na concepção do espanhol
Salvador Muñoz Vina, autor de “Teoría Contemporánea de la Restauratión”, publicado em 2004.
Interessante notar que, apesar de fazer referência a este autor, suas perspectivas em relação a
obra de restauro em Congonhas é fortemente orientada em conceitos e argumentações do
italiano Cesare Brandi publicados em 1963, e superado por Muñoz. Noções como intervenção
mínima e reversibilidade, fundamentais no pensamento de Brandi, nortearam os trabalhos aqui
analisados e estão presentes no discurso da restauradora, ainda que carregados de
ambiguidade:
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Tudo o que você puder fazer que seja reversível, é melhor. Algumas coisas
não são. Retirar é irreversível. Mas os produtos que se põe, a linha que você
intervém… de repente uma linha muito mais ruína. Dá pra tirar tudo que eu
pus de reintegração e deixa só ruína, só o que sobrou do cara mesmo. Isso é
possível de ser feito. Tira tudo o que gente pôs, de retoque, e deixa com as
perdas. Só o do pintor original.[...]. Mas a reversibilidade tem limite.
Limpeza… que a sujeira que vem era outra. Tudo o que você tirou, o que vier
depois, é outro. Nunca é o mesmo. Tudo o que você já interviu, deixou mais
fragilizado o trabalho.

A restauração da imagem do Cristo, financiada pela Paróquia, foi uma decisão posterior.
Os andaimes que foram usados para a restauração do retábulo já haviam sido desmontados
quando veio a iniciativa paroquial. Tudo foi montado novamente, e segundo Rosângela, essas e
outras ocasiões que levaram a remontagens de andaimes que já haviam sido retirados, revelam
o quanto o processo de restauração não é linear e depende de outros atores.
A imagem do Cristo passou pelo mesmo processo de remoção limitada: duas camadas
de tinta foram retiradas, mas a descoberta de uma pintura mais antiga não implicou na sua
revelação. Neste caso, porém, o critério não foi necessariamente a função que o objeto cumpre
em relação aos seus grupos de pertencimento, como propõe Muñoz. O fator determinante foi
o desgaste da pintura encoberta. E aqui, como em diversos outros momentos da visita, a
restauradora pondera: “Remover para refazer não faz sentido. Se já achou uma pintura de
qualidade muito superior a que estava aqui, o ganho já foi muito grande.”
Importante registrar aqui a intervenção feita no início do século no outro Cristo, que se
encontra atualmente no sarcófago. Esta imagem, como todas as representações do Senhor de
Matosinhos esculpidas em Portugal e no Brasil até o século XIX, teriam como referência a
escultura medieval oriunda do Mosteiro de Bouças, onde teria sido estabelecida a devoção a
esta imagem. Uma de suas principais características seria a posição divergente dos olhos,
explicada da seguinte maneira em texto publicado em 1737 em Lisboa e citado por Oliveira:
Tem a cabeça lateralmente inclinada para a parte direita; mas em forma, que
claramente se manifesta e com temeroso respeito se divisa ser o olho direito
para a terra inclinado, e o esquerdo elevadamente para o ceo aberto; porém
tudo com delineação tão perfeita, que s em mostrar defeito algum no artifício,
causa nos ânimos hum tão reverente assombro[...] (que) nos anima a
considerar em Cristo a extremosa fineza, de que ao consumar a redenção do
Mundo, assim como para ir ao Eterno Pai, e ficar com os homens juntamente
[...] quando olhava ao ceo para onde partia, atendia também aos homens com
que por amor ficava. (PINTO apud OLIVEIRA, 2014, p.25)

Segundo a autora, porém, a imagem de Congonhas teve o olhar divergente “‘corrigido’
numa repintura de meados do século passado que não compreendeu o sentido original da
imagem”.
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O velho e o novo
A restauração dos quadros pintados por João Nepomuceno também colocam em relevo
as dinâmicas de decisão e solução técnicas exigidas por cada materialidade especifica, e em
diálogo com as narrativas de restauração colocadas em prática. A pinacoteca é formada por
grandes painéis fixos executados entre 1778 e 1787. Como explica Myriam Andrade de Oliveira,
Nessas pinturas está representada toda a história da Redenção, do pecado de
Adão ao sacrifício da cruz, terminando com a cena da glorificação de Cristo
no céu, ao lado do Pai e do Espírito Santo, representada no medalhão central
do forro da nave. Interessante observar que nos painéis da capela -mor
dedicados à Paixão do Cristo figuram todas a s representações que seriam
retomadas em escultura nas capelas dos Passos, executadas posteriormente
pelo Aleijadinho, que certamente teria tido oportunidade de vê-las quando
fazia suas devoções na igreja. (OLIVEIRA, 2011, p.29)

Estes quadros passaram pelo processo de limpeza, com o objetivo específico de reduzir
sua espessa camada de verniz, cujo brilho, nas palavras da restauradora “dificultava muito a
leitura, e a escuridão perdia a profundidade. E a gente limpou nesse limite, a gente não limpou
de ficar nada “limpinho”, foi muita limpeza, mesmo assim mantém pátina”. A manutenção das
pátinas, aliás, é uma decisão presente em toda esta obra de restauro, mantendo a linha de
Brandi. Nesse sentido, Rosângela marca sua posição, se diferenciando de uma “est ética do
novo”. Ela cita o exemplo em restaurações de Igrejas no Rio de Janeiro, onde os restauradores
estariam se excedendo nos processos de douramento. Para a restauradora, este tipo de
intervenção só faz sentido se houver uma reconstituição conceitual de todo o processo. Como
solução puramente estética, a opção seria, em sua opinião, equivocada. Aqui, como em outras
situações, aparece a potência das coisas. Para a restauradora, “não tem que encher de ouro,
porque é onde a coisa pede. [...] A gente trabalha muito mantendo esse aspecto do tempo. Se
você bobear, você tampa tudo, refaz tudo. Então a ideia é manter o desgaste, a perda... o tempo
está aí. E a beleza do tempo nisso é muito importante”.
A ideia de manter uma linha da perda aparece motivada pela abordagem da Cruz de
Feliciano Mendes. O objeto remete ao mito de origem do Santuário, que nasce com a
implantação de uma Cruz de madeira pelo bandeirante, próxima ao local onde seria construído
o complexo. Sua origem se deve ao pagamento de uma promessa feita pelo português, que,
como muitos outros, emigrou para a Capitania das Minas do Ouro em meados do século XVIII.
Segundo documentação levantada por Oliveira (2011), o ermitão fundador era natural de uma
freguesia pertencente ao Arcebispado de Braga, o que corrobora a hipótese de que a construção
de Congonhas fosse inspirada nos santuários portugueses de Braga e de Matosinhos. A cura de
uma doença contraída no trabalho de mineração do ouro seria paga com a extensa dedicação
devocional do português, materializada na construção desse conjunto a partir de 1757.
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Segundo Rosângela, a Cruz estava revestida por um vidro colado, que foi retirado. A cruz
teria vários pedaços faltando, que eram retirados pelas pessoas que visitavam a Igreja. Em
restaurações anteriores, os pedaços talhados foram repostos, o que faz a restauradora
lamentar, levando-a, neste ponto, para linhas mais próximas da ruína, de John Ruskin.
Voltando ao ponto dos quadros de Nepomuceno, à “intervenção mínima” da limpeza do
verniz e do tratamento das madeiras deterioradas do fundo e das molduras das telas, contrasta
em certa medida a completa substituição das formas de fixação destes painéis nas paredes,
minuciosamente registrados nos Relatórios Fotográficos ao Iphan. Os quadros eram chumbados
na parede com parafusos e cravos presos em madeira de baixa qualidade, que foi atacada por
cupins. Para solucionar a questão, foi contratado profissional com experiência em montagem
de exposição, que criou um moderno sistema de ganchos fixados nas paredes de pedra. Como
são muitos encaixes, foi feito um mapeamento de todos os ganchos, e os cravos originais ficaram
à mostra, com função meramente ornamental.
Outro exemplo desta conjugação entre solução técnica e descoberta estética aparece
em dois enormes dragões de madeira presos ao teto da Igreja. Por muito tempo, as esculturas
pareceram como pintadas de preto, mas a recente restauração revelou uma cobertura com
folha de prata, formando uma espécie de escama, e com padrões diferentes nas duas peças. Foi
necessária, porém, uma drástica mudança na sua forma de fixação, com a inserção de cabos de
aço que prendem a peça à estrutura do telhado. Os cabos, porém, argumenta a restauradora,
pouco ficam visíveis ao público. Em ambos os casos, entra em jogo a segurança das peças, sua
fixação e estabilidade, conjugando princípios da conservação preventiva e curativa, com análise
dos riscos potenciais e reforço da estrutura das peças.

Narrativas de reconhecimento do micro ao macro
Entendo que as coisas são criadoras de narrativas. De suas próprias narrativas, ou
biografias, e das narrativas sobre a cultura e a sociedade nos quais estão inseridas. Em
negociação constante com outros atores sociais, cada parte desta via sacra material realça a
possibilidade de diferentes ações, perspectivas e narrativas de patrimônio específicas e
relativas.
Em um olhar rápido pela cidade de Congonhas para além da Igreja, percebe -se que o
resultado das políticas de patrimônio gerou um “centro histórico” bastante específico em
extensão e distribuição, em estado de preservação e, principalmente, em sua maneira peculiar
de articular diferentes estilos e períodos. A construção atual do Museu de Congonhas,
inaugurado em dezembro de 2015, ainda que justificado em uma narrativa altamente refinada,
não deixa de simbolizar tal peculiaridade que pretendo chamar atenção também no microcosmo
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da restauração da Igreja. Sob o signo do equilíbrio harmônico, a instalação de um novo e
moderno edifício em meio a um conjunto tombado seguiria diretrizes que levaram o arquiteto
responsável pelo projeto, Gustavo Penna, a vincular “o sentido da contemporaneidade a uma
atitude atemporal de respeito, equilíbrio e harmonia, afirmando que o Museu se propõe a
estabelecer um vínculo associativo com o território simbólico iniciado no século XVIII, bem como
resguardar as formas de afinidade entre o passado e o presente” (MACHADO, 2017, p.63)
Por outro lado, Congonhas faz parte, de certa forma, de um homogêneo processo de
reconhecimento oficial de arquitetura religiosa e domiciliar pelos principais órgãos nacionais e
internacionais. Mas ao fator burocrático, soma-se a constante e renovada atenção e valorização
do local por intelectuais, artistas e governantes em diversas épocas e por diferentes motivos –
grande parte deles ligados ao projeto de nação em disputa. É conhecida, por exemplo, a viagem
de Mário de Andrade e outros modernistas a Minas Gerais em 1924 no intuito de “redescobrir”
o Brasil. Nessa busca pela autenticidade da arte e da cultura nacional,“[c]idades, casas, igrejas
coloniais barrocas eram consideradas signos de um Brasil original e esquecido, um exemplo de
vitalidade e originalidade cultural” (GONÇALVES, 2002, p. 68) a ser salvo da perda, virtual ou
real.
É dentro dessa política, também, que se insere o tombamento de Congonhas, mas
diferentemente de cidades com acervo semelhante, seu reconhecimento foi fragmentado –
assim como a própria construção do complexo. O Santuário do Senhor Bom Jesus de Matosinhos
foi tombado pelo SPHAN em 1939. Já o conjunto arquitetônico e urbanístico foi tombado em
1941. Para a arquiteta e urbanista Jurema de Souza Machado, a diferenciação entre o Santuário,
que está inscrito no “Livro de tombo das belas artes”, e o restante das edificações históricas,
“teve como efeito um rigor maior para com os monumentos tombados individualmente, como
o Santuário, e menor controle sobre as demais áreas, com a inevitável perda da unidade da
imagem urbana” (MACHADO, 2017, p.11). Esta desigualdade de tratamento entre os dois tipos
de elementos patrimoniais se reproduz também como reflexo da diferenciação dos valores e
disputas de narrativas inerentes à concorrência das diversas dimensões da vida social – como
religiosa, artística, política e econômica.
O tombamento federal de 1939 culminou na restauração abrangente e pioneira de todo
o conjunto, em 1955, liderada pelo professor Edson Motta. Ainda que de grande importância,
este empreendimento, como a maior parte dos projetos do Iphan à época, teve recursos
limitados e tempo demasiado curto para a complexidade da tarefa. Como observa o restaurador
Adriano Ramos, a equipe do IPHAN se viu diante de um dos mais graves casos registrados de
deterioração de forros pintados por insetos xilófagos. O forro da nave recebeu a intervenção
tecnicamente chamada de transposição do suporte. Para se ter uma noção do estado que se
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encontrava o forro, Ramos cita Lourival Gomes Machado, em “Reconquista de Congonhas”: “...
o cupim, ávido de madeira, detesta as tintas de pintura e não ataca o ouro em folhas; assim se
explica o aparente bom estado de peças inteiras que, exteriormente, parecem intactas, mas
que, como lenho, já deixou de existir”. Retórica da perda operando com toda sua força
persuasiva.
Objeto deste artigo, a atual restauração, finalizada em junho de 2018, foi considerada
pelo IPHAN como a maior e mais importante restauração da história da Igreja. O projeto reuniu
investimentos do Governo Federal por meio do IPHAN e com execução da Prefeitura Municipal
de Congonhas, do Ministério Público Federal e da própria paróquia. Não deixa, portanto, de
sinalizar a presença atual de um discurso preservacionista atual, mas repleta de antagonismos.
Entre estes, o mais evidente é o da presença da mineração de ferro na região, que é ao mesmo
tempo condição de possibilidade de grandes investimentos no patrimônio material e imaterial
da cidade – tanto via políticas de isenção fiscal e quanto pela altíssima arrecadação do município
–, e ameaça a esse mesmo patrimônio, devido a todos os impactos possíveis que este tipo de
empreendimento pode representar para o ambiente total, suas características físicas/naturais,
arquitetônicas, sociais, etc.
Considerações finais
O presente artigo é fruto da primeira aproximação etnográfica com um objeto de estudo
mais amplo, que pretende abarcar as edificações residenciais e institucionais, nos seus
elementos externos (arquitetônicos) e internos (objetos de uso cotidiano e/ou ritual relativos às
suas funções), possibilitando uma caracterização dos “estilos de vida” (SIMMEL, 2003) e da
“paisagem”5 (SIMMEL, 2003) em cidades compreendidas como “históricas”, e que demandam,
assim, políticas de patrimônio específicas.
Sem pretender esgotar, portanto, a riqueza deste material, esta primeira aproximação
permitiu, primeiramente, a realização de um exercício de deslocamento do olhar, colocando em
evidência a vida material. A especificidade de cada material encontrado, obviamente em diálogo
com projetos institucionais, relações de poder e elementos imponderáveis que cercam o

5 O estilo de vida em Si mmel diz respeito à formação resultante dos processos de subjetivação das produções culturais

objetivas pel os sujeitos, s endo, porta nto, o produto da s di versas ma neiras pos síveis de a rti culação entre
uni versalidade e singularidade, objetivi dade e subjetividade, materialidade e esp iritualidade, em uma síntese especial
e móvel .
A pa i sagem, no sentido simmeliano, é uma delimitação da totalidade que corresponde à natureza, mas que engendra,
a tra vés da ativi dade criadora do sujeito, uma nova unidade, conciliadora, apaziguada em si, que permanece tributária,
ma s s em contradição, a o todo da natureza (SIMMEL, 1996, p.371). Por s er a ssim o produto de um ato humano, que
reúne o ver e o s entir de um determinado espectador em um momento determinado, a paisagem é uma formação
es piritual, ou seja, cultural.
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processo de restauração, colocam em evidência a complexidade da relação entre pessoas e
coisas.
A visita à obra de restauro da Igreja de Congonhas evidenciou, desde o detalhe ou
fragmento significativo até a grande descoberta ou alteração realizada pelos restauradores, o
cotidiano processo reflexivo e dialógico exigido dos atores envolvidos. Tal processo coloca em
jogo diferentes perspectivas de restauração, evidenciando os limites de um olhar puramente
técnico-científico sobre o procedimento, ao mesmo tempo em que ressalta a multiplicidade de
discursos e poderes – artísticos, religiosos e econômicos – em disputa.
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LA LITERATURA DE LA COLONIZACIÓN Y LOS BIENES CULTURALES.EL CASO DE: VOLTAIRE Y
KIPLING
JEREMY GIBRAN DIOSES CAMPAÑA1

La descolonización en América hispana e India
La violencia colonizadora, la resistencia de los pueblos sometidos y la lucha por
preservar su cultura e historia; fueron elementos determinantes para diseñar la naturaleza de
la idiosincrasia que caracterizó a estos cuerpos sociales y a sus cuerpos político 1 La mistura de
permanencias e imposiciones fue lo distintivo de la sociedad colonial; las reivindicaciones de las
culturas indígenas y africanas convivían con las imposiciones culturales propias de la cultura
europea que tampoco era homogénea, pero que estaba orientada a homogeneizar para
establecer un mejor gobierno manipulado por una emergente burguesía liberal.
En el núcleo de este marco convulso se encuentra la heterogeneidad; la cual fue una
característica relevante en el periodo colonial porque con la llegada de los europeos l a
diversidad cultural ya existente en estos espacios fue maximizada. Y, como una consecuencia
del mestizaje cultural resultante del sometimiento y la interacción de estos pueblos; existen
textos escritos por la élite criolla y también por algunos indígenas como es el caso de Guaman
Poma de Ayala. Estas expresiones literarias develan la complejidad del periodo y su consecuente
dificultad para utilizar categorías totalizantes que acarrean la invisibilidad de características
propias de la literatura colonial y postcolonial. En función a lo expresado, podemos afirmar que
el texto es un espacio donde se reelabora la realidad según los intereses de quien lo escribe.
Asimismo, devela lo fluctuante de las relaciones de poder presentes en este periodo que
responde a la dinámica social en donde se desarrollaron estos escritores.
Por su parte, el gobierno intentó mantener las diferenciaciones para conservar el orden
en la estructura social a través de mecanismos de control utilizados para aplacar las mezclas
raciales y culturales; de lo contrario, no podría mantener la jerarquización de esta sociedad
estamental fundamentada en la lógica racial. La literatura, pero principalmente, la prensa fueron
importantes instrumentos utilizados para reeducar a las élites y reafirmar su rol de salvaguardar
la estructura a través de la manutención de las reglas de sociabilidad. Pues, la relación entre las
amas de leche y los hijos de los patrones; la manutención del vínculo raza-oficio; la reproducción
de la violencia contra los esclavos; etc. fueron elementos que se discutieron con el fin de evitar
las subversiones en el orden social.

1

Uni versidade Federal Juiz de Fora. Programa de Posgrado en Historia.
La ca tegoría de cuerpo s ocial es utilizada porque el estado moderno, i nfluenciado por l as l ecturas de Thomas
Hobbes, entendía a la sociedad como una estructura a náloga al cuerpo humano.
1
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A pesar de las acciones del gobierno, la heterogeneidad, la dificultad de calzar en
categorías totalizantes impuestas por la burguesía liberal y el constante intercambio cultural y
racial mencionado líneas arriba son características que podemos hallar en las investigaciones
realizadas por Charles Walker, el cual afirma que, en Lima, a mediados del siglo XVIII, miembros
de diversos estratos sociales se unieron para enfrentar las reformas de higiene que intentó, sin
éxito, implantar el cabildo de Lima2
Sin embargo, por las fuentes consultadas, no parece haber sido un comportamiento
poblacional constante, ya que las élites necesitaban distinguirse de la población pobre y no
europea. En otro trabajo, Charles Walker menciona que, posteriormente, al terremoto de 1746,
las personas no aceptaron modificaciones en sus viviendas de dos niveles porque las
construcciones eran un distintivo de nivel social.
En un nivel político macro, en donde se involucraba a la metrópolis y a estos espacios
coloniales, las divisiones sociales se expresaron a través de demandas realizadas por la élite
criolla. La cuál, marginó de su proyecto político a los africanos e indígenas y sus voces se
apagaron debajo de la superficie formada por las demandas de estas élites criollas que hicieron
suya la lucha entre la metrópolis y la periferia; con los objetivos de responder a los discursos
europeos en detrimento de América, dejar sin efecto a las reformas borbónicas y cuestionar las
acciones tomadas por la corona para retirar a los criollos de los cargos públicos. Además de
redirigir el discurso europeo en contra de los indígenas y negros para mantener en la posición
en la estructura social y así preservar sus beneficios.
Posteriormente, en 1812 específicamente, Fernando VII recupera el trono de España y
destituye la constitución liberal creada en las Cortes de Cádiz (en donde se establecían mayores
libertades para las poblaciones de ultramar) para implantar severas medidas gubernamentales
y encabezar un gobierno despótico. Situación que llevó a las élites americanas a organizarse
para obtener la independencia americana.
De otro lado, en 1498 fue la llegada de Vasco da Gama a Calcuta con cuatro pe queñas
embarcaciones. La presencia portuguesa en la actual India fue respaldada por el poder ejercido
a través de la violencia, según el historiador hindú Partha Chatterjee: “[…] dos palabras entraron
a formar parte del vocabulario bengalí, como sinónimos populares para la noción de “pirata del
mar”: harmad (del portugués armada) y bombete (del portugués bombardeiro)” (CHATTERJEE,
2007: 29).
Con la violencia ejercida por Portugal se inaugura el sometimiento al que estuvieron
expuestos estos espacios coloniales. Posteriormente, otros reinos europeos (holandeses e

2

Ver el texto de: Walker, Charles. Dialogos en el Perú. Li ma . Editorial: Pedagógico San Ma rcos, 2009.
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ingleses) se insertaron en la historia de la India. “[…] En la década de 1660, los holandeses
consiguieron desalojar a los portugueses de sus bases en Sri Lanka, Cohim y Cananor, y se
establecieron con poder hegemónico en los mares indios” (CHATTERJEE, 2007: 33). Para el autor
de este libro, la presencia de estas potencias se dividió en dos: el primer periodo, está marcado
por la presencia de los portugueses que se distinguen por el uso de la violenci a como mecanismo
de poder; el segundo periodo, está orientado hacia lo que el autor entiende como el uso del
amor, pues los ingleses construyeron un aparato de dominación compuesto por la violencia y la
admiración hacia todo lo europeo (amor).
Se volvería común en la retórica colonial afirmar que los británicos estaban
en India para mejorarla, para civilizarla, para adecuarla al mundo moderno,
para proporcionar a sus habitantes un estado de derecho y vías férreas,
Shakespeare y la ciencia moderna, hospitales y parlamentos, hasta que al
final, en un vuelco casi ridículo de la ironía histórica, fuese declarado que los
británicos habían estado en la India para hacer que los indios estén aptos para
el autogobierno. Antes de merecer la autonomía que les había sido
arrebatada, debían calificar para que les fuera otorgada por los mismos
ladrones 2 . (CHATTERJEE, 2007: 40)

La violencia y el amor descritos por el autor son lenguajes orientados a delinear los roles
entre europeos e hindúes de dominantes y dominados, respectivamente. Esta relación halla en
el derecho un soporte que legitima esas diferencias; sin embargo, posteriormente, estas mismas
herramientas fueron usadas por los hindúes para argumentar su autogobierno. Partha
Chatterjee conceptualiza esta realidad y crea: la regla de la diferencia colonial. “[…] Esta “regla”
se aplica cuando se defiende que una proposición normativa de supuesta validez universal […]
no se aplica a la colonia en razón de alguna deficiencia moral inherente a esta última”
(CHATTERJEE, 2007: 30). Utilizando este concepto podemos entender la dinámica en las
relaciones construidas entre los centros imperiales y la periferia ultramarina. Podemos anotar
algunos casos: Los derechos humanos declarados en París fueron pensados sólo para los
europeos, marginando a los pueblos colonizados; los postulados de John Stuart Mill sobre el
gobierno representativo no estaban pensados para la India; los beneficios que poseían los
españoles no eran los mismos que se les otorgaban a las parcialidades indígenas, incluso si estas
eran nobles; etc.
Estas disposiciones sumadas a otros factores acarrearon la existencia de ideas
anticoloniales; dando lugar, posteriormente, a la independencia de India, la cual se consiguió
por la unión de hindúes pertenecientes a diferentes estratos sociales. Las clases medias
educadas, depositarias de los estudios de ciencias políticas, hicieron uso de esas mismas
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herramientas para hacer sus demandas de la mano de sectores populares (obreros, campesinos,
etc.).
Finalmente, las reflexiones sobre el caso peruano e hindú deben ser realizadas en el
marco del análisis comparativo que permite la aplicación de discursos colonialistas de una
misma matriz occidental sobre las diferentes sociedades autóctonas pertenecientes a los
espacios de ultramar. Asimismo, debemos reconocer la heterogeneidad de cada una de ellas,
aun cuando se encuentran bajo la superficie de los discursos que buscan homogeneizar y así
apagar las voces de las diferentes parcialidades. Tanto los discursos occidentales como las
expresiones heterogéneas serán estudiadas en el desarrollo de los siguientes subtítulos.
De otro lado, es necesario profundizar en las consecuencias de la segregación racial de los
proyectos políticos coloniales y como estas lógicas de poder se han mantenido a lo largo del
tiempo.

Los debates entre la intelectualidad europea y americana
En Europa, durante el siglo XVIII, se iniciaron debates sobre la degeneración de las razas
en América a causa del clima y otros factores relacionados a la geografía. Los elementos que
validaban estas afirmaciones eran comparativos de tamaños entre animales y personas que
poblaban Europa y América; en donde los menos favorecidos eran los americanos. Asimismo, se
cuestionaban la ausencia de avances científicos y de escri tura, el inexistente comercio
ultramarino y otros elementos que los pensadores europeos asumían como indicadores de un
mayor desarrollo biológico e intelectual de los europeos en comparación a los americanos. Entre
los autores que esgrimieron estas ideas destacaron: De paw, Jorge y Juan Ignacio Ulloa,
Blumenbach, Buffon, entre otros.
En el ocaso del siglo XVIII, la crisis en las metrópolis obligó a los gobernantes a enviar
misiones militares y científicas para inventariar los recursos que poseían en ultramar. Estos
esfuerzos fueron las primeras aproximaciones a la cientificidad que marcaría, posteriormente,
al siglo XIX. Sus repercusiones en los espacios coloniales se evidenciaron a través de: la creación
de sociedades de conocimiento, la creación de periódi cos, la efervescencia de las élites por ser
ilustradas y responder a los discursos europeos desarrollados en detrimento de América.
Una de las Sociedades de Conocimiento más importantes en América fue la Sociedad de
Amantes del País que tuvo como órgano difusor al Mercurio Peruano y estuvo supeditada
económicamente y, en consecuencia, políticamente al gobierno virreinal. Este periódico tuvo
como objetivo: “[…] hacer más conocido al Pais que habitamos, este Pais contra el qual los
Autores extranjeros han publicado tantos paralogismos” (Rossi y Rubí, 1791: 1).
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Este periódico forma parte de una tradición literaria de larga data que intentaron pensar
la relación violenta entre Europa y América. Desde el Inca Garcilaso de la Vega pasando por Juan
Espinoza Medrano, Pedro Peralta y Barnuevo, Guaman Poma de Ayala hasta los miembros de la
Sociedad Amantes del País; podemos entender que siempre hubo un intento de comprender lo
sucedido entre ambos continentes. En este sentido, a fines del siglo XVIII, se da continuidad a
antiguas voces que se resistieron a la imposición cultural europea, apropiándose de la cultura
escrita para reproducir sus propias ideas camufladas en el discurso oficial. El caso más relevante
es el de Guaman Poma de Ayala. Posteriormente, las élites criollas poseedoras de un mayor
poder misturaron los reclamos de los subalternos y los discursos de los europeos para dar forma
a un híbrido que, como se mencionó líneas arriba, les permitió defenderse de los postulados
europeos y mantener los discursos racistas para evitar subversiones en su estructura social.
En este sentido, la interacción entre el discurso europeo y la resistencia de los
planteamientos americanos calzan en las categorías de colonialismo y poscolonial,
respectivamente. La primera hace referencia a todas las expresiones literarias orientadas a
reafirmar la relación colonizador-colonizado; la segunda, hace referencia a todos los textos
orientados a la resistencia de las ideas europeas, escritos durante y después de la presencia
dominante en los espacios coloniales.
Entonces, tenemos un marco conceptual donde ubicar las experiencias en el escrito de
los espacios coloniales de Hispanoamérica e India con relación a sus metrópolis. El trabajo de
Eloín Prati dos Santos sobre poscolonialismo y poscolonialidad es esclarecedor al desarrollar una
genealogía de las producciones más importantes realizadas, particularmente, en Asia. La causa
es atribuida a la tardía obtención de su independencia con respecto a las de América. Esta
diferencia temporal provoca un desfase en las producciones académicas entre los intelectuales
pertenecientes a ambos espacios; siendo el causal de una cantidad importante de producciones
bibliográficas en Asia a diferencia de América. “Além de Said, tanto Bhabha quanto Spivak
fornecem uma crítica profunda da teoria crítica europeia de um ponto de vista pós-colonial”
(PRATI DOS SANTOS, 2016:351).
La relevancia de las propuestas de los mencionados autores se encuentra en el sentido
de hallar la heterogeneidad de los espacios coloniales y el reconocimiento de las limitaciones en
los análisis de autores como Foucault, Derrida, Lacan, etc.; por ser postulados que no se cumplen
fuera del espacio geográfico europeo y, en consecuencia, urge la creación de un pensamiento
crítico sobre estas propuestas, las cuales deben ser acompañadas por nuevos planteamientos
pensados desde la periferia de Europa.
Finalmente, es preciso mencionar que América e India fueron sometidas por el
colonialismo europeo, pero sus características propias dotan a sus historias de diferencias que
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ameritan análisis heterogéneos. Y, la literatura, en este caso, es un espacio para aproximarnos
a las relaciones de dominación desarrolladas en las estructuras sociales presentes en ambos
espacios.

Tanto Voltaire como Kipling someten al subalterno a través de categorías

desarrolladas en sus narrativas, construyendo una historia sobre el subalterno, pero sin su
participación, sin su opinión. Gayatri Spivak cuestiona la intervención de intermediarios,
generalmente occidentales, para hablar por los subalternos. “[…] E recorrerei, talvez de maneira
surpreendente, ao argumento de que a produção intelectual ocidental é, de muitas maneiras,
cúmplice dos interesses econômicos internacionais do Ocidente. Ao final, oferecerei uma análise
alternativa das relações entre os discursos do Ocidente e a possibilidade de falar da (ou pela)
mulher subalterna” (SPIVAK, 2010:20).

Voltaire, su tiempo y los espacios coloniales en su obra
Voltaire nace en el ocaso del siglo XVII y muere en 1778. Es decir, su evolución académica
marchó de la mano con el desarrollo de las ideas de este siglo y los remanentes de po sturas
intelectuales del anterior. Su vida hasta 1755 estuvo marcada por desencuentros con el orden
establecido por lo cual tuvo que exiliarse en tres oportunidades33
Este clima político influyó en la postura, como intelectual, asumida por Voltaire;
rechazando abiertamente a la Iglesia, al estado absolutista y, al igual que varios de sus
contemporáneos, sus reflexiones viraron hacia el hombre. Razón por la cual, el autor, a través
del texto titulado Candide, recrea las adversidades que sufre la humanidad y denuncia las
injusticias de la sociedad y de sus instituciones.
En el presente trabajo, será necesario describir la novela por ser el primer nivel en el
proceso comparativo. La historia inicia con un sujeto llamado Cándido quien es completamente
inocente y está en un estado de constante aprendizaje filosóficos 4 Él crece en el castillo del

3

Fue exiliado por primera vez a Inglaterra por un espacio de tres años, en este reino tuvo contacto con la obra de
Newton y, sobre todo, conoció el desarrollo del pensamiento inglés que influyó en él para que escriba su obra titulada:
La s ca rta s fi losóficas en 1734. La publ icación de La s ca rta s fi losóficas cons tituyó un a ta que contundente a las
i ns tituciones del antiguo régimen y por esta ra zón es cuestionado duramente. Entonces, se exilia por s egunda vez en
una comuna francesa llamada Ci rey, en donde Ma dame Châtelet vigilaba su producción y no poseía una total libertad,
conforme a sus deseos; así que después de diez a ños retorna a París y s e quedó en la ci udad hasta que recibió la
propuesta de Federico II de vivi r en Prusia. Se exilió por tercera vez en este reino. Pero, al igual que sus anteriores
experiencias, él terminaría partiendo porque no aceptaba l a represión a l a libertad de expresión y era muy crítico de
l a s i nstituciones pertenecientes al a ntiguo orden.
Su l ucha, específicamente, era en contra del despotismo y de l a Iglesia Ca tólica por considerarlos fa ctores opuestos
a l desarrollo de l as a rtes, l a fi losofía, l a ci encia; l os con ocimientos en general. A pesar de s us críti cas, él no era
revol ucionario, era reformista porque poseía i ntereses económicos y pol íticos, era un burgués y pretendía que el
orden se ma ntenga.
Y, s egún La nson y Tuffrau, Voltaire estuvo i nteresado en hacer justicia por todas las naciones que se encontraban
fuera de Europa y que era i mportantes. As imismo, reconoció que no había ni ra za ni pueblo superior porque todos
s on parte de l a humanidad.
4 El cua l, aparentemente, no existe porque nunca crece y no s e describen aspectos psíquicos o físicos.
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Barón de Thunder-ten-tronck, ubicado en Westfalia, y mantiene un romance con Mme
Cunegonde, hija del Barón. El padre se opone a la relación y, en respuesta, decide enrolarse en
el ejército búlgaro para escapar de la situación; posteriormente, deserta en Holanda. Durante
su travesía conoce a tres filósofos que le prestan ayuda en su viaje, al inicio conoce a Pangloss
quien profesa una visión optimista de la vida. Luego, conoce a Martin quien asume una idea
totalmente opuesta a la de Pangloss, pues para él todo anda mal y no está interesado en
resolverlo. Finalmente, se encuentra con Cacambo, poblador nativo de Paraguay, el cual posee
una filosofía sin ninguna base o argumentación teórica más que su propio punto de vista. Es una
filosofía empírica.
Para Lanson y Tuffrau: « Le plus célèbre de ces contes fantaisistes est Candide, dirigé
contre l’optimisme systématique de Leibnitz » (Lanson y Tuffrau : 1953, 409). Precisamente, el
primer filósofo que Candido conoce parece abrigar esta propuesta filosófica. Y, la figura de
Martin encarnaría la crítica que Voltaire realiza en contra de Leibnitz; finalmente, conoce a
Cacambo quien encarna la idea del buen salvaje por sus ocupaciones y su filosofía. « […] C’était
un quart d’Espagnol, né d’un métis, dans le Tucuman ; il avait été enfant de chœur, sacristain,
matelot, moine, facteur, soldat, laquais. Il s’appelait Cacambo, et aimait fort son maître, parce
que son maître était un fort bon homme » (Arouet, 2014 :31). Y, también porque le ayudó a
encontrar el Dorado, tomar el oro de la ciudad y financiar su viaje para encontrar a Cunegonde.
« […] Demandez-moi d’ailleurs tout ce qu’il vous plaira. – Nous ne demandons à Votre Majesté,
dit Cacambo, que quelques moutons chargés de vivres, de cailloux, et de la boue du pays.» Le
roi rit. « Je ne conçois pas, dit-il, quel goût vos gens d’Europe ont pour notre boue jaune ; mais
emportez-en tant que vous voudrez, et grand bien vous fasse. » (Arouet, 2014 : 45).
La disposición del Inca por entregar el oro puede entenderse dentro de la lógica de una
sociedad que no le otorga la misma valía que en sociedades mercantilistas como las europeas.
Sin embargo, Candido meciona que : « […] Si nous restons ici, nous n’y serons que comme les
autres ; au lieu que si nous retournons dans notre monde seulement avec douze moutons
chargés de cailloux d’Eldorado, nous serons plus riches que tous les rois ensemble, nous
n’aurons plus d’inquisiteurs à craindre, et nous pourrons aisément reprendre Mlle Cunégonde.
» (Arouet, 2014: 44). Reforzando la idea de tomar los bienes pertenecientes a América para
mejorar su vida en Europa.
Finalmente, el salvajismo y la apropiación de los bienes americanos forma parte de su
imaginario, pero también de acciones reales que forman parte del colonialismo. La existencia de
expediciones, expuestas anteriormente, con el rótulo de científica así lo demuestran. Y, la
literatura que es ficción se convierte en una expresión política que refrenda las intenciones
europeas sobre los espacios ultramarinos.
245

II Seminário Nacional História e Patrimônio Cultural – GT História e Patrimônio Cultural (ANPUH Brasil)
Patrimônio, democracia e políticas públicas
1 a 5 de outubro de 2018 - UNIRIO – Rio de Janeiro, RJ

Kipling y el libro de la Selva
Joseph Rudyard Kipling fue un poeta y narrador británico que nació en Bombay, India,
el 30 de diciembre de 1865 y murió el 18 de enero de 1936. Su obra estuvo compuesta por textos
poéticos y cuentos infantiles. Es relevante establecer la literatura de Kipling en los debates sobre
la colonización revisados al inicio del texto, pues al contextualizarla, podemos entender su
producción dentro de los códigos culturales que influenciaron su pensamiento y, en efecto, su
obra. Un libro referencial sobre estos debates es el Libro de la Selva publicado en 1894.
La historia se construye en función de la lucha entre el tigre llamado Shere Khan y
Mowgli, el cachorro humano. Lo interesante de esta construcción, es la sublimación de la
oposición entre lo animal y lo humano que, debido a los debates del siglo XVIII, la literatura del
siglo XIX es influenciada y busca remarcar los límites de la humanidad. Bagheera, reafirma esta
dicotomía al sugerir a Mowgli que deje la selva para volver con los humanos, así como ella
abandono el mundo de los humanos. “[…] Un día se despertó en mí la conciencia de lo que
realmente era: Bagherra, la pantera. No era un juguete. Rompí de un zarpazo la cerradura y me
escapé. Mi larga experiencia entre los hombres me hizo terrible en la Selva, mucho más que
Shere Khan ¿No es así?” (KIPLING, 2010: 9).
En suma, las costumbres de la sociedad hindú son cuestionadas, a través de su personaje
principal, y comparada con los monos irracionales que vivían en palacios en ruinas e imitaban a
los hombres. “—El pueblo de los Hombres no tiene educación—se dijo Mowgli—. Se comportan
como los monos grises —y apartó hacia atrás su melena. Se quedó mirándolos con aire de pocos
amigos” (KIPLING, 2010: 29).
El silencio de la importante tradición cultural hindi es cohe rente dentro de la lógica
imperial inglesa. La cual precisaba de interrumpir la conexión natural entre sociedad y su
producción cultural para facilitar la apropiación de artefactos arqueológicos pertenecientes a
los pueblos sometidos.
Los árboles crecían por todas partes. De los muros, que habían perdido sus
fortificaciones suplementarias, colgaban en grandes matas las enredaderas.
La colina estaba coronada por un gran palacio sin techumbre. El precioso
mármol de patios y fuentes estaba estropeado, lleno de manchas, roto. Se
veía claramente todavía cuáles habían sido las salas donde habitaban los
elefantes del rey. Pero las losas del suelo estaban separadas por las hierbas y
los árboles que crecían a discreción. Era posible ver desde el palacio grandes
hileras de casas sin techo. Eran las casas de la antigua ciudad. Parecidas a
colmenas sin tapadera, sólo estaban habitadas por las sombras más oscuras.
Había un enorme ídolo derribado en la confluencia de cuatro avenidas. Lo que
antiguamente habían sido fuentes y pozos, ahora eran solamente unos hoyos
secos casi todo el año. Las preciosas cúpulas antiguas estaban hundidas y
flanqueadas por higueras silvestres (KIPLING, 2010: 22).
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Esta imagen se asemeja a la construida por las élites criollas a fines del periodo colonial
en el Perú y continuada durante el siglo XIX. Los criollos se reclamaron herederos de la cultura
material propia de los pueblos originarios; sin embargo, los indígenas, herederos de este rico
acervo cultural, fueron desplazados del proyecto político nacional 5
Definitivamente, los criollos peruanos y Kipling, miembro de la élite inglesa,
construyeron estas imágenes desde realidades que se diferenciaron por el tiempo y el espacio
en donde se desarrollaron. Sin embargo, ambos fueron depositarios de u na ideología
colonizadora dirigida a despojar de sus pertenencias (herencia cultural, recursos, etc.) a los
nativos para que en la narrativa colonial se resignifiquen estos espacios y puedan depredar los
artefactos arqueológicos, con el respaldo de esta matriz de pensamiento.
Finalmente, en el mundo hindi recreado por él, los hombres no sólo estaban
desarraigados de su pasado histórico, sino que carecían de acervo cultural y estaban al servicio
de los “hombres blancos”. Entonces ¿Qué sucedió con los erudi tos hindúes encargados de
preservar conocimientos adquiridos durante tantos siglos? ¿Todos los hombres blancos gozaban
de un lugar privilegiado en la estructura social? ¿Qué sucedía con las clases medias indianas?
Son algunas cuestiones que por las características del texto de Kipling no estaría
obligado a responderlas y que otro tipo de fuente histórica podría complementar el trabajo; sin
embargo, el contexto y el compartir ideas colonialistas con Voltaire nos permite ubicarlo en un
marco mayor de pensamiento político europeo que persigue el sometimiento poblacional en los
espacios periféricos, la apropiación de nuevos recursos y de bienes culturales para formar sus
grandes colecciones que darán lugar, posteriormente, a los museos en Europa.

El nacionalismo y los museos
Los museos son el resultado de la confluencia de factores propios del colonialismo que
fueron reafirmados con el establecimiento de la emergente parcialidad denominada por Eric
Hobsbawn como burguesía liberal occidental. “O presente libro estuda o momento histórico em
que ficou claro que a sociedade e a civilização criadas por e para a burguesia liberal ocidental
representavam não a forma permanente do mundo industrial moderno, mas apenas uma fase
de seu desenvolvimento inicial” (HOBSBAWN, 1988: 26).
El período considerado por Hobsbawn para comprender este proceso histórico va desde
1776 hasta 1914, considerado el final de la supremacía burguesa liberal que dio paso a una etapa
diferente del capitalismo en el mundo. Para el autor, el siglo XIX se caracterizó por ser un periodo

5 Ceci l ia Méndez posee un

texto muy i mportante titulado: Incas sí, indios no: Apuntes para el estudio del nacionalismo
cri ol lo
en
el
Perú.
http://www.comercioexterior.ub.edu/latinoamerica/lecturas07_08/Lecturas_para_debatir/Lectura_002.pdf
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de cambios motivados por los objetivos del núcleo capitalista europeo que dinamizó la
economía a nivel mundial. Se impuso la idea de modernidad sustentada en variantes como: El
crecimiento industrial, proceso de urbanización, el aumento poblacional, la implementación de
la educación masiva para la construcción del concepto de nación. Asimismo, los jóvenes estados
nación fueron catequizados en la idea del progreso y su medida fue realizada en base a
indicadores que sugerían un constante ascenso de todo aquello que pudiese ser medido.
El autor reconoce que las naciones periféricas no cumplían con los requisitos para que
puedan ser consideradas como estado nación según las categorías establecidas por la burguesía
liberal occidental. Y, los estados nación europeos que se estaban formando durante el siglo XIX
se desarrollaron, en parte, gracias a la maquinaria imperialista, la cual utilizaba los recursos y la
otredad de los sometidos para construir su idea de civilización occidental desarrollada.
Por esta razón, y al igual que en las historias de Kipling y Voltaire, la fundación de los
museos estuvo orientada a la construcción de una narrativa sobre los pueblos sometidos, pero
sin la participación de ellos; apropiándose, a través de la narrativa, de su historia para
interpretarla en una temporalidad lineal y progresiva impuesta sobre las lógicas cíclicas de los
sometidos, en donde ellos no tienen espacio para hablar por sí mismos. Y, esta es la herencia
nefasta del imperialismo colonialista que somete, aun hoy, las memorias de los pueblos
pertenecientes a las periferias capitalistas. Al respecto, Jeudy afirma que: “A relação de espelho,
por intermédio da qual o homem ocidental faz do Outro “primitivo” a representação estranha
de si próprio, prossegue com a consagração de um “primitivismo” que não o deixou e que o
protege, sem que ele saiba, dos excessos de sua própria racionalização” (JEUDY, 2005: 50).
Partha Chatterjee, lejos de intentar que los pueblos pertenecientes a los espacios
periféricos encajen en las categorías impuestas por los imperialismos colonialistas, busca
entender la naturaleza de estas sociedades en la heterogeneidad, afirmando que:
[…] El espacio tiempo homogéneo y vacío es el tiempo utópico del
capitalismo. Linealmente conecta el pasado, el presente y el futuro,
convirtiéndose en condición de posibilidad para las imaginaciones
historicistas de la identidad, la nacionalidad, el progreso, etc., que Anderson
y otros autores nos han hecho familiares. Pero el tiempo homogéneo y vacío
no existe como tal en ninguna parte del mundo real. Es utópico. […] El tiempo
es heterogéneo, disparejamente denso (CHATTERJEE, 2007: 60).

Los planteamientos de Partha Chatterjee cuestionan a la utopía capitalista y ape rtura
nuevos senderos para la reflexión considerando como punto de partida la heterogeneidad de la
cual se le despojó a los habitantes que se encontraban en los espacios coloniales. Esta propuesta
es interesante en la medida que disloca al subalterno de la lógica impuesta por los imperialismos
occidentales; con la finalidad de cuestionar aquella construcción que señala a las civilizaciones
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pertenecientes a las periferias capitalistas como subdesarrolladas tan sólo por no encajar en las
categorías impuestas por ellos.
Del mismo modo, constituye un punto de apoyo para comprender que la existencia de
piezas propias de espacios colonizados en los museos pertenecientes a los centros capitalistas,
constituye una expresión del imperialismo que se mantiene hasta nuestros días, encriptado en
un subterráneo lenguaje legal que, generalmente, argumenta en favor de mantener los bienes
culturales en estos museos. Rodrigo Christofoletti afirma que, incluso, países pertenecientes al
núcleo capitalista como Alemania, Francia, Italia y Rusia; son afectados por el tráfico ilícito de
bienes culturales. Y, que es necesaria la creación de una legislación más efectiva y de nuevos
mecanismos interinstitucionales que permitan a naciones más vulnerables, como las
americanas, impedir el robo de su patrimonio cultural 6
Asimismo, añade que: “A repatriação de bens e obras de arte traficados é mais que uma
reparação histórica: é uma bandeira que pode fazer dos países colonizadores exemplos sérios
de valorização histórica e compreensão alargada do conceito de soberania dos povos
colonizados”. (CHRISTOFOLETTI, 2017: 128)
Finalmente, lo mencionado a lo largo del texto demuestra que el imperialismo europeo
se mantiene en un lenguaje tácito hasta nuestros días. La confirmación de esta premisa es la
existencia de una legislación paternalista que justifica la no repatriación de piezas arqueológicas
-bienes culturales- que son expuestos en los principales museos del mundo.
Por otro lado, como se mencionó líneas arriba, los estudios subalternos formu laron
planteamientos que dislocaron al subalterno fuera de las sendas del pensamiento europeo para
ser repensados por y para ellos mismos. En consecuencia, esta matriz de pensamiento
trasladada al área del patrimonio y de la museología nos obliga a repensar el lugar que se
adjudica al subalterno y a su producción cultural en el plano de las relaciones internacionales,
en el ámbito intelectual y en los museos.

Conclusiones


La heterogeneidad es una característica que se repite en ambos espacios coloniales.
Acentuándose en un periodo de rebeliones y de mudanzas en el pensamiento social. Estas
características son retomadas por autores depositarios de las teorías subalternas para

6

Es a s í como el mus eo bri tánico posee a rtefactos a rqueológicos de todos l os conti nentes. Entre l os cuales se
encuentran: l a tablilla del poema de Gilgamesh, momias egipcias, papiros (entre ellos el del juicio final), la piedra
ros eta, etc. O, como el museo Metropolitan mantiene piezas i ncas y l as universidades en conjunto con el estado
perua no pueden hacer muy poco para repatriarlas. Es precisamente, la tendencia a preservar todo que denuncia.
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buscar alternativas de pensamiento que rompan con la imposición hegemónica adoptada
por la intelectualidad europea.


Los debates europeos en detrimento de América, las expediciones ultramarinas, el contacto
entre intelectuales europeos y americanos; acarrearon, inicialmente, la emulación de
instituciones europeas dedicadas al conocimiento y difusión de contenidos sobre América,
con el objetivo de defender sus intereses. De este modo, la élite criolla retomó los escritos
de autores americanos y a la vez fue depositaria de los discursos europeos para marginar a
los indígenas y negros; replicando las mismas ideas que Kipling y Voltaire esgrimieron en su
tiempo. En este sentido, se dio continuidad a una tradición de autores americanos que
pensaron en América y a la vez mantuvieron un discurso que marginó a los grupos
subalternos.



Las producciones de Voltaire y Kipling son entendidas en el marco de un proceso mayor
colonialista que buscaba reafirmar la jerarquía europea con respecto a los territorios de
ultramar. En ambos textos se repiten ideas que vulneran la relación población-patrimonio
cultural para que sean espacios susceptibles a ser resignificados. Además, de describir a la
sociedad hindú como carente de cultura, se mantiene la idea del buen salvaje;
convirtiéndolos en espacios de sometimiento simbólico de los elementos no europeos.



Los museos fueron espacios en donde se dio continuidad al discurso imperialista
colonizador; a través de los cuales se narró la historia del otro, no occidental, para ser
sometido según los cánones de la burguesía liberal y de los núcleos capitalistas que se
asentaron durante el siglo XX y XXI. En la actualidad, los estudios subalternos nos presentan
posibilidades de repensar el patrimonio y la museología, con el objetivo de que el
subalterno se piense a sí mismo.
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PATRIMÔNIO CULTURAL E (DE)COLONIALIDADE. REFLEXÕES A PARTIR DO BRASIL
JOÃO PAULO PEREIRA DO AMARAL1
Introdução
O artigo 215 da atual Constituição Federal do Brasil estabelece que “o Estado
protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de
outros grupos participantes do processo civilizatório nacional”. Já no artigo seguinte define
o patrimônio cultural do país como os bens materiais e imateriais “portadores de referência
à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira”.
Patrimônio que será protegido pelo poder público e com a colaboração da comunidade,
segundo acrescenta o parágrafo 1° do mesmo artigo 216.
A perspectiva de orientar a política sobre os patrimônios culturais a partir de uma
dimensão valorativa e referencial desloca o foco dos bens culturais em si para a dinâmica
social de atribuição de valores, o que implica buscar formas de se aproximar do ponto de
vista daquelas/es que vivenciam diretamente as práticas culturais e trazê -las/os à arena
decisória (FONSECA, 2003). Tal orientação implica, ainda, na possibilidade de valorização das
culturas populares como importantes marcos de identidade, além de abrir a política sobre os
patrimônios culturais a novas práticas de gestão participativa. Estes aspectos instigam a
refletir sobre uma nova relação epistemológica e de poder, incluindo as/os detentoras/es das
manifestações culturais na elaboração e gestão de políticas públicas e na construção de
conhecimento sobre suas práticas e saberes.
Nestas reflexões aparecem como especialmente relevantes as contribuições teóricometodológicas do pensamento decolonial, com destaque para a distinção entre as noções de
colonialismo e colonialidade. Enquanto o colonialismo denota uma relação política e
econômica de dominação colonial de um povo ou nação sobre outro, a colonialidade se
refere a um padrão de poder que não se limita às relações formais de exploração ou
dominação colonial, mas envolve também as diversas formas pelas quais as relações
intersubjetivas se articulam a partir de posições de domínio e subalternidade.
Claro esteja que ambos – colonialismo e colonialidade - se relacionam intimamente.
O colonialismo pode ser visto como o processo de constituição de uma estrutura de poder
que implicou na formação de novas relações sociais intersubjetivas, fundamentalmente a

1 Ba cha rel em Ci ências Sociais pela UFRJ e

Mestrado Profissional em Preserva ção do Patrimônio Cultural pelo Instituto
do Pa tri mônio Hi stórico e Artís ti co Na ci onal (IPHAN). Pesquisador no projeto “Ri scos, desastres e i mpa ctos ao
pa tri mônio cultural”. (Centro Lúcio Costa: Escola do Pa trimônio/IPHAN). Pesquisador no grupo de pesquisa “Teoria e
Prá ti ca das Ciências Humanas”. (Instituto Federal Catarinense – IF-Catarinense). A pesquisa da qual este artigo é parte
recebeu apoio do Instituto do Pa trimônio Histórico e Artís tico Nacional (IPHAN) através de bolsa concedida entre
2013 e 2015, no â mbito do Mestrado Profissional em Preservação do Patrimônio Cul tural do IPHAN.
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partir de uma classificação racial dos povos e que deu as bases da sociedade latino-americana
como a conhecemos. Neste sentido, a colonialidade nasce com as estruturas coloniais de
poder, mas sobrevive a elas, sendo internalizada nas subjetividades, onde se atualiza. A partir
de uma multifacetada colonialidade é que se articularam o conjunto de narrativas nacionais
que, desde o século XIX, vêm forjando as identidades coletivas na América Latina,
reproduzindo mecanismos geradores de alteridades e subjetividades subalternas (CASTROGÓMEZ, 1998). Estes discursos de identidade e as memórias oficiais ganharão novo corpo
nos Estados da região com os nacionalismos do século XX, com lugar de destaque para o
papel dos chamados patrimônios históricos ou culturais neste processo.
Autoras/es ligadas/os ao pensamento decolonial (ESCOBAR, 2005) têm sido capazes
de construir um marco conceitual e metodológico novo e promissor para superar paradigmas
e dar visibilidade à colonialidade do ser, do poder e do saber. Estas/es autoras/es e debates
também apontam para a necessidade de estarmos cientes de que as disciplinas acadêmicas
e instituições em geral estão inseridas em redes de poder hegemônico e que o conhecimento
produzido por elas (e particularmente a forma de fazê -lo) é produto e reprodutor das
mesmas relações de poder. A grande questão, porém, a ser colocada é sobre a possibilidade
de rompimento com a lógica da colonialidade sem, contudo, abandonar as contribuições do
pensamento crítico eurodescendente para a própria decolonização (BALLESTRIN, 2013).
Neste sentido, a proposta decolonial diz mais respeito à descentralização do pensamento
eurodescendente do que a seu abandono, dando, em seu lugar, ênfase ao pensamento crítico
produzido em condições coloniais, subalternas, como especialmente válidos. Neste sentido,
a proposta decolonial busca pensar e agir de várias formas complementares, desde a busca
por uma diversidade epistêmica até uma aproximação com as comunidades subalternizadas
e movimentos sociais que se movem nas bordas e margens das estruturas de poder
(MIGNOLO, 2008).
Tanto uma atitude como uma razão decoloniais são partes fundamentais para a
percepção de que as formas de poder modernas têm produzido tecnologias de
silenciamento, ocultação e morte que têm afetado de forma significativa diversos segmentos
sociais ao longo do tempo. A partir daí, há que reconhecer que as formas de poder coloniais
são múltiplas e que tanto os conhecimentos como a experiência vivida dos sujeitos marcados
pela colonialidade são altamente relevantes para entender as formas modernas de poder e
prover alternativas a elas.
Partindo do diagnóstico de que tanto a retórica da modernidade e progresso como a
lógica da colonialidade estão sustentadas por um aparato cognitivo que é patriarcal
(normatizando as relações de gênero) e racista (base ado em classificações sociais
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racializadas) (MIGNOLO, 2008; QUIJANO, 2014). Porém, se, por um lado, a colonialidade é a
cara invisível da modernidade é também a energia que gera a de(s)colonialidade. (MIGNOLO,
2008: 10). Como exemplo deste fazer descolonial e que sempre esteve presente na história
latino-americana, Mignolo (2008) aponta os Candomblés, a Santería, o Vudú e a Capoeira. A
partir daí o pensamento decolonial encontra o que costumamos chamar de cultura popular
e as políticas sobre os patrimônios culturais no Brasil atual, destacadamente em seu aspecto
imaterial. Encontro que abre a possibilidade para a valorização de manifestações culturais
populares subalternizadas, mas, sobretudo, para que estas não sejam fetichizadas,
esvaziadas de seu sentido histórico, perdendo o viés descolonial que tiveram e o potencial
decolonial que têm, suas idiossincrasias, devires e possibilidades de futuro.

1 - Constituição e consolidação da preservação do patrimônio cultural no Brasil
A década de 30 do século passado foi palco de uma ampla reforma do Estado brasileiro
que, iniciada durante o governo constitucional, teve seu ápice a partir da instauração do regime
autoritário, em 1937. Um conjunto de medidas foram implementadas visando uma
reestruturação institucional e uma reconfiguração das estruturas de poder no país, no bojo das
quais se identifica, para além de um modelo de Estado, um projeto de nação (SCHWARTZMAN,
2000; BOMENY, 1999; BARBALHO, 2007). Neste contexto, o MES (Ministério da Educação e
Saúde), sob o comando de Gustavo Capanema de 1934 a 1945, tem lugar de destaque.
Os primeiros anos da gestão Capanema são também tempos de elaboração do Plano
Nacional de Educação, lançado em 1937 e no qual a educação aparecia como o meio de criar
uma cultura nacional comum e disciplinar as gerações, a fim de “produzir uma nova elite para o
país. Uma elite católica, masculina, de formação clássica e disciplina militar”, segundo coloca
Schwartzman (SCHWARTZMAN 2000: 218). Neste projeto que Helena Bomeny chama de a
“criação de um homem novo para um Estado Novo” (BOMENY, 1999: 139), nas décadas de 1930
e 1940 surgem diversas instituições culturais que, por um lado, projetarão a nação e, por outro,
construirão para ela a ancestralidade que a justifique, como o SPHAN 2 (Serviço do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional), o Instituto Nacional do Livro, o Instituto Nacional do Cinema

2

SPHAN (Servi ço do Pa trimônio Histórico e Artís tico Nacional), criado em ca ráter provisório em 1936 e i nstituído
ofi cialmente em 1937. Em 1946 tem s eu nome a lterado para Departamento do Pa tri mônio Histórico e Artístico
Na ci onal (DPHAN) e em 1970 é tra nsformado em Instituto do Pa trimônio Histórico e Artís tico Na cional (IPHAN). Em
1979 é di vi dido em SPHAN (Secretaria do Patrimônio Histórico e Artís tico Nacional), na condição de órgão normativo
e na Fundação Nacional Pró-Memória (FNPM), como órgão executivo. Já em 1990, a SPHAN e a FNPM foram extintas,
da ndo lugar ao Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural (IBPC). Em 1994, o IBPC dá lugar novamente ao Instituto do
Pa tri mônio Histórico e Artís tico Nacional (IPHAN), denominação que mantém até hoje.
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Educativo e o Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), que coordenava diversas áreas,
como radiodifusão, teatro, cinema, turismo e imprensa (BARBALHO, 2007).
De acordo com Paula Porta (2012), as primeiras décadas de atuação do SPHAN
“estiveram estritamente voltadas à proteção do legado material da colonização portuguesa e
do período imperial” (PORTA, 2012: 11). Considerando-se os estudos de Rubino (1991), Motta
(2000) e Chuva (2009), pode-se dizer que o período inicial de atuação do SPHAN foi o período
mais significativo na construção e disseminação de uma imagem e uma significação sobre o
patrimônio histórico e artístico nacional e sua gestão e que não houve alteração nos critérios e
na tipologia de bens tombados por longos anos.

1.1 - Interlúdio: eurocentrismo e estética
O eurocentrismo e seus escalonamentos estão na base de todo um processo de
colonialidade, não só da política, mas também do ser e da estética. Em razão mesmo da
colonialidade e da socialização sob seus termos, segundo Aníbal Quijano (2014), o
eurocentrismo não é a perspectiva cognitiva exclusiva dos europeus, mas do conjunto de
pessoas educadas sob sua hegemonia e que naturalizam este processo. Conclui ainda Quijano
que o mais notável sobre isso não é que os europeus pensem e imaginem a si mesmos e aos
demais a partir de seu particular sistema de classificação – o que não é um privilégio exclusivo
deles, claro está -, mas o fato de que foram capazes de disseminar e estabelecer essa perspectiva
histórica como hegemônica dentro de um universo intersubjetivo (QUIJANO, 2014).
Além de pesquisas e publicações, também cursos eram promovidos pelo SPHAN quando
de sua constituição, dentre os quais Formação da Civilização Brasileira, ministrado por Afonso
Arinos de Melo Franco, em 1941. De suas aulas resultou o livro Desenvolvimento da Civilização
Material no Brasil, editado pelo SPHAN, em 1944 (TEIXEIRA, 2009). Arinos publicara ainda, em
1936, o livro “Conceito de Civilização Brasileira”, no qual define Civilização como a unidade de
culturas manifesta racional e tecnicamente. Cultura, por sua vez, seria compreendida como a
consciência comum, nascida e formada gradativa e coletivamente a partir de três elementos
básicos, quais sejam: a raça, o espaço e o tempo (SERPA & CAMPIGOTO, 2010). A civilização
brasileira, então, seria o resultado da interpenetração de três culturas (europeia, africana e
ameríndia), com pesos distintos segundo a evolução de cada uma. Assim, as contribuições
advindas de indígenas e negras/os deixaram marcas na “civilização brasileira”, porém, residuais.
A partir destas considerações podemos compreender as bases da priorização dos bens
eurodescendentes na política patrimonial brasileira: representariam a ancestralidade e
vinculação com o passado que se queria enfatizar para o futuro a construir.
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A partir de uma concepção sobre a humanidade e sua evolução manifesta em sua
produção cultural, aliada a um projeto político-pedagógico de construção da nação (com seus
respectivos marcos simbólicos via patrimônios históricos oficialmente consagrados) é possível
refletir sobre o enquadramento étnico que se pretendia dar ao país em termos de
ancestralidade e, também, os rumos que se almejava para o futuro. Das escalas de valores e
concepções

eurocêntricas

advirão

silenciamentos,

ocultamentos

e

classificações

subalternizadas de práticas e bens culturais diversos, o que responde em parte pela sociedade
que temos hoje e informam, por outro lado, as correções que podem ser feitas para um rumo
adiante.
A constituição política sobre os patrimônios culturais no Estado brasileiro pode ser
entendida, então, a partir da política educacional/cultural de formação da nação, levadas a cabo
na primeira metade do século XX. Entre o prestígio do discurso da intelectualidade, da arte e da
política, o SPHAN consolidou ao longo dos anos uma série de marcos sobre a cultura brasileira
atribuindo a certos traços a privilegiada alcunha de patrimônios. Lia Motta (2000) aponta que o
patrimônio consagrado pelo IPHAN formou um quadro social da memória que consolidou uma
noção de patrimônio cultural lato sensu. Ou seja, o que foi patrimonializado, “com seus padrões
estético-estilísticos eruditos e de excepcionalidade” (MOTTA, 2000: 18) (grifo meu), foi
incorporado como referência de patrimônio cultural em sentido amplo, embasando as práticas
de preservação pelo país ao longo do tempo. Conforme síntese proposta por Falcão (1984), ao
analisar os bens tombados em nível federal nas primeiras décadas de atuação do SPHAN:
indica tratar-se de: a) monumento vinculado à experiência vitoriosa branca;
b) monumento vinculado à experiência vitoriosa da religião católica; c)
monumento vinculado à experiência vitoriosa do Estado (palácios, fortes,
fóruns, etc) e na sociedade (sedes de grandes fazendas, sobrados urbanos
etc) da elite política e econômica do país. (FALCÃO, 1984: 28 apud CHAGAS,
2009: 106).

Esse sistema de classificação sobre os patrimônios culturais, os valores que o sustenta e
os discursos de identidade que subjaz aos patrimônios que serão consagrados a partir do SPHAN,
constituem, portanto, lugar privilegiado para um giro decolonial à brasileira. Não há novidade
no estabelecimento de relações entre história, poder e identidade. Várias/os autoras/es, em
diferentes momentos e lugares têm abordado a questão e mostrado que um dos elementoschave na estrutura das sociedades, das formas de dominação e das identidades coletivas tem
sido a produção e controle de narrativas sobre o passado, o que abre espaço para a reflexão
sobre a construção dos patrimônios culturais como marcos deste processo.

2 - Novas ideias, novos patrimônios
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A segunda metade do século XX dá lugar a novos paradigmas nas ciências sociais
brasileiras, no qual o conceito de cultura ocupa lugar de destaque, pensado não mais como
especificamente relacionado a artefatos materiais ou comportamentos concretos, mas,
sobretudo, a partir dos significados a eles atribuídos (COSTA, 2008).
Em relação à questão patrimonial especificamente, a partir da década de 1960 ocorreu uma
grande transformação na prática e nos conceitos envolvidos na preservação dos patrimônios
culturais. Passaram a ser reconhecidas obras de um passado mais recente e, do ponto de vista
das tipologias, novas categorias consideradas objeto de preservação foram acrescentadas, com
a crescente, ainda que lenta, valorização de bens antes não consagrados, como habitações
operárias e estabelecimentos industriais. Paula Porta (2012) lembra que na década de 1970
tiveram início as discussões sobre a necessidade de atualização e ampliação do conceito de
patrimônio no Brasil, a fim de que abarcasse a diversidade cultural da sociedade brasileira.
Fonseca (1996), por sua vez, observa que parte da intelectualidade da época via a atuação do
IPHAN como “elitista, pouco representativa da pluralidade cultural brasileira, e alienada em
relação aos problemas fundamentais do desenvolvimento nacional” (FONSECA, 1996: 155).
Ao longo dos anos, uma movimentação institucional potencializou uma ampliação
conceitual que gestou a concepção sobre os patrimônios culturais que conhecemos no Brasil
hoje e a consequente (e crescente) complexidade da atuação do Estado na sua proteção,
alcançando o patrimônio até então não consagrado, vinculado a amplos setores historicamente
subalternos. Em 1985 torna-se Patrimônio Histórico do Brasil a Serra da Barriga, em Alagoas,
onde se localizaram os quilombos de Palmares e, em 1986, o Terreiro da Casa Branca, na Bahia,
um dos mais importantes e antigos do candomblé baiano, porém não sem conflitos (ver Velho,
2006). Fonseca (1996) aponta que os grupos engajados nestes processos lembravam a
importância de que aqueles bens fossem inscritos por seu valor histórico e não apenas
etnográfico, o que significa muito em termos simbólicos e como ação de sentido decolonial.
Representativos de ações descoloniais de amplos segmentos subalternizados, aqueles
bens culturais foram Tombados graças à ação decolonial de setores da sociedade herdeiros
daquele histórico. Por sua vez, estes Tombamentos marcam um processo gradual, lento, porém
até aqui constante, de renovação e ampliação conceitual e instrumental sobre os patrimônios
culturais no Brasil. Não obstante, conclui Fonseca (1996) que, em termos de tombamentos,
porém, foram relativamente poucos os bens tombados nessa perspectiva. Assim, além de
considerarmos iconicamente aqueles como outros tombamentos análogos, me parece
relevante refletirmos sobre as relações de poder que eles evidenciam, que não começam e
tampouco terminam com a chancela patrimonial. Os valores e conflitos pré -existentes

256

II Seminário Nacional História e Patrimônio Cultural – GT História e Patrimônio Cultural (ANPUH Brasil)
Patrimônio, democracia e políticas públicas
1 a 5 de outubro de 2018 - UNIRIO – Rio de Janeiro, RJ

continuam lá e os novos que eventualmente se pretende representar não se instauram
magicamente com a liturgia de inscrição num Livro de Tombo ou Registro.
Um conjunto de iniciativas empreendidas ao longo das décadas de 1970 e 80 configurou
o cenário que resultou na presença do Patrimônio Cultural na Constituição de 1988 de forma
ampliada em relação às décadas anteriores, sendo apresentado em suas dimensões material e
imaterial. Diferentemente da concepção de política patrimonial norteada pelo interesse público
entendido sob o ponto de vista do Estado, como subjaz ao Decreto 25/1937, que inaugurou a
prática preservacionista no país, a Constituição de 1988 referencia a perspectiva da política
patrimonial a partir dos diversos segmentos componentes da sociedade brasileira e apresenta
a participação dos indivíduos e grupos que compõem as manifestação cultural como essenciais
às diferentes etapas da política patrimonial e sua gestão.

3 - Referências, patrimônios e sistemas culturais
A perspectiva de apreender a cultura a partir de uma dimensão valorativa e referencial
pode ser vista também como ilustrativa de uma transição do conceito de patrimônio histórico e
artístico para o conceito de patrimônio cultural, de forte cunho antropológico e que enfatiza a
diversidade não só da produção material, como também dos sentidos e valores atribuídos pelos
diferentes grupos a seus bens e práticas culturais (GONÇALVES, 2007). Segundo o texto
constitucional, para um produto ou manifestação cultural ser considerado patrimônio cultural
do Brasil há que levar-se em conta o valor referencial que possuam para grupos formadores da
sociedade brasileira. Neste sentido, podemos inferir que o constituinte imprimiu ao texto uma
concepção segundo a qual os elementos (materiais ou não) produzidos pela cultura são
indissociáveis dos significados a eles atribuídos por aqueles que os vivenciam. Não têm,
portanto, valor em si mesmos, mas o valor que se lhes atribui determinado segmento social.
Observa Fonseca que:
O ato de apreender referências culturais pressupõe não apenas a captação
de determinadas representações simbólicas, como também a elaboração de
relações entre elas e a construção de sistemas que falem daquele contexto
cultural, no sentido de representá -lo. Nessa perspectiva, os sujeitos dos
diferentes contextos culturais têm um papel não apenas de informantes
como também de intérpretes de seu patrimônio cultural. (FONSECA, 2003:
14)

Assim, mais que tratarmos um artefato ou manifestação cultural segundo suas
propriedades formais, morfológicas, seus elementos estéticos, estilísticos ou supostos valores
que tenham em si, há que considerar os conteúdos simbólicos e vínculos entre estes elementos
e diversas dimensões da vida social, como a memória e a identidade e segundo quem os
vivencie. Uma concepção que se pode extrair do texto constitucional, portanto, é que as
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produções culturais ou artísticas apresentam uma relação atávica com outros aspectos da vida
social e com elas compõem (e revelam) a cosmologia, a forma de ver o mundo e se posicionar
nele que particulariza os diferentes segmentos da sociedade. Segundo o “Manual de aplicação
do Inventário Nacional de Referências Culturais” (IPHAN, 2000), as referências culturais dizem
respeito aos sentidos e valores atribuídos por diferentes sujeitos a seus bens e práticas culturais.
São objetos ou manifestações culturais às quais se atribui importância diferenciada na vida
social e que, por isso, constituem para determinado grupo marcos de identidade e memória
(IPHAN, 2000).
A partir destas digressões, uma perspectiva que me parece especialmente válida para
os trabalhos relacionados à política patrimonial no Brasil hoje diz respeito a ver os bens ou
manifestações culturais como sistemas culturais (GEERTZ, 1997; GEERTZ, 2008) ou elementos
constitutivos destes. Assim, uma obra de arte, um artefato, um saber ou uma manifestação
cultural traz os elementos simbólicos que compõem o sistema cultural do qual faz parte e tem
uma conexão com diversos outros elementos da sociedade da qual emergem. A partir disso, os
patrimônios culturais podem ser em parte entendidos como estandartes ou portadores de
referências culturais que nos forjam enquanto as forjamos, individual e coletivamente, nas mais
diversas práticas cotidianas; e que estas práticas e patrimônios, por sua vez, formam um sistema
com outros e mais diversos elementos e dimensões da vida social, um sistema cultural onde
múltiplos processos são estruturais e estruturantes.
O ato de apreender referências culturais, por outro lado, pressupõe não apenas a
captação de determinadas representações simbólicas, valores, sentidos e significados atribuídos
por determinados grupos, como também a elaboração de relações entre estes elementos. Em
outras palavras, a noção de referências culturais configura os patrimônios a partir de
delimitações referenciais, ou seja, falar de referências pressupõe que falamos de uma coisa em
relação a outra coisa, uma que é referenciada por outra e para alguém necessariamente. Assim,
é pertinente abordarmos um patrimônio cultural como produção social relacionada a dados
segmentos sociais histórica e espacialmente localizados e vinculada a outros elementos de um
sistema cultural, como um referencial de caráter galvanizador em relação a outros elementos,
conferindo-o um aspecto coletivo, identitário, ainda que não totalizante.
A ideia de sistema cultural (ou social) aparece em inúmeros momentos e autoras/es nas
ciências sociais e também o pensamento crítico latino-americano recorrerá à ideia de sistema,
porém, enfatizando os sistemas abertos e dinâmicos e as relações de poder e conflitos em sua
delimitação. A partir das reflexões do filósofo colombiano Roberto Salazar Ramos, Santiago
Castro-Gomez (1996) considera que a vida social seria impossível sem um ordenamento da
experiência, processo que não é exclusivamente individual, senão que depende da atividade
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cognitiva do sujeito a partir de uma série de códigos socialmente. Para o autor, as coisas no
mundo social e a relação entre elas ganham sentido e se fixam
a través de un determinado sistema de ordenamiento, de una específica serie
de organizaciones y de una cierta red que las entreteje y les configura su
sentido y significación. Fuera de este sistema, las cosas y sus relaciones
perderían sentido y significación. (CASTRO-GOMEZ, 1996: 4)

A partir do “Simposio Mundial de Cartagena - Crítica y Política en Ciencias Sociales”,
ocorrido em 1977, dirá o sociólogo colombiano Fals Borda que, em termos analíticos, os
sistemas devem ser delimitados e enfatizará que “uno de los elementos principales en la fijación
de tales límites en los sistemas es, precisamente, el poder” (BORDA, 2009: 315). Enfim, sugiro
que podemos ver os patrimônios culturais, analiticamente, por um lado, como objetos ou
práticas culturais às quais são atribuídas coletivamente o sentido de marcos de identidade,
referências culturais para os segmentos sociais que os vivenciam e, por outro lado, como
categoria sociológica moderna, diretamente vinculada aos dispositivos institucionais do Estado
e seus discursos técnico-científicos, construída a partir da lógica do Estado-nação, configurando
um saber regular e ao qual subjaz uma estrutura de poder.
À guisa de exemplo, lembremos que Pierre Clastres (1980) falará de como a referência
a memórias ancestrais estará presente em diferentes culturas ameríndias, nas quais o discurso
mítico e o próprio rito garantiriam a perenidade da sociedade ao longo do tempo. Coisa distinta,
sugiro, da noção

de “patrimônios culturais” como a

conhecemos, constituída

concomitantemente à formação dos Estados nacionais eurodescentedentes e que fazem uso
dessas narrativas para construir memórias, tradições e identidades. Em outras palavras, sugiro
que analiticamente é possível delinear práticas ou objetos culturais que sejam para dado grupo
referências culturais em termos de memória, ação e identidade e, por isso, “patrimônio cultural”
para aquela coletividade. Outra coisa, porém, são os discursos do patrimônio cultural, presentes
nas modernas sociedades nacionais, que florescem nos meios intelectuais e políticos e são
produzidos e propagados por diversas iniciativas e mecanismos institucionais e ideológicos de
construção de identidades e memórias, marcadamente vinculados ao Estado nacional e que não
raro encobrem as referências culturais de segmentos sociais subalternizados.

4 - Considerações finais
Cenário de disputa política, o saber patrimonial (CORRÊA, 2009) é dinâmico e
controverso. Assim, também em disputa estará a definição dos discursos legítimos, que por sua
vez passa pela discussão de quem tem poder para definir legitimamente o que é legítimo. No
caso dos patrimônios culturais, o Estado e seu aparato técnico-burocrático têm tido o
monopólio da chancela em detrimento dos discursos veiculados por diversos segmentos sociais
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sobre suas próprias referências culturais. A patrimonialização de um obj eto ou manifestação
cultural pode ser entendida, então, como o processo de seleção e sistematização de um
determinado aspecto da cultura, atribuindo-lhe um valor diferenciado e sobre o qual se constrói
um discurso do gênero técnico-científico. Aquela manifestação cultural, agora patrimônio,
passaria a ter, então, um sentido e valor novo, por um lado e, por outro, subúrbios,
discursos/sentidos não oficiais, não sistematizados, oriundos do senso comum e da
cotidianeidade da prática cultural.
Conforme venho procurando argumentar, ao basear a política de preservação na noção
das referências culturais dos segmentos detentores dos bens, considerando que estas devam
ser compreendidas a partir de seus contextos, a questão patrimonial no Brasil de hoje suscita
aquilo que Foucault (1999) chamou de “insurreição dos saberes submetidos”: a valorização de
saberes que haviam sido desqualificados frente ao saber científico. A atual política brasileira
sobre os patrimônios culturais, em especial para a salvaguarda de sua dime nsão imaterial, como
será apresentado, aparece como lugar privilegiado para que o saber acadêmico acople o saber
popular na geração de conhecimento sobre as manifestações culturais.
Por outro lado, a noção de referência cultural como base abre as políticas sobre os
patrimônios culturais novas práticas de gestão participativa com vistas à autonomia e
sustentabilidade, o que torna propício refletir sobre a aproximação da questão patrimonial com
uma nova relação epistemológica e de poder, incluindo os chamados detentores das
manifestações culturais na gestão das políticas públicas e na construção de conhecimento sobre
suas práticas e saberes. Na prática profissional, porém, tal perspectiva revela a política pública
sobre os patrimônios culturais como uma arena política onde se encontram setores da
sociedade em posições historicamente assimétricas. Inúmeras questões se colocam ante a
implementação de uma política pública com este viés, desde aquelas relacionadas aos processos
administrativos e ao aparato técnico e burocrático que é preciso mobilizar até relações políticas
e institucionais e intersubjetivas complexas, marcadas pela colonialidade em seus múltiplos
aspectos e particularidades locais.
Assim, não obstante todo o potencial decolonial, a política federal para os patrimônios
culturais baseada na noção de referência cultural encontra limites na própria colonialidade.
Fonseca (1996 e 2007) e Motta (2000) observam algumas destas limitações à prática profissional
imposta aos avanços conceituais sobre os patrimônios culturais nos anos recentes no Brasil, seja
na pequena participação social nos processos de patrimonialização e gestão, seja na
permanência de tipologias consagradas em detrimento da diversidade. Para uma reflexão sobre
possíveis nexos entre a concepção atual sobre os patrimônios culturais no Brasil e o pensamento
decolonial há que se levar em conta, evidentemente, estas limitações.
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A socióloga e membro do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural do IPHAN, Maria
Cecília Londres Fonseca, analisou a questão da participação de cidadãos em conselhos locais de
apoio aos órgãos de patrimônio ou em associações civis voltadas para esse fim é ainda bastante
restrita e o poder público continua sendo o protagonista das políticas de preservação (FONSECA,
2007). Após esta constatação, Fonseca pergunta como despertar um “sentido de patrimônio”
junto à sociedade. Para a perspectiva que sugiro, recolocaria a pergunta em outros termos:
como entender e dar ouvidos aos sentidos de patrimônio dos diversos segmentos da so ciedade
e contribuir com as condições à sua participação autônoma? Entendo que essa construção só
será possível a partir de compromissos éticos entre gestoras/es, parceiras/os e comunidades,
aliado a um entendimento, por parte de gestoras/es e parceiras/os, do papel dos bens culturais
na transmissão da memória coletiva e na configuração de identidades locais. Além, claro esteja,
de amplo conhecimento das bases conceituais e axiológicas da política pública para os
patrimônios culturais, dos instrumentos administrativos existentes e suas possibilidades.
O antropólogo e presidente do IPHAN entre 2004 e 2005, Antônio Arantes, refletiu sobre
as maneiras como expressões da cultura popular vinham sendo tratadas no âmbito da política
de patrimonialização, mostrando a falta de voz ativa das populações produtoras de cultura ao
longo do processo. Afirma que programas e políticas sociais, conduzidas tanto por instituições
públicas como privadas, alcançam apenas parcialmente seus objetivos, sobretudo pelas
dificuldades que apresentam em incorporar “ao desenho, aos procedimentos de
implementação e à avaliação dessas ações os interesses e projetos das populações -alvo e
estimular a sua capacidade de tomar decisões e de articular-se estrategicamente” (ARANTES,
2004: 12). O argumento desenvolvido pelo autor é que o ponto crucial da questão estaria no
modo como se estabelece a articulação entre as agências executoras das políticas e os
segmentos sociais envolvidos, na cultura política que é implementada por essas instituições,
seja implícita ou explicitamente.
Antes, porém, de tratar da cultura política que as instituições implementam ou buscam
implementar, há que se considerar a cultura política nas quais estas instituições estão inseridas
e das quais emergem, o que determinará em grande parte seus procedimentos institucionais e
a recepção que terá na sociedade mais geral das propostas que busque construir. Se as
instituições no seio do Estado estão inseridas em redes de poder, estas mesmas redes são
entremeadas e sustentadas por relações intersubjetivas de dominação e subalternidade. Estas
relações, definidas pela noção de colonialidade, podem ser tratadas analiticamente em
diferentes níveis (colonialidade do ser, do poder e do saber, por exemplo) e manifestar-se entre
diferentes grupos sociais e no interior dos mesmos, o “colonialismo interno” (CASANOVA, 2007).
Instaurar, portanto, políticas participativas numa relação Estado-sociedade marcada pela
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colonialidade e subalternidade não será, na prática, tão simples. Refletir sobre es tes limites,
tampouco.
Por tratar-se de relações intersubjetivas, tal questão não deve ser abordada apenas pelo
viés argumentativo e cognitivo, senão que (e sobretudo) pelo aspecto epistemológico e
paradigmático (MIGNOLO, 1998, 2003, 2008, 2010). Ainda que existam novos conceitos,
concepções e os espaços institucionais e legislativos para a participação social, para que tenham
efetividade há que se desconstruir os padrões das relações intersubjetivas baseadas na
colonialidade e na subalternidade de segmentos historicamente marginalizados nos mais
diversos âmbitos. Pela própria lógica da colonialidade, reformas constitucionais e institucionais
que incluam referências culturais mais amplas, buscando reconhecer patrimônios culturais
representativos dos mais diversos segmentos formadores da sociedade brasileira, não
necessariamente levarão à conquista e/ou consolidação de uma participação autônoma e a uma
mais profunda e substancial mudança na estrutura hegemônica sem que reflitamos sobre as
relações intersubjetivas de dominação e subalternidade nas quais estamos imersos e atuemos
sobre elas.
Como coloca Alfonso Torres Carrillo (2003), é a partir das versões do passado e do
controle sobre a memória que se estruturam identidades e se (re) definem relações de poder e
possíveis visões de futuro que perpassam a sociedade. Um olhar decolonial pelo campo da
preservação dos patrimônios culturais no Brasil deve evidenciar as relações simbólicas de poder,
assimétricas e sutis, mas também buscar construir alternativas decoloniais para ações futuras.
A própria ação histórica dos grupos até então subalternizados é prenhe de fazeres de(s)coloniais
e as políticas sobre os patrimônios culturais no Brasil vêm, nos anos recentes, inscrevendo
algumas destas práticas. Porém, como fazê-lo de um modo também decolonial, sem as clivagens
da colonialidade ancestral em que estamos todas/os imersas/os, na prática cotidiana de
implementação da política pública? Por dedicar-se aos múltiplos aspectos desta problemática e
buscar alternativas a eles é que o pensamento decolonial aparece como especialmente
relevante para a prática profissional junto à política para os patrimônios culturais no Brasil.
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IDENTIDADE CULTURAL, A QUESTÃO DA PATRIMONIALIDADE, TERRITORIALIDADE OU
ETNICIDADE? CONEXÕES POSSÍVEIS, DIÁLOGOS NECESSÁRIOS NO CONTEXTO DO ANGOLA
NO PÓS-INDEPENDÊNCIA.
JOAQUIM PAKA MASSANGA*

Introdução
A presente escrita foi propiciada por diferentes pontos de vistas e olhares que nos
motivaram a refletir sobre a temática acima exposta atravez dos percursos possíveis (fontes,
métodos e teorias) a ter em conta. Como se pode compreender as identidades numa relação
com o patrimônio angolano, tendo como exemplos, os casos da “Ponta de Padrão” e o “Porto
do Mpinda”? Como se dá a sua etnicidade e como compreender essa territorialidade? O que
estes patrimônios apresentam e representam no contexto da historiografia angolana? Como
podem estes patrimônios serem entendidos quanto a sua territorialidade e etnicidade no
contexto atual de Angola? Estas e outras questões, por ora, se fazem necessários para nos
permitirem fazer um diálogo entre diferentes realidades que precisam ser compreendidas, não
de forma isoladas, mas conectadas entre si desde o local ao global.
A escolha por estes patrimônios histórico-cultural, se justifica pelo facto de: (1) Ponta
de Padrão1 – localizada na foz/embocadura do rio Kôngo/Zaire - foi onde e pela primeira vez os
europeus (portugueses), estabeleceram os primeiros contatos a sul do equador, quando o
navegador português Diogo Cão 2 aportou no estuário do Zaire. Estes dois Patrimônios são dos
que pouco de conhece, menos abordado na historiografia e cuja produção bibliográfica é quase
inexistente em Angola. (2) O Porto do Mpinda – foi um dos principais locais de embarcações do
comércio transatlântico a partir do momento em que o transporte de cativos pelo Atlântico foi
considerado de ilegal em 1850. Situada a norte de Luanda, era uma das possessões terri toriais
portuguesas, e como tal, parte do antigo reino do Kongo, na região do Nsoyo (hoje município do
Soyo, no litoral da província angolana do Zaire).
Atrelada as questões acima levantadas, nos chama a atenção a necessidade de afirmar
o nosso lugar de fala, nossa contribuição nesta inclusão de diferentes lugares, espaços e saberes
(como a frase em zulu, “Umuntu ngumuntu ngabantu”, que significa “uma pessoa é uma pessoa
através de outras pessoas”). Partindo da ideia de que os projetos dos estados-nação para a
edificação das identidades nacionais fracassaram, não são hoje uma opção para os Estados
africanos, como Angola em particular. Nosso dilema é também o de percebê-lo enquanto tal, e
1

O Pa drã o tra dicionalmente conhecido de S. Jorge, foi em 1642 destruído pelos holandeses quando invadiram a
ci da de do Soyo. Este era assente pela guarnição do navegador Diogo Caão a 26 de Abril de 1483, na Ponta do Padrão,
Moi ta Seca, na extremidade da ma rgem meridional (esquerda) do ri o Za ire, a pós 160 a nos de permanência foi
des truído. Vide: http://afmata-tropicalia.blogspot.com.br/2010/05/o-padrao-s-jorge.html, Acesso: 21/Agosto/2015.
2 Cf. http://cvc.i nstituto-camoes.pt/navegaport/mapa.html, Acesso: 17/Junho/2016.

265

II Seminário Nacional História e Patrimônio Cultural – GT História e Patrimônio Cultural (ANPUH Brasil)
Patrimônio, democracia e políticas públicas
1 a 5 de outubro de 2018 - UNIRIO – Rio de Janeiro, RJ

não dissociada a uma presentificação de crises. Ao entendermos que não existe uma identidade
angolana captável e estabelecida3, esta precisa ser entendida enquanto processo, uma realidade
mutável e a ser construída para se sair do estado de inação profunda (VELHO, 2006). A
constatação da existência de uma crise 4, não obstante a instigante conclusão:
Sugiro que a imagem mais capaz de apreender a natureza das identidades
culturais é a de um redemoinho, e não a de uma ilha [...]. As identidades não
se apoiam na singularidade de suas características, mas consistem cada vez
mais em formas distintas de selecionar/reciclar/rearranjar o material cultural
comum a todas, ou pelo menos potencialmente disponível para elas. É o
movimento e a capacidade de mudança, e não a habilidade de se apegar a
formas e conteúdos já estabelecidos, que garante sua continuidade de
(Bauman, 2012: 43).

Nos interessarmos aos estudos sobre identidades que têm como base o patrimônio
histórico-cultural, não pode ser considerado como uma pura e simples busca do passado, mas
como um movimento novo de apropriação de elementos do passado (ABREU, 2012), um
processo na qual se pode reconstruir velhas referências de identidades quanto criando novas
formas políticas de entender o mundo e pensar o estado nacional (MARCON, 2013). Por isso, se
estabelece como nosso objetivo compreender a Identidade cultural angolana, suas conexões e
diálogos com o patrimônio Histórico-cultural a partir de sua territorialidade e etnicidade.

Identidade e Cultura: Identidade Cultural diante do patrimônio.
Não nos aprofundamos no mérito sobre os dois conceitos (Identidade e Cultura 5), tão
simplesmente as consideramos enquanto categorias ou ideia que se sobrepõem, o que uma e

3 Mes mo

que se tenha em conta os diferentes símbolos nacionais definidos durante a proclamação da independência
na ci onal (11 de Novembro de 1975), ca s os da : Bandeira Nacional, do Hino Nacional, da Insígnia e/ou Brasão
Nacional, da Moeda e da Língua Oficial – es tes nunca foram elementos aglutinadores em uníssono – pois escondem
e ca muflam conflitos e exclusão de outros e vá rios autores que fazem parte da história, bem como das lutas anti col oniais. Na realidade, a s uposta i magem que s e estipulou s obre a i dentidade a ngolana, col ocou muitos de parte e
que a té hoje ainda conclamam por s ua integração e que sejam ouvidas suas vozes e suas partcipações reconhecidas
no mos aíco histórico cultural angolano.
4 Como prova deste argumento é a manifesta preocupação apresentada no Despacho presidencial nº 25/18 de 05
de Março de 2018; que estabelece a cri ação da Comissão Nacional Mul tisectorial para a Salvagurada do Patrimônio
Cul tural
Mundi al
em
Angol a.
Pode
ver-s e
numa
ma téria
publicada
em:
http://www.angop.ao/angola/pt_pt/portal/multimedia/tv-angop/2018/4/18/Angola-anuncia-novas-candida tura s pa tri monio-humanidade,b2cb3de0-1dbe-4c6d-ac05-aa16b29c59a9.html, a cesso: 06/Maio/2018).
5 Vi vemos, como diz Anthony Gi ddens, numa “s ociedade pós-tradicional”. Temos que ter o cui dado, no entanto, de
nã o i nterpretar essa frase contundente como afirmação de uma s uposta perda de a utoridade da tra dição ou falta de
res peito por ela, como s e houvesse esgotado ou fenecido a nossa demanda de “herança” e “memória histórica” ou
como eros ão da crença de que o vel ho é belo e deve s er venerado exa tamente por s er vel ho — embora tais
expl icações sejam comuns nas definições de modernidade como estilo de vi da fundamentalmente hostil a tudo o que
é a ntigo, um estilo no qual “velho”, “ultrapassado” e “obsoleto” são sinônimos e que se recusa a aceitar a longevidade
como di reito à autoridade. A idéia de “sociedade pós-tradicional” é melhor entendida como referência não a ter saído
de moda a tradição, mas a um excedente de tra dições: o excesso de l eituras do passado competindo pela aceitação,
a a us ência de uma l eitura única da história merecendo possivelmente a confiança universal ou quase universal
(Zygmunt Ba uman. Em Busca da Política (E-book). Tradução: Ma rcus Penche, RJ: Jorge Zahar Ed., 1999).
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outra representam e como os dois conceitos estão sempre interlaçadas6 . A noção da cultura não
reúne até hoje consenso, no entanto, “falamos de cultura sempre que a vida produz certas
formas pelas quais se expressa e se realiza – obras de arte, religiões, ciências, tecnologia, leis e
uma infinidade de outras” (BAUMAN, 2012).
Esta(re)mos deste ponto de vista, a enfatizar que a identidade, não sendo estática, não
mais é a mesma como a do passado, ela adquire novas performances, novas ressignificações
que a tornam dinâmica, ainda e enquanto processo que se vislumbra no patrimônio Cultural
enquanto essência para a sua construção e dinâmica (VELHO, 2006: 239). Porquanto, se pode
afirmar por necessidade e não por vontade de que nossa sociedade é uma sociedade de
optantes — de optantes, ademais, que em geral aprendem a fazer dessa necessidade uma
virtude (BAUMAN, 1999). Há uma contribuição importante sobre as identidades, para entendêla como um fenómeno de diferentes intersecções e complexidade, considerando:
A crise de identidade é social, porque essa identidade deve ser encontrada
dentro da comunidade à qual o indivíduo pertence e depende durante toda
vida do suporte de modelos sociais. Aqui, revela -se o lado psico-histórico da
crise de identidade, pois os modelos sociais correspondem a uma respectiva
época histórica (NOACK, 2007: 136).

Ainda e de acordo a esta abordagem, ressalta-se dois aspectos quando quisermos
compreender as identidades que conformam e condicionam a cada um de nós, ou seja,
o psíquico e o social, revelam porque o problema de identidade é tão difícil
de determinar, “pois estamos tratando de um processo que está ‘localizado’
no âmago do indivíduo e também no âmago de sua cultura social, um
processo que fundamenta de fato a identidade dessas duas identidades, a
pessoal e a cultural/social” (ERIKSON, 1988 apud NOACK, 2007: 136. Grifo
meu).

A partir deste se entende que a identidade é construída de forma situacional,
englobando os aspectos da identidade (a pessoal e a cultural/social); resultando de uma tomada
de consciência das diferenças e não sendo essência em si, fixa ou estática, um resultado de
contradições, uma construção efeito inacabado 7. Outra das motivações, encontra sua
justificativa na seguinte explicação:
[...] a seleção dos aspectos culturais construtores da ideia de identidade
nacional seria segundo os critérios defini dos por aqueles que proferiam os
discursos identitários. Portanto, será necessário entender que, mesmo que
se afirmasse que a legítima cultura angolana seria a base da identidade
nacional, a construção desta foi certamente uma seleção dos aspectos
culturais que os próprios construtores desta ideia consideravam ser
legitimamente angolano (PINTO, 2016: 17).
6

Vide BAUMAM, Zygmunt. Introdução: Cultura e Identidade, In: Ensaio sobre o Conceito da Cultura (e-book), Trad.
Ca rl os Al berto Medeiros, RJ: Jorge Zahar Ed., 2012.
7 A Identidade é um “conceito altamente contestado”. Sempre que s e ouvir essa palavra , pode-se estar certo de que
es tá havendo uma batalha. O Ca mpo de batalha é o lar natural da identidade. Ela só vem à luz no tumulto da batalha,
e dorme e silencia no momento em que desaparecem os rídos da refrega ( vide, BAUMAN, 2005: 83-84).
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Neste quesito, se apresenta uma ideia de angolanidade imposta por uma certa elite
que detinham (detém) o poder e que legitima(ra)m todo um discurso sobre os símbolos
nacionais, sobre a identidade nacional, forjando a ideia de uma nação una e indivisível a partir
da data da proclamação da independência nacional 8 . Contrariamente, para Lilia Schwarcz9, as
nações não possuem data de nascimento identificada num registro oficial e que a morte delas,
quando ocorre, nunca tem uma causa “natural” (ANDERSON, 2008: 9). Neste caso, e para os
países africanos, forçosamente lhes foi imposto uma ideia de nação, instituída no momento de
ascensão e proclamação das independências, por exemplo: 11 de Novembro de 1975 – data da
Independência de Angola. E a subsequente criação da “nação” angolana sem que isso fosse
resultado de um processo de negociação natural de suas forças (art. 5°, nº 1 CRA).
Nestas circunstâncias, Schwarcz afirma que a ideia das nacionalidades é marcada por
algumas lembranças e muitos esquecimentos [...] e que nação é “uma comunidade
politicamente imaginada; quase uma questão de parentesco ou religião” (ANDERSON, 2008: 12).
Ou seja, são concebidas como estruturas de camaradagem horizontal onde se estabelece a ideia
de um “nós” coletivo, irmanando relações em tudo distintas”. Normalmente, os discursos da
nacionalidade são caracterizados pela noção de simultaneidade, que inaugura uma ideia de
tempo vazio e homogêneo (idem). Pela mesma linha Hall (2006: 49), considera uma nação é uma
comunidade simbólica e é isso que explica seu "poder para gerar um sentimento de identidade
e lealdade". Dos pressupostos acima aludidos sobre a noção de identidade 10 , no caso angolano,
se entende, como uma identidade ainda muito conflituosa e que embora generalizada, não
reúne unanimidade. Situações similares ocorreram e ocorrem noutras regiões colonizadas, suas
identidades foram sendo forjadas a partir do contato com as forças invasoras coloniais, contato
este que desestruturou os modos de vida das suas populações autóctones, despossuindo -os de
suas terras e o não respeito pelos limites territoriais de suas cosmogonias; de igual modo, essa
presença constante e colonial foi incorporando novos hábitos aos angolanos e foi
reestruturando novos modelos de vida que passaram a fazer parte do cotidiano de muitas

8

Cf. a rt. Art. 3°, nº1 e a rt. 5°, nº 6 da Cons tituição da República de Angola (CRA), 2010.
Em a presentação da edição brasileira do livro: Comunidades Imaginadas – Reflexões sobre a origem e a difusão do
na ci onalismo, de Benedict Anderson, 2008: 9-17.
10 A i dentidade é um tema de gra ves preocupações e a gitadas controvérsias, a firma Bauman (2005: 16). Exi ste mais
como uma ideia para evocar e manter unida a “comunidade fundida por i deias” a que se é exposto em nosso mundo
de di versidades e policultural (2005: 17). Ai nda para o mesmo a utor, a s identidades flutuam no ar, algumas de nossa
própri a escolhas, mas outras i nfladas e lançadas pelas pessoas a nossa vol ta. Pa ra o s ociólogo, a “identidade” só nos
é revel ada como algo a ser i nventado, e não a s er descoberto; como a lvo de um esforço, “um objectivo”; como uma
coi s a que ainda s e precisa construir a partir do zero ou escolher entre as a lternativas e então l utar por ela e protegêl a l utando a i nda ma is – mes mo que, pa ra que essa l uta s eja vi tori osa, a verda de s obre a condição precária e
eternamente i nconclusa da identidade deva ser, e tenda a ser, s uprimida e l aboriosamente oculta (BAUMAN, 2005:
20-22).
9
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dessas populações que viram-se obrigados a partilharem os mesmos espaços, assim como a
língua, alimentação, o vestuário e outros usos que com o tempo lhes foi moldando o ser e a
adquirirem novas identidades11 .
Estes processos de formação de identidades são muitas das vezes antagónicos a
expectativa do próprio indivíduo, já que a identidade pode incluir o indivíduo em uma
determinada cultura, mas também o excluir (CUNHA, 2018: 45). Se pode então afirmar que a
identidade cultural 12 moderna, de acordo com a visão de Hall (2006: 22), é aquela formada
através de pertencimento a uma cultura nacional. E isso se explica pela modernidade, sendo
que:
A marca da modernidade é a ampliação do volume e do alcance da
mobilidade, e, por conseguinte, de forma inevitável, o enfraquecimento da
influência da localidade e das redes locais de interação. Mais ou menos pela
mesma razão, a modernidade é também uma era de totalidades supralocais,
de “comunidades imaginadas” orientadas ou aspiradas, de construção de
nações – e de identidades culturais “compostas”, postuladas ou construídas
[...] Com efeito, “A característica mais preeminente da vida contemporânea é
a variedade cultural das sociedades, e não a variedade de culturas numa
sociedade: aceitar ou rejeitar uma forma cultural não é mais algo negociável
(se é que já foi); não exige a aceitação ou rejeição de todo o estoque nem
significa uma “conversão cultural” (BAUMAN, 2012: 42. Grifos meus).

Pensamos que não se pode definir uma única identidade Cultural, senão “nuances
identitários” que se atrelam a diferentes patrimônios locais e de diferentes comunidades e
passíveis de dialogarem entre si. Por este anseio Benedict Anderson (2008: 28) escreve: “A
realidade é muito simples: não se enxerga, nem remotamente, o “fim da era do nacionalismo”
que por tanto tempo foi profetizado”.

Patrimônio enquanto desterritorialização simbólica e o seu território de facto
Entendemos por desterritorialização simbólica o facto de um determinado patrimônio
não apenas representar as práticas e uso ou atribuições locais, mas quando passa a representar
uma coletividade cada vez maior, ou seja, sua deslocação do local para o nacional, e deste para
o global. É nesta última que se incide a minha crítica, pelo facto de se terem massificados ações
e legislações para tornar alguns bens patrimoniais como patrimônio histórico da humanidade 13 ,

11

Sema lhante processos s e deram na América e Ás ia. Vi de: CUNHA, Fá tima Cri stina Duarte Ferreira. Identidade
Terena: A valorização do passado e o olhar para o futuro – estudo relacional de aldeias Terena em Aquidauana e
Anastácio (Tes e de Doutorado), Programa Doutoral em Educação Artística da Universidade do Porto, Faculdade de
Bel as Artes, Porto, 2018. Di sponível em: https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/111741/2/263243.pdf
12 A defi nição mais proeminente que se pode ter sobre a Identidade Cultural estão postuladas na obra de Stuart Hall
“Identidade Cultural na pós-modernidade”, a pa rtir de três enunciados que ele advoga sobre o s ujeito: a) Iluminismo:
úni co, individual e unificado; b) Sociológico: mediação entre o eu e o outro, ser de relações; c) Pós-moderno: sem
i dentidade fi xa, identidades diferentes e em diferentes momentos (2006:7-22).
13 Lei nº 25/18, de 05 de Ma rço de 2018 – Des pacho presidencial que dá a Criação da Comissão Nacional
Multissectorial para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Mundial em Angola.
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mesmo que esses não tenham ainda um alcance local ou regional. Contrariamente, se propõe
que estes bens como parte da identidade cultural local, devem ser ensinados, partilhados e
enquadrados nos diferentes espaços socioeducativos dentro do país e por diferentes
comunidades.
Terminada a guerra civil (1975-2002), é hora de Angola pensar por uma verdadeira
reconciliação nacional e galvanizarem-se todos os esforços para termos bases de construção da
nação angolana. Neste intento, nada nos apraz termos patrimônios reconhecidos
mundialmente, quando as nossas gentes nada sabem, não conhecem e não se beneficiam do
valor paisagístico, histórico-cultural ou arquitetônico destes patrimônios (material 14 e
imaterial 15 ). Hoje, existem discussões que opõe duas formas de se pensar os territórios atuais,
destacando-se a multiterritorialidade – que se dá pela visão moderna e na pós-moderna16. A
visão moderna, aqui tem priorizado aquelas que do agrado das elites governativas do país
permitem e facilitam a arrecadação de receitas, levando-as a gentrificação17 .
Neste contexto, que apresentamos os casos da “Ponta de Padrão” e o “Porto do
Mpinda” (Município do Soyo/Zaire –Angola), como elementos patrimoniais que carecem de
maiores debates e discussões e que sua inserção deve abarcar acadêmicos e políticos numa
abordagem sobre o que devem representar as políticas públicas sobre o Patrimônio históricocultural de Angola.
1. Ponta de Padrão, situada a 14.7 km da sede do município do Soyo (província do
Zaire/Angola), local que marca o início da presença portuguesa em África a sul do Saara. Mas
sua descrição é sempre subsumida, como se vê na seguinte descrição:
14

O pa tri mônio é construção s ocial e, assim s endo, torna-se necessário considerá-lo no contexto das práticas sociais
que o geram e lhe conferem sentido. A preserva ção, como toda p rática, consiste em ações simbólicas, desenvolvidas
em a renas ou s ituações s ociais por s ujeitos (i ndivíduos e i nstituições) es truturalmente posicionados a pa rtir de
moti va ções e estratégias referidas a sistemas de forças sociais (ARANTES, Antonio. O patrimônio cultural e seus usos:
a di mensão urbana. Goiânia v. 4. n1, Ja n./jun. 2006: 426).
15 É composto pelas práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas – junto com os instrumentos,
objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados – que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os
i ndivíduos
reconhecem
como
pa rte
i ntegrante
de
s eu
Pa tri mônio
Cul tura l.
Vide:
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/71, a cesso: 15/Jul/2018.
16 Si na lizadas por Haesbaert, s ão consideradas como i mportantes ca racterísticas. Pa ra ele, a moderna é zonal e
hi erarquizada; orga nizando-se pol ítico-administrativamente pel a l ógi ca dos Es ta dos modernos e dos bl ocos
econômicos, permi tindo a s obreposição/ligação em rede de terri tórios-zona com di ferentes rel a ções de
i nterdependência. Já na pós-modernidade, a mul titerritorialidade é promovi da de forma reti cular ou pelos
terri tórios-rede, demarcando-se um contexto descontínuo, fragmentado e de simultaneidade entre terri tórios [...].
Indiscutivelmente, esta “nova” multiterritorialidade com toda s ua flexibilidade territorial não deve ser vi sta, como
a l go homogeneamente difundido ao redor do mundo. Na prática, vê -se que indivíduos e grupos privilegiados (atores
hegemônicos) têm a cesso quase que i limitado a uma “multiplicidade i nédita de territórios”, sejam eles s obrepostos
no mes mo espaço, s eja por mei o de conexões em rede com di ferentes realidades mundiais. Disponível em:
http://www.seer-adventista.com.br/ojs/index.php/formadores/article/viewFile/455/419. Acesso: 15/Julho/2018.
17 Ori gi nalmente definida como um processo de reestruturação urbana e s ubstituição de classe social em que um
forte ca pital é i nvestido em um território (antigo e deteriorado) para conduzir negócios privados e destinar esses
l oca is a o consumo (habitação, servi ços, comercial, etc) da população e produzindo mais renda do que os antigos
res i dentes e usuários; com o consequente aumento das rendas urbanas e o deslocamento (in)direto da população
res i dentes com menor renda que os novos usuários e residentes (DELGADILLO, 2015: 116. Tra duçã o livre).
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Ao chegarem à foz do rio Zaire, Diogo Cão e seus homens trataram de
inscrever na pedra a data e o nome dos homens que, em honra ao rei de
Portugal, haviam “descoberto” aquelas terras. Estas pedras utilizadas pelos
portugueses para demarcar seus “domínios” podiam ter sua legitimidade
jurídica contestada em alguns territórios – como no caso daquelas utilizadas
para demarcação dos limites entre territórios de Portugal e Espanha, na
América nos séculos XVI e XVII, tendo em vista que o Tratado de Tordesilhas
vigorou até 1750 – mas revelam, diz Christian Púrpura, “[...] de maneira
significativa, como os portugueses se apoderavam dos territórios (CORREIA,
2013: 5).

2. Porto do Mpinda, local situada no povoado com mesmo nome, afirma a tradição
que aí se permeabilizou as primeiras trocas entre o reino Portugal e o reino do Kongo, passando
séculos posteriores ao estatuto de um importante ponto de tráfico de escravos:
Em fins do século XV, D. João II mandou a primeira expedição, sob o comando
de Diogo Cão, que saiu do Tejo em direção à feitoria da Costa da Mina. Após
curta estada, Diogo Cão rumou para o Sul e alcançou a foz do Rio Kongo.
Desembarcou na margem esquerda e erigiu em Mpinda, porto de
desembarque que seria de passagem obrigatória nos séculos XV e XVI, o
padrão de S. Jorge. Ali, entrou em contato com Nsoyo, chefe da localidade e
soube que no interior ficava a Corte do Mani Kongo, Nzinga -a-Nkuwu, chefia
máxima do reino. O reino do Kongo, naquela época, abrangia grande parte da
África centro-oriental e se dividia em províncias, como a de Nsoyo,
administradas por linhagens nobres 18.

É importante destacar que “novas concepções do patrimônio enquanto ocupação dos
espaços passaram a ser relacionados ao coletivo entendidos como nacional; estabelecendo um
movimento de duas forças, a de preservação e a de destruição” (ABREU, 2012: 19. Nestas
circunstâncias, “todas as aquisições artísticas e culturais de diferentes grupos sociais a partir
daquele momento passavam a pertencer a um coletivo maior, a nação 19”. No entanto, podem
surgir novos e outros processos que se dão pela desapropriação de sujeitos e permitem a
reapropriação por outros 20. Ou seja, estamos tentando demonstrar que a questão da definição

18

SOUZA, Jul iana Beatriz Almeida de. Viagens do Rosário entre a Velha Cristandade e o Além-Mar. Di s ponível em:
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-546X2001000200005&s cript=sci_arttext, a cesso 18/Agosto/2015.
19 Acol hemos as palavras de Benedict Anderson, “não é possível elaborar nenhuma ‘definição cientifica’ de nação;
mas o fenômeno existiu e continua a existir” (2008, p. 29). Afi rma ainda de estes fenômenos, “são produtos culturais
especificos”. E que “pa ra bem entendê-los, temos de considerar, com cui dado, s uas ori gens históricas, de que
ma neiras seus significados se transformaram ao longo do tempo [...] (p.30)”. Assim oferece uma defnição operacional,
e dentro do espírito antropológico propõe a seguinte definição: “Nação – uma comunidade política imaginada – e
imaginada como sendo intrinsicamente limitada e, ao mesmo tempo, soberana (ANDERSON, 2008: 32. Gri fos meus).
20 Qua ndo um Pa trimônio é classificado, a o mesmo tempo que se reconhece o seu valor, ta mbém a ele se atribui
va l or que a dvém da própri a cl a ssificação e nã o dos s eus a tri butos i ntrínsecos. Sendo a na tureza deste
reconhecimento e do próprio valor em causa, intrinsecamente públicos, assim também o bem torna -se, neste sentido,
público, mesmo quando a sua propriedade jurídica não o é. Ma s é sobretudo de natureza pública o direito de o
conhecer e a garantia legal da continuidade deste usufruto por s ucessivas gerações. O que i mplica, por um lado, um
direito de cidadania e, por outro, um dever geral e público de fiscalização, no s entido da responsabilidade última do
Es ta do. Nã o fosse esta expressão ter outros usos, poder-se-ia dizer que o pa trimónio cl assificado é de “domínio
público”, ou deveria sê-lo, não no sentido de s er passível de ser usufruído s em o pagamento de direitos, mas num
s entido mais literal de ser exatamente aquilo que o próprio público reconhece como seu, que pode identificar como o
s eu domínio comum, cuja posse, pertença e responsabilidade são partilhadas por todos (BERNARDES; OLIVEIRA;
MOREIRA, 2014, p. 66. Gri fo meu)
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de um património nacional é sempre objetivado por um interesse político e que ela não perpassa
aos interesses de todo um “povo” como nacional. Ainda, em nosso contexto, precisamos todos
responder à pergunta (o que faz de um patrimônio um símbolo nacional?). Talvés não se tenha
uma resposta – mas se pode dizer que essa pretensão precisa ainda de maiores ações,
investimento de políticas públicas e que muitas vezes são negadas por projetos de Estado -nação
que de forma errônea não estabeleceram bases para a sua materialização em vários países no
pós-independência.

Porque patrimonializar? Que sentido e que etnicidade favorece a Identidade Cultural?
Tomamos a expressão “patrimonializar” como um demarcador para elucidar nossa
preocupação com as ações que se vão sucedendo, tal que e com o mundo se movendo em alta
velocidade e em constante aceleração,
você não pode mais confiar na pretensa utilidade dessas estruturas de
referências com base na sua suposta durabilidade (para não dizer
atemporalidade!). Na verdade, você não confia nelas nem precisa delas. Essas
estruturas não incluem facilmente novos conteúdos. Logo se mostrariam
muito desconfortáveis e incontroláveis para acomodar todas as identidades
novas, inexploradas e não-experimentadas que se encontram
tentadoramente ao nosso alcance, cada qual oferecendo benefícios
emocionantes, pois desconhecidos e promissores, pois até agora nãodepreciados” (BAUMAN, 2005: 33).

Com isto, não se pode olvidar de que os processos de patrimonialização são frutos de
uma realidade e de escolhas políticas no diálogo com as sociedades, seus agentes sociais, tendo
em conta que os Estados, enquanto vanguarda pode ser visto como um elo necessário e cuja
ação é importante para a proteção dos bens culturais, patrimonializar sem homogeneizar e
atender as particularidades étnicas e regionais. Daí a nossa ousadia em (re)pensar as identidades
no diálogo e a partir do patrimônio histórico-cultural. O patrimônio possui a capacidade de
estimular a memória das pessoas historicamente vinculadas a ele, e por isso, é alvo de
estratégias que visam a sua promoção e preservação 21 . Se é que não podemos olvidar, as nossas
indagações servem e nos ajudam a refletir sobre o processo de patrimonializar que nos impõe a
adjacente ideia de conservar22. Enfim, podemos enfatizar que a patrimonialização nunca é total,
21

Tha íse
Sá
Frei re
Rocha ,
24-27
de
jul ho
em
Ma ri a na,
2012,
Anpuh/MG
http://www.encontro2012.mg.anpuh.org/resources/anais/24/1340766055_ARQUIVO_Artigo-Anpuh.pdf, a cesso:
30/Abri l /2018.
22 Entemos, a conserva ção, quer s eja deslocada ou memorial, é sempre a rtificial, pois encerra em si uma encenação,
uma musealização, uma tra nsformação do outro (coisa, ser vi vo, pessoa), em objeto de observa ção de um sujeito
obs erva dor. “A cons ervação procura col ocar o pres ente em s uposta conti nuidade com o pa s sado, quando,
pa ra doxalmente, a característica das sociedades modernas, homogéneas, é precisamente esse corte com o passado,
com o heterogéneo, com o i nvi sível. A pol ítica do pa trimónio vi ve no pa radoxo de permanentemente disfarçar,
di ssimular, o que ra di calmente a cons titui: es s e corte que a cons ervação i ns titucionaliza ”. Di s ponível em:
https ://saladainquietacao.wordpress.com/2010/05/31/a-politica-do-patrimonio-de-marc-ghillaume/,
a cesso,
27/Ma rço/2018.
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mas uma seleção limitada e intencional (ABREU, 2012) e no caso de Angola, nem sempre a
patrimonialização abarcou as aspirações, as mundi vivências de diferentes povos, grupos étnicos
e socioculturais do mesmo espaço territorial, ocasionado um “movimento de apagamento” e
provocando outras tantas “invisibilidades” que vão transformando os espaços-tempo liso em
rugoso, com reentrâncias, possibilidades e conjugações entre diferentes temporalidades
(ABREU, 2012: 24).
Outrossim, se observam a permeabilidade na qual se podem sustentar essas “novas e
modernas identidades”, já que “no admirável mundo novo das oportunidades fugazes e das
seguranças frágeis, as identidades ao estilo antigo, rígidas e inegociáveis, simplesmente não
funcionam” (BAUMAN, 2005: 33). Ainda assim, se pode perceber a identidade como segura se
os poderes que a certificaram parecem prevalecer sobre “eles” – os estranhos, os adversários,
os outros hostis, construídos simultaneamente ao “nós”, no processo de autoafirmação”
(BAUMAN, 2012: 31). Ou seja, podemos pensar e atuar no sentido de permi tir que essas novas
identidades sejam também áreas de um permanente convívio entre o novo e o velho, e zona de
permanente negociação (VELHO, 2006). Por isso, o patrimônio deve se constituir também, pelas
vivências do lugar, suas gentes, cultivando-se uma consciência patrimonial, para se entendê-lo
como fruto de uma organização social, e que não basta contemplar o patrimônio, mas deve ser
vivido, habitado, relacionado no cotidiano das populações.

Patrimônio Histórico-cultural, Identidades e Territorialidade
Como aborda Vieira (2006: 277), “o patrimônio cultural tem sido utilizado como uma
das principais ferramentas para a construção de imagens-síntese das cidades”, ou seja, dos
territórios. Esta prerrogativa não é apenas imagética, tem repercussões eminentes na
constituição das identidades, se pensarmos que o homem é e se projeta enquanto ser social, e
a sociedade se organiza em cidades, vilas, municípios e províncias, etc. A imagem-síntese que
se constrói através do patrimônio é também e na verdade a imagem que se constrói sobre as
identidades destes povos e destas populações.
Assim, as cidades que possuem um patrimônio cultural de destaque têm se
utilizado deste para seduzir o olhar estrangeiro mostrando o diferencial da
sua localidade. Uma identidade cultural marcante torna-se essencial para que
as cidades possam ser vistas como local atraente para se conhecer e viver,
tornando-as competitivas [...], mas cultura é a marca registrada de um povo
(VIEIRA, 2006: 277).
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Como expusemos, as questões de território são ainda hoje, em África motivos de
vários conflitos23. Onde existem individualidades especificas e cada um desses grupos, vai se
posicionando nessa luta de busca, afirmação e valorização identitária, pois não faltarão quem
queira subverte essas tentativas para criar mundos fixos e estáveis (HALL, 2006: 41). As
identidades se estabelecem por ligações aos territórios e/ou a terra onde se exprimem,
contrariamente, as identidades nacionais não são coisas com as quais nós nascemos, mas são
formadas e transformadas24 no interior da representação (HALL, 2006: 48). O que se vê é que
interior de um Estados podem-se albergar diferentes etnias, cada uma delas criando seu vínculo
com o território que atravez dos signos culturais e históricos, criam sentimentos e a consciência
de pertença a comunidade ou a determinado lugar (territorialidade).
No território, as identidades não se sobrepõem uma as outras, e nem existe uma única
identidade25 a ser assumida, rejeita-se a ideia de uma visão unicista das identidades. No entanto
podemos associar as identidades “sentimento de pertencer” a um território, dentro da qual cada
humano realiza-se através de manifestações de sua existência 26 étnica. O Estado-nação, não é
mais o depositório natural da confiança pública, esta foi exilada do lar [...], agora está flutuando
à deriva em busca de abrigos alternativos [...] (BAUMAN, 2005: 51). Logo, identidade cultural,
se considera uma “identidade menor”, incentivada e/ou forçada a buscar o endosso -seguidode-proteção dos órgãos autorizados pelo Estado, tendo-se considerado como “uma identidade
não-certificada, logo é uma fraude. Seu portador, um impostor – um vigarista” (BAUMAN, 2005:
28).
Postulamos que o território é o elemento aglutinador, faz nascer a necessidade de
consciência de participação que ligam as pessoas ao espaço – territorialidade – um ideal de
relações que se expressa também na interdependência espaço, fronteiras e as representações
que se criam sobre o espaço, onde os homens vivem, de forma simultânea, um processo e um

23

O mes mo ocorre no Bra s il s obre a memória e os l ugares de negros es cravi zados (vede:
https ://apublica.org/2016/07/o-porto-maravilha-e-negro/, Acesso: 27/Ma io/2018)
24 Angolanidade apriorística. Esta teoria – a mplamente sustentada pelo MPLA no seu projeto s obre Angola enquanto
“Es ta do-nação” – quer que “todos angolanos constituam uma só nação; um só povo” partindo do pressuposto de que
o povo a ngolano estaria acima das etnias (forma de co ngregar as partes) e abrindo espaço para a fricanos, europeus
e a ngolanos “vi verem em conjunto”, como um s ó povo (Sta a tnation). Di sponível em:
http://www.pordentrodaafrica.com/cultura/angolanidade-construcao-das-identi da des -a ngol a na s -por-pa tri ci oba ts ikama, Acesso: 17/Julho/2018.
25 El a s ganharam l ivre curs o, e a gora cabe a ca da i ndivi duo, homem ou mulher, ca pturá -la em pleno vôo, usando os
s eus próprios recursos e ferramnetas (BAUMAN, 2005: 35) da í destacarmos o patrimônio Histórico-cultural (material
e i ma terial) como a nossa ferramenta pra se pensar as i dentidades.
26 Pa ra es te entendimento s e explica que “a regra cuius regio, eius natio” (quem governa decide a nacionalidade) é
de mã o dupla. A “Identidade nacional” foi desde o início, e continuou sendo por muito tempo, uma noção agonística
e um gri to de guerra. Uma comunidade nacional coesa, s obrepondo-se ao agregado de indivíduos do Es tado estava
des tinada a permanecer não só perpetuamente incompleta, mas eternamente precária – um projecto a exigir uma
vi gi lância contínua, um esforço gigantesco e o emprego de boa dose força a fi m de assegurar que a exigência fosse
ouvi da e obedecida (BAUMAN, 2005: 27).

274

II Seminário Nacional História e Patrimônio Cultural – GT História e Patrimônio Cultural (ANPUH Brasil)
Patrimônio, democracia e políticas públicas
1 a 5 de outubro de 2018 - UNIRIO – Rio de Janeiro, RJ

produto territorial (CUNHA, 2018). A territorialidade é a disposição de pertença e também de
defesa ao espaço/lugar, não depende de fronteiras artificiais que nem coincidem com as suas
anteriores fronteiras étnicas, fazendo-se crer na falsa ideia de que a população é composta de
súditos, não de cidadãos [...] a soberania do estado, opera de forma integral, terminante e
homogênea sobre cada centímetro quadrado de um território legalmente demarcado”
(ANDERSON, 2008: 48).

A etnicidade como expressão identitária: entre laços e conexões do pós-independência
Não podemos cair na ingenuidade de simplesmente afirmarmos que toda identidade
está fundamentada por uma etnicidade 27. Porém, hoje, temos cada vez mais certeza da
existência de identidades múltiplas e fragmentadas, em várias identidades, como até agora
tentamos evidenciar. Para Barth (1998), as distinções étnicas não dependem da falta de
interação social, mas na aceitação da diversidade étnica como elementos que fortalecem os
grupos.
De certo, não podemos afirmar uma noção de identidade angolana, como
generalizada, por reconhecermos que ela é uma identidade ainda muito conflituosa, por vários
e diferentes processos vividos, desde o processo de colonização até a sua mais recente história.
Fenómenos que desestruturaram seus modos de vida, impregnando-lhes de forma coerciva a
incorporação de outras cultura e valores que desarticularam sua essência cultural. Com efeito
dessas contingências, afetou-se as identidades e tiveram de as adaptar às contingências e
circunstâncias à eles imposta, causando transmutação e alteração de diferentes formas étnicas
que foram obrigadas não só a partilharem os mesmos espaços, a partilharem os m esmos
símbolos e a assumi-los como se de seus se tratasse por essência. Para isso, nos diz Glissant
(1981), “O Diverso tem necessidade da presença dos povos, não mais como objeto a sublimar,
mas como projeto a pôr em relação”28 , o que contraria a ideia da homogeneidade cultural
promovida pelo mercado global que pode levar ao distanciamento da identidade relativamente
à comunidade e à cultura local (WOODWARD, 2000, p. 21)
Quando o outro nos impõe a negação de nossa ancestralidade, dos nossos desejos,
costumes e língua, esta atitude tem repercussões inimagináveis. O que nos remete a indagar
sobre que angolanidade e sua etnicidade se representam em nós e como nós a representamos?
Para Barth (1998), a etnicidade não é uma construção social, mas parte de elementos já

27

Enquanto ca tegoria que deriva do termo etnia que utilizamos para nos referir à s ca racterísticas cul turais – l íngua,
rel i gião, costumes, tradicções, s entimentos de “lugar” – que são partilhadas por um povo (HALL, 2006: 62).
28 GLISSANT, Edouard. O mesmo e o diverso (Le Même et le Divers - Le discours a ntillais), Tra dução: Normélia Parise,
Pa ri s : Seuils, 1981. p. 190-201. Disponível em: http://www.ufrgs.br/cdrom/glissant/glissant.pdf, acesso: 27/jun/2018.
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estabelecidos, pertencimentos que são coercitivos e involuntários. A etnicidade se expressa
como um processo de identidades a qual nos queremos apossar que é muitas das vezes
antagónicos a expectativa do próprio indivíduo.
Por isso, a identidade pode incluir o indivíduo em uma determinada cultura, mas
também o excluir; ora por recusa (rejeição), ora afirmação (aceitação). Um diferenciador étnico,
como aquilo que o outro aceita e entende – se não tem eficácia para além das fronteiras, não
serve para nada. Sabendo que é nas fronteiras que se realçam os grupos étnicos (BARTH, 1998),
já que o outro torna visível as diferenças necessárias a afirmação de uma etnicidade que passa
também por um auto reconhecimento e com diálogo com as fronteiras. Neste intuito, a
existência continuada de uma “categoria étnica” só depende da manutenção de um limite
territorial, não importa quanto sejam mutáveis os fatores culturais selecionados como postos
de fronteira. Onde o Estado com o seu monopólio dos meios de coerção, reiv indica e defende
as fronteiras. Já que no final, é “a fronteira étnica que define o grupo, não a substância cultural
que ele encerra”, insiste Barth. Tudo dito e feito, a própria identidade dessa substância cultural
(sua “unidade”, “totalidade”, “distinção”) é artefato de uma fronteira firmemente traçada e
vigiada com rigor, embora os planejadores e os guardiões das fronteiras em geral insistam na
ordem oposta de causalidade” (BAUMAN, 2012: 29. Grifo meu). Com isto, as etnicidades se
espelham através dos lugares, podendo estes ser, uma demarcação física e/ou simbólica no
espaço, construídas pela territorialidade subjetiva (LEITE, 2002: 123).

Breve (in)conclusão
Chegado aqui, nos apraz dizer que urge patrimonializar os bens histórico-culturais,
como são os casos da “Ponta de Padrão” e o “Porto do Mpinda, porque estes remetem à
memória. Uma memória que se vai constituindo como base e referência as identidades
marcadas e demarcadas dentro e em lugares de fronteira, para se exprimir sua territorialidade.
Patrimônio são marcas e registos de manifestações e de relações que as diferentes etnias
estabelecem com o meio, podem marcar diferentes ciclos que se influenciam e interagem. Pois,
se precisa diversificar a forma como se concebe a cidadania e as identidades, te ndo em conta
que na modernidade líquida, elas tendem a ser fluídas. Ademais, Longo 29 citando Stuart Hall
(2003), enfatiza sobre as identidades que a alternativa não é apegar-se a modelos fechados,
unitários e homogêneos de "pertencimento cultural”, mas abarcar os processos mais amplos o

29 29
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jogo - da semelhança e da diferença — que estão transformando a cultura no mundo inteiro
(LONGO, 2017: 263).
Podemos enfim, pensar o patrimônio como categorias na qual os símbolos são
eficientes no interior de uma lógica comunitária afetiva de sentidos e quando fazem da língua e
da história dados “naturais e essenciais”; pouco passíveis de dúvida e de questionamento
(ANDERSON, 2008: 16). O património ajuda a conclamar o imaginário de uma identidade
cultural, porquanto um processo que se quer inclusivo, dialógico e de reconhecimento de
múltiplas realidades socioculturais. Quanto mais a vida social se torna mediada pelo mercado
global de estilos, lugares e imagens, [...], mas as identidades se tornam desvinculadas –
desalojadas – de tempos, lugares, histórias e tradições específicos e parecem “flutuar
livremente”. Somos confrontados por uma gama de diferentes identidades (cada qual nos
fazendo apelos, ou melhor, fazendo apelos a diferentes partes de nós), dentre as quais parece
possível fazer uma escolha (HALL, 2006: 75).
Destas reflexões se compreende que as identidades são processos que resultam de
escolhas que muitas vezes, com o tempo são naturalizadas ou essencializadas. Devemos enfim
reconhecer que os fenómenos identitários existiram e continuam a existir e que a modernidade
nos impõe modelos de sociedades enquanto “produtos culturais específicos” (ANDERSON,
2008) e que entre uma miríade de oportunidades (BAUMAN, 2005, p. 55) de nossa reflexão,
apontamos parte do patrimônio histórico-cultural angolano por sua ressonância. Entendendo
que essas identidades são construções, processos sempre inacabados – sempre “sendo feito”
(HALL, 2000) e influenciado por multideterminantes, não pela unidade mas por cruzamento de
relações, formando uma construção flexível, aberta, aleatória e provisória (GIUST-DESPRAIRIES,
2005: 201). Todos esses enunciados a que nos apropriamos, nos fazem perceber as
descontinuidades presentes próprias das sociedades contemporâneas, muitas devidamente
articuladas demarcam limites, margens e fronteiras que nos ajudaram a pensar as conexões e
os diálogos que nos fazem (re)pensar as identidades culturais em Angola, como sendo
pluriétnica e multicultural – uma característica das novas sociedades complexas.
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QUANDO O ANHANGUERA CRUZA GOIÁS: O MONUMENTO AO BANDEIRANTE E O MITO
FUNDADOR DA CAPITAL
JORDANNA FONSECA SILVA1

Introdução
Quando a bandeira de Bartolomeu Bueno da Silva chegou a Goiás, encontrou um
território ocupado por povos indígenas da região 2. Como visualizou nas mulheres nativas ricos
ornamentos, o bandeirante interpelou àqueles selvagens onde encontraram ouro. A lenda não
conta como se deu essa comunicação, diz apenas que os indígenas se recusaram a fornecer a
informação e permitir a entrada em suas terras. O homem-branco, então, com uma vasilha de
aguardente (transparente como água), ameaça queimar os rios com seu poder mágico o
suficiente para pôr fogo em água. Assim foi que recebeu o nome de Anhanguera. De origem
tupi, anhanga, “ser maligno”, e uera, “o velho, o que já foi”: diabo velho.
O filho desse Anhanguera, de igual nome, Bartolomeu, foi responsável por erguer o
Arraial de Sant’Anna, em 1722, que poucos anos depois se tornaria o pequeno aglomerado
administrativo Vila Boas de Goyaz, capital do estado até o final do século XIX, quando as ideias
de uma nova capital começam a surgir. Os custos dessa fundação ultrapassam limites
econômicos. As bandeiras partiam do litoral, paulista em especial, com objetivos definidos de
exploração mineral, escravização e extermínio de grupos indígenas, destruição de quilombos,
entre outras gloriosas conquistas. O rio que corre entre as ruas da atual Cidade de Goiás – Rio
Vermelho, afluente do Rio Araguaia – recebeu esse nome, pois, conta a lenda, muitos foram os
corpos ensanguentados debandados em suas margens.
Quando dizemos que Goiânia foi projetada, naturalmente associamos a ideia de
projeto, planejamento, ao futuro. Isso quer dizer que antes de ela nascer, ela foi pensada,
desenhada, idealizada. Quando pensamos em lembranças, por outro lado, a ideia evocada é a
de passado, de algo que ficou para trás. Ambos os processos envolvem uma reflexividade
temporal, e ambos acontecem no instante presente. O que os difere é bastante óbvio: o passado
guarda acontecimentos que já se realizaram, e o futuro não guarda acontecimento algum,
aguarda...
Grosso modo, Goiânia surge com o objetivo de ser o novo centro administrativo do
governo de Goiás, sendo projetada para 50 mil habitantes. Nos nomes das avenidas, ruas,

1

Mes tra nda em Sociologia pela Universidade Federal de Mi nas Gerais, vi nculada à l i nha de pe squisa Sociologia
Urba na e das Populações e pesquisadora no Centro de Estudos Urbanos – CEURB. Ci entista s ocial pela UFG. Agência
de fi nanciamento: FAPEMIG.
2 “Goya zes”, outras tri bos i ndígenas de Goiás: Ka rajás, Avá s-canoeiros, Tapuyas, Javaés, xa vantes, caiapós.
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praças, monumentos, se inscrevem fragmentos da história local, geralmente representada em
figuras políticas consideradas importantes, como é o caso da estátua localizada no cruzamento
de duas grandes avenidas: Anhanguera e Goiás, na praça dos Bandeirantes. Tombada em
patrimônio histórico pela prefeitura de Goiânia em 1991, a estátua homenageia Bartolomeu
Bueno da Silva, filho, bandeirante paulista responsável pela fundação da velha capital. Foi uma
doação da Faculdade de Direito de São Paulo, após uma série de investidas culturais dos
governos paulista e goiano. Nesse contexto, indagamos acerca da dádiva desse presente nada
neutro e analisaremos alguns documentos a fim de refletir sobre este patrimônio local e suas
teias de significados tecidas após sua fixação em território urbano. Antes, porém, faremos uma
recapitulação de conceitos centrais à nossa análise: memória coletiva, documento, poder
simbólico, monumento, patrimônio histórico, mito e representações sociais.

A memória social de uma capital planejada: “Essa história está mal contada...”
A memória, individual ou coletiva, carrega consigo uma densa carga de significados e,
de certa forma, “cada memória individual é um ponto de vista sobre a memória coletiva”
(HALBWACHS, 1990: 94). A história aprende e ensina o passado a partir de fatos, datas, nomes,
imagens, análise documental etc. Sem anular uma a outra, de modo geral, a memória estaria
nas pessoas, no vivido, nas ações e afetos, ao passo que a história estaria nos discursos, nos
livros, caixas e arquivos: “A história é a reconstrução sempre problemática e incompleta do que
não existe mais. A memória é um fenômeno sempre atual, um elo vivido no eterno presente; a
história, uma representação do passado.” (NORA, 1993: 9). Todavia, o conhecimento da
realidade social, os saberes, envolvem relações de poder, marcadamente imparciais,
aparecendo nos campos discursivos das narrativas históricas ou de suas interpretações como
verdadeiras arenas políticas (RICOEUR, 2010).
Etimologicamente, a palavra documento, do latim documentum, deriva de docere
(ensinar) e está relacionada à noção de testemunho, de algo que ensina a alguém alguma coisa.
Porém, essa produção documental não é natural, sendo, em certo sentido, forjada pelos grupos
de interesse que nela investiram: “O documento não é qualquer coisa que fica por conta do
passado, é um produto da sociedade que o fabricou segundo as relações de forças que aí
detinham o poder.” (LEGOFF, 1996: 545). Assim, o documento não traduziria um fato histórico
em si mesmo, devendo ser indagado, analisado, questionado, criticado, a fim de arrancar suas
máscaras e buscar a verdade histórica para além das datas, personagens, eventos etc. Esta
perspectiva vai ao encontro da afirmação de Foucault (1987: 8) de que os problemas da História,
enquanto ciência, em síntese, consistem no “questionar o documento”, diferentemente da
escola positivista que via no documento a prova suficiente do fato histórico (LEGOFF, 1996).
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É nesse sentido que a neutralidade desses fatos é questionada ao se deparar, por
exemplo, com acervos doados por famílias, elites político-econômicas locais, com pretensões
coletivas de construir a memória da cidade. De certo modo, supor que objetos que pertenceram
a uma família, a um conjunto muito restrito de uma sociedade, dizem ou fazem referência ao
passado comum parece uma narrativa enviesada, controlada ou minimamente limitada.
No caso do acervo documental sobre o Monumento ao Bandeirante, é possível perceber
a persistência dessa relação entre memória individual e memória coletiva. O acervo foi doado
pela família Cunha Bueno e se coloca como arquivo de origem da cidade. Consiste em
patrimônio da Universidade Federal de Goiás desde 1987, com ato solene de doação realizado
na Faculdade de Direito da UFG. O acervo é composto por recortes de jornais com fotografias e
notícias, cartas, telegramas, decretos-lei, orçamentos, em sua maioria. Desde 2009, se encontra
no Setor de Arquivo da Universidade para tratamento arquivístico e preservação. Data nos
documentos que a ideia de construir o monumento surgiu de Antônio Sylvio Cunha Bueno,
acadêmico da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, numa visita realizada em 1938
pelo Centro Acadêmico XI de Agosto, a convite do interventor Pedro Ludovico Teixeira.
Nesse contexto, é válido notar que:
Os monumentos, com algumas exceções, geralmente representam a
memória das elites de uma determinada sociedade. (...) também nos relevam
as disputas simbólicas e os grupos que disputam esse poder simbólico (...);
revela-nos quais memórias são rememoradas (dos ‘vencedores’) e quais são
esquecidas (dos ‘vencidos’); revela -nos quais grupos integram a ‘história
oficial’ e quais são ‘excluídos da história’. (BATISTELLA, 2014: 155, grifos
meus)

Vale lembrar que, para Bourdieu, o poder simbólico é:
[...] um poder de construção da realidade que tende a estabelecer uma ordem
gnoseológica: o sentido imediato do mundo (e, em particular, do mundo
social) supõe aquilo a que Durkheim chama o conformismo social, quer dizer,
“uma concepção homogênea do tempo, do espaço, do número, da causa, que
torna possível a concordância entre as inteligências”. (BOURDIEU, 2001: 9,
grifos do autor)

Ao existir somente através de uma relação determinada de “cumplicidade” entre os/as
que exercem esse “poder invisível” (Ibidem: 8) e aqueles/as que lhe estão sujeitos/as, o poder
simbólico atua através dos sistemas simbólicos como instrumentos de conhecimento e
comunicação, mas, principalmente, como imposição, legitimação da dominação, inculcação; ou
seja, com uma função política intrínseca. Ainda Bourdieu (2001) nos mostra que a integração
social depende deste aspecto lógico, de uma concepção homogênea de tempo e espaço, que
cria as condições necessárias para uma integração moral. Sendo poder, o poder simbólico é
também violência, violência simbólica, ao sustentar-se na relação dominantes e dominados/as.
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Dito isso, continuemos. Os documentos indicam que o monumento foi idealizado pelas
elites locais. Attilio Corrêa Lima, o primeiro projetista da nova capital goiana, mencionou, em
seu relatório urbanístico, a possibilidade de criação do monumento, indicando inclusive sua
localização:
No cruzamento dos eixos das Pedro Ludovico, Araguaia, Tocantins, 10, 26, 34
e 35, deverá ser erigido futuramente um monumento comemorativo das
bandeiras, descobertas, e das riquezas do Estado, figurando como
homenagem principal a figura de Anhanguera (LIMA, 1979: 142, grifos meus).

O objetivo seria perpetuar, rememorando, os laços históricos entre Goiás e São Paulo,
ao registrar os feitos dos bandeirantes numa escultura exposta no centro da capital. Foi em São
Paulo que aconteceu, então, a campanha pró-monumento, financiada pelos governos de Goiás
e São Paulo. Contou com publicidade, propagandas a nível nacional, bem como conferências,
palestras, discursos que versavam sobre a história dos bandeirantes em território paulista e
goiano. Em 1942, ano do batismo cultural da cidade, o escultor e professor Armando Zago é
contratado para construir a estátua de Bartolomeu, inaugurada no mesmo ano.
O monumento serviu de inspiração para a literatura folclórica regional (LACERDA, 1981),
pinturas e peças teatrais, músicas etc., ou seja, para a produção cultural de modo geral. Além
disso, a história oficial de Goiás e sua nova capital ensinada nos livros didáticos, nas escolas e
universidades, cobrada em exames de seleção, tem a figura dos bandeirantes como pioneiros,
como verdadeiros colonos do interior, do sertão, brasileiro. A estátua parece cumprir ainda um
efeito-profecia, como se o destino goiano tivesse de cruzar o paulista, seu espelho de
modernidade, uma vez que sua origem coincide com as bandeiras dos primeiros povoados.

O monumento nos documentos: as representações do sujeito histórico
No acervo documental mencionado previamente, organizado por um dos estudantes de
direito da USP que compuseram a embaixada universitária paulista que visitou a nova capital
de Goiás (em construção), em 1938, a convite do interventor federal Pedro Ludovico Teixeira3,
podemos observar algumas representações compartilhadas entre certos jornais paulistas de
maior circulação. O acervo foi dividido, após tratamento arquivístico e digitalização, em três
séries: 1) CPMB – Campanha Pró-Monumento aos Bandeirantes, 2) IMB – Inauguração do
Monumento aos Bandeirantes, 3) VEUP – Viagem da Embaixada Universitária Paulista. Na
primeira, há cinco sub-séries: solicitação e concessão de auxílio financeiro; prestação de serviços
para a construção do monumento; finanças e contabilidade; e ventos promovidos; diversos. Na

3

Séri e 3, s ub-série 1 – “Vi a gem a Goiás”, Dossiê 1 – “Anúnci os da vi agem”, Item 3: Jorna l Folha da manhã, SP,
11.1.1938.
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segunda, duas sub-séries: cerimônia de inauguração; Goiânia, a comissão e o monumento. Na
terceira: viagem a Goiás; regresso a São Paulo. Essas sub-séries subdividem-se ainda em dossiês
específicos, mas para efeito dos resultados aqui desejados, apenas os abordaremos quando
convier à análise de algum documento desejado.
Na série 3 – VEUP 4 , há uma reportagem, escrita por Ulysses Silveira Guimarães, com o
seguinte título: “considerações sobre o surto progressista de Goyaz e sobre Hermano Ribeiro da
Silva, o bandeirante do século XX”. Ainda nessa série, há outra reportagem: “prestando uma
homenagem ao bravo sertanista da Bandeira Anhanguera, Hermano Ribeiro da Silva,
recentemente fallecido, a delegação levará consigo uma placa commemorativa.” A delegação
era composta por homens estudantes de direito da USP, na coorte de 1938, além do professor
de Economia Política e Estatística José Romeiro Pereira e do orador Ulysses Guimarães. A visita
foi politicamente orientada, como atesta este outro documento 5 : “Apresentaram suas
despedidas ao prefeito os universitários paulistas que visitarão o Estado de Goyaz. Pergaminho
a ser entregue ao sr. Pedro Ludovico, interventor federal goyano.”.

Fi gura 1 – A es tátua no ano da inauguração, 1942. Item 4, Dossiê 1, Sub -série 2, Série IMB / Fonte: Acervo
documental “Col eção BAND”, CIDARQ-UFG

Na série CPMB, podemos extrair outras evidências históricas de intenções políticas que
motivaram a construção do monumento. Apesar da pretensão já visualizada no plano
urbanístico de Goiânia (1933-35), de Attilio Correa Lima, foi somente alguns anos depois que
essa ideia tomou a forma de bronze, “perpetuando em pleno coração do Brasil a gloriosa
epopeia dos bandeirantes”, como datado no documento da série IMB 6. Outra reportagem7 havia
se referido de maneira semelhante na campanha pró-monumento, que durou de 1938 até o ano
de inauguração 1942: “glorificação aos bandeirantes no coração geographico do Brasil”. Essa

4

Séri e 3, s ub-série 1 – “Vi a gem a Goiás”, Dossiê 1 – “Anúnci os da vi a gem”, Item 14: Jorna l Diário Popular, SP,
15.1.1938.
5 Séri e 3, s ub-série 1 – “Vi a gem a Goiás”, Dossiê 1 – “Anúnci os da vi a gem”, Item 19: Jorna l Folha da noite, SP,
15.1.1938.
6 Séri e IMB, sub-série 1 – “Ceri mônia de i nauguração”, Dossiê 2 – Anúncios da i nauguração, Item 1, 1942.
7 Séri e CPMB, s ub-série 1 – Sol icitação e concessão de a uxílio financeiro, Dossiê 1 – Concessão de auxílio, Item 8:
Jorna l “O diário”, Santos, 1938.
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mesma reportagem reitera ainda a colaboração da Prefeitura e do Instituto Histórico e
Geográfico.
A estátua feita em bronze mede cerca de 3,5m de altura, veste Bartolomeu com botas
altas, chapéu largo, calça, gibão e cinto. As vestimentas assemelham-se muito com as fardas
usadas pelo exército. O olhar altivo, como mirando ao horizonte, provoca nele uma investidura
de liderança, de chefia, mais do que um simples aventureiro. As armas são destaques:
bacamarte, segurado na mão direita com firmeza, e espada, pendurada e ntre os ombros e a
cintura. Por fim, a bateia para o garimpo, na mão esquerda. No momento de sua fixação, outros
detalhes foram considerados: localização e posicionamento. Os olhos da escultura e todo o seu
corpo miram o Oeste, como uma referência à marcha para o Oeste, patrocinada pela Fundação
Brasil Central, nos anos 30, sob o governo desenvolvimentista e nacionalista de Getúlio Vargas.
Pedro Ludovico transforma Goiânia

numa representação de sucesso das políticas do

Estado Novo, acompanhado de outros bandeirantes do século XX, que buscavam colonizar as
terras do interior brasileiro até a Amazônia. Nesse contexto, Goiânia surge como a primeira
capital moderna no sertão e o monumento ao bandeirante foi significativo na materialização
dessas narrativas no espaço urbano, consolidando espaços de memória.

O monumento narra um mito: representações sociais e patrimônio cultural
A palavra monumento, do latim monumentum, deriva de monere, que significa advertir,
recordar, lembrar. Choay (2001: 17) chama atenção para a natureza afetiva do monumento ao
dizer que “a especificidade do monumento prende-se então, precisamente, com o seu modo de
acção sobre a memória. Não só ele a trabalha, como também a mobiliza pela mediação da
afectividade, de forma a recordar o passado, fazendo-o vibrar à maneira do presente”. Ou seja,
há um elemento essencial na constituição dos monumentos que é a mobilização da emoção, da
sensibilidade, evocando uma memória viva, um sentido de temporalidade, não apenas
transmitindo uma informação. Ainda sobre essa função antropológica do monumento, de
remontar sentidos temporais, Choay (2001:18) diz que “o monumento assegura, sossega,
tranquiliza, ao conjurar o ser do tempo. É garantia das origens e acalma a inquietude que gera
a incerteza dos princípios”. Mas, afinal, o “que pretendem dizer os monumentos dentro da
simbologia urbana contemporânea?” (CANCLINI, 2013: 291).
Nesse sentido, associado às origens e às questões elementares da condição humana
sobre a origem das coisas, o monumento veste-se como um mito, compreendido aqui como
uma narrativa de origem, verdadeira ou não, um tanto sagrada, “produto coletivo e
coletivamente apropriado” (BOURDIEU, 2011: 10), capaz de atribuir sentido e valor à existência
humana ao retomar um tempo remoto, muito antigo, fabuloso, não vivido pela maioria dos
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homens e mulheres vivos/as (ROCHA, 1991). No caso do Monumento ao Bandeirante, sua
função seria manter, na nova e moderna capital, uma narrativa de origem do estado de Goiás,
que remonta aos seus primeiros povoados, bem como ao planejamento e construção de
Goiânia. Para LeGoff (1996: 535), “a sua finalidade é perpetuar e recordar e fazer uma possível
volta ao tempo”.
O historiador da arte, Aloïs Riegl (2006), entende os monumentos a partir da dinâmica
dos valores atribuídos a eles. Ao definir o monumento como “uma obra criada pela mão do
homem e edificada com o propósito preciso de conservar presente e viva, na consciência de
gerações futuras, a lembrança de uma ação ou destino (ou a combinação de ambos)” (RIEGL,
2006: 43), o autor vincula o monumento à obra de arte, conferindo assim um valor artístico. De
acordo com as definições deste autor, o Monumento ao Bandeirante pode ser considerado um
monumento intencional, pois eles se referem a “obras destinadas, pela vontade de seus
criadores, a comemorar um momento preciso ou um evento complexo do passado” (Idem: 52).
A discussão em torno da memória e da história enquanto sistemas de gestão do passado
já foi esboçada anteriormente, cabendo aqui retomá-la para acrescentar algumas contribuições
teóricas não apenas da história ou da filosofia (NORA, 1993; LEGOFF, 1996; RICOUER, 2010), mas
também da psicologia social (BOSI, 2003; MOSCOVICI, 2005) e da sociologia (WEBER, 1971;
DURKHEIM, 2006; HALBWACHS, 1990; BERGER, 1996; BOURDIEU, 2001). Aqui insere-se,
fundamentalmente, a questão das representações sociais, dos valores e das disputas simbólicas.
Um símbolo organiza-se através da relação significante e significados e/ou como um
sistema de ideias e valores (GEERTZ, 1997). Nesse sentido, o monumento enquadra-se como
significante, variando os significados a ele atribuídos de acordo com os grupos e contextos
específicos. Os significados são, desse modo, representações, pois, tratam de traduções
mentais, expressões do pensamento, da realidade exterior percebida, resultantes dos processos
de abstração. A fim de definir a realidade, então, o imaginário une -se ao campo da
representação, manifestando-se através de imagens e discursos. (LEGOFF, 1996).
Aparentemente naturais e universais, as representações são sociais em essência
(DURKHEIM, 2006), agindo sobre os indivíduos como coerção, violência, ainda que simbólica,
como já foi mencionado na discussão acerca do poder simbólico. Chartier (1990) concorda com
essa definição ao dizer que:
As representações do mundo social, assim construídas, embora aspirem à
universalidade de um diagnóstico fundado na razão, são sempre
determinadas pelos interesses de grupo que as forjam. Daí, para cada caso, o
necessário relacionamento dos discursos proferidos com a posição de quem
os utiliza. (CHARTIER, 1990: 17)
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As representações sociais são compreendidas não apenas como um conceito, mas como
um fenômeno social (MOSCOVICI, 2005). As representações, necessariamente inseridas em um
contexto histórico, possibilitam a orientação no (e o controle do) mundo social e de si mesmos,
ordenando a comunicação e os vínculos entre os membros de uma mesma comunidade, ao
produzir códigos de classificação e nomeação do mundo e da história individual e do grupo
(VALENCIA, 2005).
A identidade, intimamente vinculada à memória, à cultura e, portanto, às questões de
reconhecimento e preservação de patrimônios históricos e culturais, constitui -se como um
campo de disputas. Assim, a memória coletiva possui um caráter de construção, além de
relações com o poder, a política, e com as formas de gerir o social (HALBWACHS, 1990), sendo
importante pensá-la “como uma dinâmica em tensão contínua, num jogo de conflitos, seleções,
interpretação do passado” (TEDESCO, 2004: 86).

Figura 2 - O cruzamento: Av. Anhanguera e Av. Goiás / Fonte: O popular, Zuhair Mohamad, 2017

Como observa Chuva (2009: 46), “a noção de patrimônio estava atrelada ao surgimento
dos Estados nacionais e ao processo de formação da nação dele integrante, em que se verificou
um enorme investimento na invenção de um passado nacional”. Ou seja, enquanto as lutas
republicanas e democráticas formavam o Estado-nação, buscava-se moldar uma identidade,
uma memória, uma cultura nacional. No entanto, como testemunho desse mosaico histórico,
ao invés de contemplar a diversidade social e cultural da/na sociedade brasileira, de início
procurou-se preservar, reconhecendo como patrimônio, apenas igrejas, fortes militares,
sobrados coloniais etc., e não senzalas, quilombos, cortiços ou vilas operárias, por exemplo
(ORIÁ, 1998). Em suma:
Dado o modo como se implantaram as políticas de patrimônio,
predominantemente associadas à construção dos Estados -nação e de uma
representação de ‘identidade nacional’, e dada também sua precária
apropriação pela sociedade como um todo, essas políticas terminaram por
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referir-se predominantemente àqueles grupos sociais que detêm o poder de
produzir a representação hegemônica do ‘nacional’. (FONSECA, 2003: 76)

Logo, podemos compreender a questão da preservação patrimonial como um jogo
político, de interesses, não neutro. De modo semelhante, na construção dos regionalismos e
distinções locais, fundamentais num país territorialmente continental como o Brasil, a
construção das identidades locais acontece nas regiões e estados. No que concerne a Goiás, de
que forma o Monumento ao Bandeirante contribui nesse processo de formação de uma
identidade goiana?
Primeiro, é preciso entender o que é patrimônio cultural. No Brasil, a Constituição de
1988 afirma, nos art. 215 e 216, que “constituem patrimônio cultural todos os bens portadores
de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade
brasileira.”. Esses bens podem ser de natureza material ou imaterial, incluindo:
I - as formas de expressão;
II - os modos de criar, fazer e viver;
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados
às manifestações artístico-culturais;
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico,
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. (CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, art. 216, 1988)

A lei versa ainda sobre a promoção e proteção do patrimônio cultural brasileiro. Noutras
palavras, define formas de preservação, que serão feitas via “inventários, registros, vigilância,
tombamento, desapropriação”. Ademais, incentivos para a produção e o conhecimento de bens
e valores culturais são previstos, bem como punições a danos e ameaças ao patrimônio.
A nível local, o Plano Diretor de Goiânia inclui os patrimônios cultural e natural no
patrimônio ambiental, definindo que:
I – integram o Patrimônio Cultural, o conjunto de bens imóveis de valor
significativo, edificações isoladas ou não, enquadradas como “art déco”, os
parques urbanos e naturais, as praças, os sítios e paisagens, com simbolismo
cultural, assim como manifestações e práticas culturais e tradições que
conferem identidade a estes espaços; (PLANO DIRETOR GOIÂNIA, art. 9, 2007,
grifos meus)

A valorização do patrimônio cultural constitui uma das estratégias de sustentabilidade
socioambiental do município:
II – Programa de Valorização do Patrimônio Cultural que objetiva identificar e
classificar elementos de valor cultural, definir diretrizes e desenvolver
projetos, com vistas a resgatar a memória cultural, respeitando a evolução
histórica dos direitos humanos e a pluralidade sócio-cultural, restaurando,
revitalizando, potencial izando áreas significativas e criando instrumentos
para incentivar a preservação; (PLANO DIRETOR GOIÂNIA, art. 13, 2007, grifos
meus)
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Nesse último parágrafo, vemos a preocupação com o “resgate da memória cultural”,
tendo em vista a pluralidade sociocultural do povo goiano. Nesse contexto, cabe perguntar “por
que os nomes das ruas e avenidas, assim como os monumentos, estátuas e bustos edificados
nas nossas praças, geralmente homenageiam pessoas pertencentes às elites nacionais, regionais
ou locais?” (BATISTELLA, 2014, p. 153). Uma resposta para essa pergunta pode estar relacionada
às disputas que permeiam a construção da memória coletiva, com vistas à uma narrativa
homogênea, uma vez que “os grupos dominantes, vencedores na história, tentam impor a sua
visão e a perpetuação de uma memória da dominação. Aos vencidos, restam apenas o
esquecimento e a exclusão da história e da política preservacionista.” (ORIÁ, 1998, p. 36).
Ao longo da história de Goiânia, a praça do bandeirante, que sustenta o monumento,
foi cenário de protestos e manifestações sociais de grupos político-ideológicos diversos. Essa
característica permanece na praça: ela é o lócus de manifestações políticas. Mesmo após a
redução de seu espaço desde a reforma do BRT Eixo Anhanguera, que transformou a avenida
Anhanguera no corredor principal desse transporte coletivo, a praça não perdeu sua força
política. Alguns manifestantes mais radicais, simbolicamente, ateiam fogo, realizam
intervenções ou inscrevem pichações na estátua, ao passo que elites lo cais e grupos
conservadores defendem sua importância para “recordar a história do meu estado”. Exemplos
como estes, contraditórios entre si, expõem as sutis diferenças encontradas nas representações
sociais, coletivas e históricas, que tecem símbolos identitários a partir da conservação ou do
rompimento de certas tradições. Logo, a transmissão da história, em exaltações ou
silenciamentos, ecoa conflitos de grupos de interesses; em suma, conflitos políticos.

Considerações Finais
Se, de um lado, a história possui uma constante preocupação em responder como os
fatos realmente aconteceram, buscando a veracidade dos acontecimentos (quem foi o sujeito,
quando viveu e o que fazia), a sociologia aparece, de outro lado, preocupada em resp onder
como esse sujeito se representa a si mesmo, seu tempo histórico e meio social, ou como ele é
representado por outros sujeitos e quem são esses outros. Nesse sentido, não nos preocupamos
aqui tanto em questionar os documentos a ponto de chegar a uma narrativa verdadeira, mas em
retomar algumas representações feitas por jornalistas e selecionadas no acervo particular de
um dos estudantes envolvidos na campanha em favor e na construção do monumento. Assim,
por mais enviesada que seja a nossa fonte, buscamos trazer à discussão elementos que
poderiam permitir uma reflexão ampliada sobre a construção da memória coletiva local.
Em certo sentido, a relação entre passado, história e memória parece óbvia. Mas ao
perceber que apenas podemos concebê-la através de arquivos, documentos, objetos, registros
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(escritos ou não), entre outros, torna-se evidente a importância de se reconhecer patrimônios
culturais aqueles elementos constitutivos do lugar. É nesse sentido que o tombamento e as
requalificações e políticas de preservação caracterizam práticas contemporâneas eficazes de
manutenção de uma memória coletiva, de uma consciência histórica.
É curioso observar, como contraponto, que a revitalização da estátua ao bandeirante,
realizada em 2003, juntamente com a revitalização da avenida Goiás (antiga avenida Pedro
Ludovico), coincide com a restauração nunca feita do Monumento ao Trabalhador, antes
localizado na antiga estação ferroviária de Goiânia. A praça do trabalhador, “uma estranha
homenagem aos verdadeiros construtores da cidade” (DIAS, 2016), encontra-se atualmente em
reformas, porém, o monumento ao trabalhador que ali existia foi completamente destruído.
Em suma, podemos concluir que certas representações sociais de uma memória local
foram forjadas por grupos dominantes (elites político-econômicas goianas e paulistas) nas
décadas que precederam o surgimento da nova capital goiana e seu batismo cultural: anos 30 e
40. Essas representações em torno do Monumento ao Bandeirante alcançam dimensões
temporais que ultrapassam as primeiras décadas da capital, sendo contestadas ou defendidas
ao longo dos anos e até hoje. O contexto de sua construção anunciava as políticas para o
patrimônio com os movimentos artístico-culturais modernistas, em 1922, cem anos após a
Independência da República, além das promessas de modernidade, desenvolvimento, progresso
econômico, urbanização e industrialização, erigidas nos assombros das desigualdades de uma
cidade feita para o serviço.
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MEMÓRIAS EM DISPUTA: MONUMENTOS HISTÓRICOS E A NARRATIVA VISUAL DE PASSADOS
SENSÍVEIS
JOSÉ RICARDO ORIÁ FERNANDES

À Guisa de Introdução: memórias em disputa
O historiador francês Pierre Nora, organizador da clássica obra Les Lieux de memoire,
teceu, recentemente, algumas considerações sobre o tratamento que vem sendo dado à
memória no âmbito da historiografia ocidental contemporânea. Disse ele:
Em todo o mundo, estamos experimentando a emergência da memória [...].
Durante os últimos vinte a vinte e cinco anos, todos os países, todos os grupos
sociais e étnicos, passaram por uma profunda mudança, mesmo uma
revolução, no relacionamento tradicional que tem mantido com seu passado.
Essa mudança tem adotado múltiplas e diferentes formas, dependendo de
cada caso individual: uma crítica das versões oficiais da História; a
recuperação dos traços de um passado que foi obliterado ou confiscado; o
culto às raízes, ondas comemorativas de sentimento; conflitos envolvendo
lugares ou monumentos simbólicos; uma proliferação de museus; aumento
da sensibilidade relativa à restrição de acesso ou à exploração de arquivos;
uma renovação do apego aquilo que em inglês é chamado de heritage e em
francês patrimoine; a regulamentação judicial do passado. Qualquer que seja
a combinação desses elementos, é como uma onda de recordação que se
espalhou através do mundo e que, em toda a parte, liga firmemente a
lealdade ao passado- real ou imaginário – e a sensação de pertencimento,
consciência coletiva e autoconsciência. Memória e identidade” (NORA, 2009:
6).

Outros historiadores e cientistas sociais compartilham dessa mesma ideia. O
antropólogo Andreas Huyssen diz que estamos todos “seduzidos pela memória”:
Um dos fenômenos culturais e políticos mais surpreendentes dos anos
recentes é a emergência da memória como uma das preocupações culturais
e políticas das sociedades ocidentais. (...) ...a memória se tornou uma
obsessão cultural de proporções monumentais em todos os pontos do
planeta (HUYSSEN, 2000: 9-16).

Respaldado nesses pressupostos teóricos, pretendemos, nessa breve comunicação,
fazer uma reflexão acerca dos monumentos existentes nas praças públicas do país que
tematizam os passados sensíveis e memórias traumáticas de nossa História.
Sabemos que a proliferação de monumentos se deu, em grande parte do mundo
ocidental, a partir da segunda metade do século XIX, momento de afirmação do estado -nação.
Tratava-se de eleger alguns fatos e personagens históricos dignos de registro à posteridade, cujo
objetivo básico era promover uma “pedagogia cívica da nação”. Maurice Agulhon (1988) chegou
a cunhar a expressão “estatuamania” ao descrever a obsessão dos franceses com o
desenvolvimento de uma escultura cívica a serviço do fortalecimento do estado nacional
francês. No Brasil, segundo Paulo Knauss (2010), adotou-se esse mesmo modelo, a partir da
inauguração da estátua equestre do imperador D. Pedro I, em 1862 (Figura 1) e o Rio de Janeiro
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viveu o auge da “estatuamania” até meados dos anos 1950, quando a cidade ainda desfrutava
do prestígio de ser a capital do País.

Fi gura 1 - Es tátua equestre de D. Pedro I (1862). Pra ça Ti radentes, Rio de Janeiro-RJ.

Com o fim da 2ª Guerra Mundial (1939-1945) e a constatação do genocídio praticado
pelo nazi-fascismo que resultou no Holocausto, surge a ideia de antimonumento, para se
contrapor aos monumentos celebrativos que exaltavam fatos e efemérides históricas. O
antimonumento serve como instrumento de contestação à violência do Estado, perpetrada
durante os regimes de exceção e em genocídios. Exemplo de antimonumentos são os diversos
memoriais e museus do Holocausto em diversos países, bem como a transformação dos campos
de concentração e extermínio que são hoje testemunhos de memórias traumáticas e que tem
sido objeto de um processo de patrimonialização.
Pretendemos trazer essa discussão para a realidade brasileira com a inauguração do
antimonumento Tortura, nunca mais, considerado o primeiro deles, construído na cidade do
Recife-PE, em 1993.
Mais recentemente, por conta das recomendações do Relatório da Comissão Nacional
da Verdade, estabelecida pela Lei nº 12.258, de 2011, temos assistido à construção de outros
antimonumentos em algumas cidades brasileiras. A referida Comissão recomendou, também,
que se promova a alteração da denominação de logradouros, ruas e avenidas, que se refiram a
agentes públicos ou particulares que praticaram graves violações aos direitos humanos durante
o regime civil-militar (1964-1985). Essas mudanças, bem como o reconhecimento de “lugares
de memória” do regime de exceção, tem sido objeto de polêmicas por parte de alguns setores
da sociedade e do governo que querem omitir o passado de ce nsura, repressão e tortura na
história recente do país.
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Monumentos: pedras que falam!
Tradicionalmente, os monumentos surgiram como instrumento de afirmação do
estado nacional, que emergiu com maior intensidade no século XIX. Etimologicamente, a palavra
“monumento” é de origem latina e provém do verbo monere, que significa lembrar, recordar,
perpetuar uma determinada memória. Assim, seguindo a clássica definição do historiador da
arte Aloïs Riegl, monumento “é uma obra criada pela mão do homem e edificada com o
propósito preciso de conservar presente e viva, na consciência de gerações futuras, a lembrança
de uma ação ou destino” (RIEGEL, 2006: 43). Para Rieghl, os monumentos históricos são quase
sempre “monumentos intencionais”, pois objetivam promover uma homenagem a algum fato
ou personagem histórico.
Segundo a historiadora Maria Eurydice Ribeiro, a palavra monumento "significa tudo
que busca perpetuar personagens ou acontecimentos associando-se ainda, ao tempo e à
memória, em particular à memória social, e à ideia de marco delimitador de uma ordem
temporal e espacial." (RIBEIRO, 1999: 260).
Sempre existiu, desde a mais remota Antiguidade, o interesse em edificar
monumentos por parte das diferentes sociedades. No entanto, o culto e o sentido de
preservação dos monumentos históricos e artísticos estão relacionados à construção do Estadonação, longo processo histórico que se inicia por volta do século XV, passa pela Revolução
Francesa, já no século XVIII e se consolida, sobretudo, a partir do século XIX, conhecida como a
era dos nacionalismos (HOBSBAWN, 1990).
Neste sentido, a edificação de monumentos cívicos e históricos foi uma constante no
século XIX, na medida em que a construção da identidade nacional exigia a evocação do passado
histórico, pautado nos feitos e fatos protagonizados pelos "heróis" e "filhos ilustres" da nação.
Surgia o fenômeno social da estatuamania (AGULHON, 1988), ou seja, o desenvolvimento da
escultura em praças públicas a serviço da cultura cívica.
O século XIX na França foi marcado pela construção de inúmeras estátuas, cujo
objetivo maior era o fortalecimento do Estado-nação francês através do culto cívico aos heróis
da nacionalidade. Tal postura também foi seguida por outros países ocidentais, a exemplo do
Brasil que teve, em comemoração aos quarenta anos de sua independência (1862), a
inauguração de nosso primeiro monumento histórico. Estamos nos referindo à estátua equestre
do imperador D. Pedro I, no Rio de Janeiro, então capital do Império.
Pretendia-se, pois, através da edificação de estátuas e monumentos, construir a
"memória da nação", onde eram selecionados os personagens e fatos dignos de registro à
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posteridade, que serviriam de instrumento de legitimação ao estado nacional e ao
desenvolvimento de uma consciência cívico-patriótica da população.
Os monumentos em praça pública nos permitem fazer uma leitura da história do país.
Eles evocam e consagram em “mármore”, “granito” ou “pedra e bronze” diferentes tipos de
personagens, contribuindo, assim, para a construção de um panteão cívico do país.
No altar da Pátria, os “heróis”, também chamados de “vultos nacionai s” ou “filhos
ilustres da nação”, são representados e exaltados em bustos, estátuas e monumentos. Segundo
Ribeiro (1999: 18), “apenas reis, imperadores ou personagens de grande destaque histórico são
apresentados em estátuas equestres”. São os homens de ação que costumam receber esse tipo
de homenagem em escultura pública. Já os homens de razão, representados por escritores,
artistas e intelectuais, são mostrados em estátuas sedestres.

Fi guras 2 - Es tatuamania brasileira. Culto Cívi co a os heróis nacionais.

Fi gura 3- Inauguração do Monumento a o Gal. Osório (1894). Rio de Janeiro-RJ.

Há uma crítica generalizada de grande parte dos historiadores acerca dos
monumentos históricos que povoam nossas praças, parques e jardins:
Na história que estamos acostumados a ouvir há sempre grandes homens:
heróis, mártires, patriarcas e patronos que são glorificados em pedra e
bronze, como no Monumento à Independência do Brasil. Austeros, solitários,
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brancos e bem-nascidos, eles acabam encarnando toda a história, como se
ela pudesse ser feita apenas por poucos indivíduos (LARA, 1992: 84).

Por outro lado, tendemos a concordar com o historiador José Murilo de Carvalho que,
ao analisar a constituição do imaginário na busca de legitimação do regime republicano no país,
fez a seguinte consideração:
Heróis são símbolos poderosos, encarnações de ideias e aspirações, pontos
de referência, fulcros de identificação coletiva. São, por isso, instrumentos
eficazes para atingir a cabeça e o coração dos c idadãos a serviço da
legitimação de regimes políticos. Não há regime político que não promova o
culto de seus heróis e não possua seu panteão cívico. (CARVALHO,1990: 55).

O Antimonumento: passados sensíveis e memórias traumáticas
Determinados fatos históricos ocorridos na história da civilização ocidental, hoje são
conceituados e abordados como passados sensíveis e, até mesmo, representam memórias
traumáticas, sobretudo para aqueles que sobreviveram a práticas de genocídio. O exemplo mais
contundente é o Holocausto, considerado um verdadeiro crime contra a humanidade.
O genocídio perpetrado contra os judeus e outras minorias sociais durante a segunda
guerra mundial provocou uma mudança de paradigma na construção de monumentos e na
escultura pública presente nas cidades. Surgiu o que se convencionou chamar de
antimonumento. O monumento celebrativo à figura ao herói nacional ou a alguma efeméride
histórica foi substituído por uma escultura que se pretende instrumento não mais de glóri a ou
exaltação de personalidades, mas à denúncia a alguma arbitrariedade cometida pelo Estado a
determinados segmentos da sociedade.
A partir das últimas décadas do século XX, houve uma mudança de paradigma no que
se refere à construção de monumentos, com o advento da ideia de antimonumento. Quem
melhor explicita a noção de antimonumento é o teórico e crítico literário Márcio SeligmannSilva. Diz ele:
Desde a Antiguidade, a tradição de construção de monumentos esteve ligada
mais à comemoração (de vitórias bélicas) do que à ideia de advertir. Foi depois
da Segunda Guerra Mundial e, sobretudo no contexto do processo de
memorialização de Auschwitz, que se desenvolveu uma estética do que se
tornou conhecido como antimonumento, que, de certa maneira, funde a
tradição do monumento com a da comemoração fúnebre. Desse modo, o
sentido heroico do monumento é totalmente modificado e deslocado para u m
local de lembrança (na chave da admoestação) da violência e de homenagem
aos mortos. Os antimonumentos, na medida em que se voltam aos mortos,
injetam uma nova visão da história na cena da comemoração pública e, ao
mesmo tempo, restituem práticas antiquíssimas de comemoração e rituais de
culto aos mortos (SELIGMANN, 2015: 246).

Houve, também, segundo ele, uma mudança na representação dos monumentos e
uma nova postura estética na apresentação da arte pública. Abandonou-se a retórica da
“memória escrita em pedra para sempre” e optou-se por materiais mais leves e rituais mais
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efêmeros. O antimonumento aposta muito mais na força das palavras e dos gestos do que no
poder das representações bélicas (generais sobre seus cavalos, espadas, tanques e canhões) ou
triunfais (arcos do triunfo, altar da pátria, obeliscos, etc.).
O antimonumento corresponde à narrativa visual de passados sensíveis e memórias
traumáticas. Além de serem “lugares de memória”, na célebre acepção de Nora (1993), eles
expressam o desejo de recordar de modo ativo o passado doloroso, mas levam em conta
também as dificuldades do “trabalho de luto”. O antimonumento interessa à história da arte e
à história geral, mas tem estreita ligação com a psicanálise, em uma era de catástrofes e de
teorização do trauma.
No Brasil, por conta do regime de exceção recente (1964-1985), iremos encontrar
alguns exemplos de antimonumentos que foram construídos como resposta às arbitrariedades
e violações aos direitos humanos. O primeiro deles foi edificado em Recife, Estado de
Pernambuco, em 1993 e tem como título Monumento Tortura Nunca Mais, em homenagem aos
mortos e desaparecidos políticos. Sua concepção coube aos artistas Demétrio Albuquerque,
Alberico Paes Barreto, Eric Perman e Luiz Augusto Rangel.
Sua construção foi decorrente de um concurso público realizado em 1988
pela prefeitura daquela cidade. Em cimento, a escultura retr ata um homem
nu amarrado a um “pau de arara” semelhante à posição em que presos eram
submetidos à tortura, envolto por um quadrado parcialmente vazado, de 7 x
7 metros. Nas proximidades do monumento há também placas no chão, que
lembram lápides, com fotografias, data de nascimento e falecimento de
pessoas desaparecidas ou mortas pelo regime militar, e de sobreviventes que
continuaram a militância na redemocratização. O local tem recebido atos de
protestos sociais e políticos em Recife. (SOUZA, 2016: 9)

Fi guras 4 e 5- Imagens do Antimonumento “Tortura Nunca Mais” (1993). Rua da Aurora, Recife-PE.
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Além de antimonumentos que passaram a ser construídos, sobretudo no ano do
cinquentenário do golpe civil-militar, ocorreu no Brasil, em alguns locais, uma patrimonialização
de lugares de memória que foram usados durante o regime militar como espaços de tortura e
repressão. O exemplo mais emblemático foi a criação do Memorial da Resistência de São Paulo
(2008), resultado da transformação de parte do antigo prédio que foi sede do Departamento
Estadual de Ordem Política e Social de São Paulo (DEOPS-SP) em um centro de memória.
Com os lemas Lembrar para não esquecer! e Para que nunca mais aconteça!, esse
espaço museológico realiza, além de mostras e exposições, cursos, palestras e oficinas
pedagógicas direcionadas sobretudo aos professores da educação básica, com o objetivo de que
os mesmos levem para a sala de aula o conhecimento de nosso passado traumático.

Concluindo: passados sensíveis no Brasil contemporâneo
Importante momento da história recente do país se deu com a discussão e posterior
promulgação da Lei nº 12.258, de 2011, que instituiu a Comissão Nacional da Verdade. O
objetivo básico dessa Comissão era, segundo seu art. 1º, examinar e esclarecer as graves
violações de direitos humanos praticadas no período fixado no art. 8º do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, a fim de efetivar o direito à memória e à verdade histórica e
promover a reconciliação nacional.
Em 2014, no contexto das comemorações e discussões sobre os cinquenta anos do
golpe civil-militar que destituiu o governo de João Goulart e instaurou um regime de exceção no
país, a referida Comissão entregou o relatório em que ratifica, ao contrário do que apregoam
alguns segmentos da sociedade e sobretudo da imprensa, de que houve realmente repressão,
tortura, censura, exílio, desaparecimento e morte a opositores da ditadura militar.
A Comissão Nacional da Verdade- CNV funcionou no período de maio de 2013 a
dezembro de 2014 e a entrega do Relatório à Presidente Dilma Rousseff se deu no dia 10 de
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dezembro, data essa de comemoração de aniversário da Declaração Universal dos Direitos
Humanos e no ano do cinquentenário do golpe civil-militar de 1964.
Apesar das críticas de alguns setores da sociedade, a CNV produziu um alentado
relatório em três volumes, num total de 4.307 páginas, constituindo-se uma importante fonte
histórica para historiadores e demais cientistas sociais. Segundo o jurista Marlon Alberto
Weickert,
os trabalhos e os resultados de comissões de verdade trazem naturalmente
muita expectativa e inevitáveis frustrações. Certamente, ao final do mandato
nenhum grupo social estará inteiramente satisfeito. Os que apoiavam o
regime de violência se dirão perseguidos. As vítimas afirmarão que o trabalho
ficou aquém do esperado (2016: 57).

Consideramos que a referida CNV não foi o início e nem representa o fim do processo
de justiça de transição no Brasil. Ela foi uma estratégia demandada pela própria sociedade civil
que, ciosa de seu direito à memória, queria a investigação e responsabilização dos crimes
cometidos durante o período ditatorial. No entanto, não podemos deixar de ressaltar que ela
deixa como principal legado o reconhecimento oficial de que ditadores e repressores praticaram
crimes contra a humanidade no Brasil durante o regime militar e que eles precisam ser
responsabilizados pelas graves violações aos direitos humanos no país.
Interessa-nos, agora, debruçarmos sobre algumas das recomendações desse Relatório
no que se refere ao direito à memória e ao reconhecimento de que esse período de 21 anos do
regime civil-militar representou um passado sensível de nossa história recente. São duas
recomendações que podem ser desdobradas nos seguintes itens:
1) proibição da realização de eventos oficiais em comemoração ao golpe
militar de 1964;
2) ações de preservação, restauração e promoção do tombamento ou a
criação de marcas de memória em imóveis urbanos ou rurais onde ocorreram
graves violações aos direitos humanos;
3) instituição e instalação, em Brasília, de um Museu da Memória, a exemplo
do que já existe em outros países sul -americanos que vivenciaram regimes
ditatoriais;
4) cassação das honrarias que tenham sido concedidas a agentes públicos ou
particulares que tenham praticado graves violações aos direitos humanos;
5) alteração da denominação de logradouros, vias de transpor te, edifícios e
instituições públicas de qualquer natureza, sejam federais, estaduais e
municipais, que se refiram a agentes públicos ou particulares que
notoriamente tenham tido comprometimento com a prática de graves
violações; e
6) fortalecimento da política de localização e abertura dos arquivos da
ditadura militar.
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Fi gura 6- Ca mpanha RUAS DA VERGONHA- Memorial da Resistência de SP.

Sabemos que, durante os anos 1990, após a queda dos regimes socialistas no leste
europeu, verificou-se uma prática de demolição ou remoção de bustos, estátuas e monumentos
alusivos aos “heróis comunistas”. No Brasil, esse fenômeno se deu com maior intensidade a
partir de 2014, no bojo das comemorações alusivas aos cinquenta anos do golpe militar, o que
suscitou um intenso debate nos meios de comunicação de massa e redes sociais.
Exemplo mais contundente se deu no município de Taquari, no Estado do Rio Grande
do Sul, em que o prefeito, Sr. Emanuel Hansen de Jesus, ordenou a derrubada do monumento
ao Gal. Costa e Silva, localizado na praça principal dessa cidade, sob os protestos da Câmara
Municipal. Taquari é a cidade natal do ex-presidente Costa e Silva e esse militar foi
nominalmente citado como um dos chefes de estado responsáveis pela violação dos direitos
humanos durante o regime de exceção. De certa forma, a derrubada do monumento ao General
Costa e Silva, nada mais é do que uma ação política de cumprimento a uma recomendação
expressa no Relatório da Comissão Nacional da Verdade e que bem revela o quanto a memória
é um campo conflituoso e controverso.

Fi gura 7- Derrubada do Monumento a Cos ta e Silva (2014)- Taquari-RS
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Houve também proposições legislativas em diversos municípios brasileiros, sugerindo
a mudança de nomes de logradouros públicos que faziam homenagem expressa a figuras de
nossa história, pertencentes aos governos militares, por outros nomes, geralmente de mortos
ou desaparecidos políticos durante o período ditatorial.
Os fatos anteriormente mencionados, com repercussão na imprensa nacional, dão a
exata dimensão da problemática do uso político de nosso passado e de como ele, no dizer da
historiadora Régine Robin, ainda está vivo e pulsante, podendo ser continuamente repensado à
luz de novas interpretações e abordagens.
O passado não é livre. Nenhuma sociedade deixa à mercê da própria sorte.
Ele é regido, gerido, preservado, explicado, contado, comemorado ou odiado.
Quer seja celebrado ou ocultado, permanece uma questão fundamental do
presente (ROBIN, 2016: 31).

No tempo presente, o passado é sempre alvo de disputas simbólicas que, muitas vezes,
se materializam na discussão sobre o que deve ser preservado ou não para a posteridade. O
questionamento aos monumentos históricos tradicionais por parte de alguns segmentos sociais
e, mais recentemente, a construção de antimonumentos nos revelam a dimensão exata de
como se dá a disputa simbólica e a narrativa visual de passados sensíveis e memórias
traumáticas de nossa história.
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Juspodivm.
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NONOS TEMPOS, NOVOS PATRIMÔNIOS: UMA ANÁLISE DO TOMBAMENTO DO LITORAL
FLUMINENSE
JULIENE TARDELI1
1. Apresentação
O tombamento do Litoral Fluminense foi publicado em 09 dezembro de 1985 e
confirmado em 11 de maio 1987. Abrange as localidades de Paraty, São João da Barra e Niterói.
Na cidade de Paraty, a patrimonialização se estendeu da foz do rio Paraíba do Sul, até a Ilha de
Trindade, praia do Sono, Ponta do Caju, Enseada do Pouso, Ilha de Itaoca, Saco e Manguezal de
Mamanguá, enseada de Paraty Mirim, Ilha das Almas, praia Grande, Ilha do Araújo, Praia de
Tarituba.
O tombamento nas áreas de Paraty justificou-se devido ao grande afluxo de pessoas
após a construção da estrada Rio-Santos (BR-101), nos anos de 1970. Em decorrência da
implementação desta via de acesso ao município, a dinâmica ocupacional foi modificada,
facilitando o acesso, até então difícil, ao Município de Paraty e provocando uma grande
modificação na dinâmica de ocupação da região, que se tornou passiva da especulação
imobiliária. Neste local, o tombamento estipulou uma faixa de 50 metros a partir da orla, para
garantir o direito de permanência de grupos de pescadores artesanais e suas condições de
trabalho, assim como espaço para a puxada de rede e a ancoragem das embarcações.
No município de São João da Barra, o tombamento compreendeu a foz do rio Paraíba
do Sul, seu manguezal e Ilha da Convivência (divisas com São Francisco de Itabapoana) e as
outras áreas vizinhas. O tombamento desta área se justificou pela necessidade de preservação
do ambiente que viviam diversos tipos de animais em extinção e pela valorização do modo como
a população se adaptou a natureza naquele local. Já na cidade de Niterói, a ação se aplicou ao
Canto Sul da praia de Itaipu, as ilhas da Menina, da Mãe e do Pai. O tombamento em Itaipu
considera igualmente a relação entre vivência com a pesca artesanal e a ambiência, assim como
a existência de comunidades tradicionais, como a do Morro das Andorinhas2 e de um patrimônio
de “Pedra e Cal”, as ruínas do Recolhimento de Santa Teresa 3.
A proteção aos trechos do litoral do estado do Rio de Janeiro, feita pelo Instituto
Estadual do Patrimônio Cultural (INEPAC), representa a concretização de um discurso 4 de

1

Doutoranda do Programa de Pós Graduação em História Social da Cultura na Pontifícia Universidade Católica do Rio
de Ja neiro (PUC/RIO).
2 Encontra ndo-se a l este da praia de Itaipu, o Morro das Andorinhas é s itiado por moradores há alguns s éculos.
3 Tomba do pelo IPHAN em 1955 e a briga desde 1987 o Mus eu de Arqueologia de Itaipu (MAI).
4 O termo renova ção di scursiva a proxima-se da s a s sertivas de Mi chel Fouca ult (2008) s obre a s “formações
di s cursivas”, como regularidades conceitos existentes na dispersão de elementos (objetos, ti pos de enunciados),
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renovação no campo do patrimônio, por buscar a manutenção das condições do exercício da
pesca artesanal, enquanto prática cultural a coloca como formadora de uma identidade,
veiculada ao trabalho e ao meio ambiente. Nesse sentido, entende-se as populações caiçaras
como comunidades tradicionais pela identificação do pescador à natureza, legitimada pela
ancestralidade de suas relações com o trabalho 5.
A renovação discursiva, supracitada, relaciona-se tanto aos debates internacionais
sobre o patrimônio6, como ao momento político que o país vivia, que era o de redemocratização
e retorno de políticos e intelectuais à cena governamental. De acordo com Paulo Ribeiro 7 , o ano
1982 é marcado pela vitória das oposições ao regime militar, que chegam ao governo em 10 dos
23 Estados do país e ocupam quase metade das cadeiras no Congresso Nacional. “Leonel Brizola
e Darcy Ribeiro voltaram ao cenário político brasileiro na qualidade de governador e vicegovernador do Rio de Janeiro, respectivamente, na primeira eleição direta realizada após 17
anos de eleições indiretas controladas pelo regime militar”. (RIBEIRO, 2009, p. 4).
Daniel Damasceno mostra que no período em que transcorreu o processo de
tombamento, a Secretaria de Educação e Cultura, chefiada por Darcy, pretendia apoiar
pesquisas sobre conhecimentos comunitários para a promoção da melhoria da qualidade de
vida nas cidades.( DAMASCENO, 2014). Neste contexto, a figura de Darcy Ribeiro torna-se
central 8: “Essa luta encontrou eco na atual Administração a partir da vontade expressa pelo
Exmo. Sr. Secretário de Estado da Ciência e Cultura em garantir a sobrevivência dos últimos
aldeamentos de pescadores remanescentes do nosso litoral. (INEPAC, E-18/300.459/85, fl.4).
O tombamento de diversos trechos do litoral fluminense representa um
marco na história da atuação do INEPAC, sob a égide da política cultural do
então Secretário de Estado Darcy Ribeiro. Buscava -se através do olhar da
cultura, reconhecer o valor simbólico e documental dos diferentes
ecossistemas naturais e sua íntima relação com a construção da identidade
fluminense (INEPAC, E-18/300.459/85 9 ).

Segundo o inventário do INEPAC, o tombamento de trechos do litoral fluminense
representa a culminância da política cultural de Darcy. Adepto à valorização diversidade cultural
brasileira, Ítalo Campofiorito, diretor do INEPAC de 1983 a 1986 (MOTTA, 2000) e

es tra tégias que, em determinado momento no tempo, podem s er relacionados entre si para fo rmarem uma prática
di s cursiva.
5 A forma ção de várias das comunidades marítimas e litorâneas no Brasil se deu entre o va sto período que vai do
s éculo XVIII ao início do século XX, cujos membros vi viam, sobretudo ou parcialmente, de atividade pesqueira. Em
ta i s comunidades, dispersas por todo o l itoral, modos de vi da e cul turas l ocais específicas puderam emergir,
di ferenciando seus membros de outros grupos (SILVA apud HANAZAKI; MOLINA; RAMIRES, 2007).
6 Expl i citado posteriormente
7 Coordenador do projeto de expedições o litoral fluminense e atual diretor da Fundação Darcy Ri beiro (FUNDAR).
8 Sobre sua vi da e obra Cf : <http://www.fundar.org.br/controller.php?pagina=12>.
9 Di sponível em <http://www.inepac.rj.gov.br/index.php/bens_tombados/detalhar/179>. Acho i mportante que
es clareça tra tar-se do processo de tombamento. Precisa dizer que é um documento que está disponível nesta página.

303

II Seminário Nacional História e Patrimônio Cultural – GT História e Patrimônio Cultural (ANPUH Brasil)
Patrimônio, democracia e políticas públicas
1 a 5 de outubro de 2018 - UNIRIO – Rio de Janeiro, RJ

posteriormente diretor da Divisão de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, fala sobre a
necessidade de se pensar o patrimônio no Brasil de forma mais “livre”, como já era citado no
anteprojeto de Mário de Andrade. (CAMPOFIORITO, 1984, p. 20).
Dina Lerner, sucessora de Campofiorito no cargo de direção do INEPAC, enfatiza que o
momento em que foi empreendida a ideia de se tombar faixas do litoral fluminense era latente
uma visão ampla sobre patrimônio. De acordo com o histórico do IINEPAC, em sua a página
virtual, “Na gestão seguinte, de Ítalo Campofiorito, 1983 a 1987, o discurso de valorização da
participação das comunidades se fortaleceu. Campofiorito tentava pôr em prática o que se
propunha o governo Leonel Brizola, eleito com grande apelo popular, e seguir as orientações do
Secretário

de

Cultura,

Darcy

Ribeiro.

”.

(Disponível

em

http://www.inepac.rj.gov.br/index.php/home/historico. Acesso em 01/06/18).
Segundo Lerner (2018), que ainda hoje compõe o quadro de funcionários do INEPAC, a
ideia integrada de patrimônio, hoje conhecida como paisagem cultural já era uma realidade na
intelectualidade da época10 . A ideia do tombamento de paisagens é defendida no relatório da
Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente (FEEMA) produzido no ano de 1985 em
parceria com o INEPAC. No relatório afirma-se que toda paisagem pode ser vista como um bem
cultural, que integra noções de mundo; a combinação de elementos físicos, culturais e humanos.
[As paisagens] Podem representar elos importantíssimas e vitais de cadeias
alimentares, cujo todo é ocupado pelo próprio homem. A proteção destas
áreas tem repercussões imediatas na própria estrutura da sociedade. Como
exemplo, podem ser mencionados os manguezais e as lagoas, que são o
suporte básico e fonte de sobrevivência de aldeamentos de pescadores.
Muitos destes núcleos caiçaras tiveram importante papel histórico, e
guardam até hoje características étnicas culturais e sociais que merecem ser
preservadas. (FEEMA, 1985, pag. var.).

A FEEMA defende do tombamento das áreas litorâneas, mostrando-se em relatório, a
par da teoria Geossistêmica e enfatizando a ideia de paisagem como a “combinação dinâmica
entre elementos físicos, biológicos e antrópicos que, reagindo entre si fazem ela um conjunto
único, indissociável e em perpétua evolução”. (FEEMA, 1985, pag. var.).
2. Concepções de patrimônio
Até meados do século XX, o conceito de patrimônio restringia-se ao caráter histórico e
se limitava aos bens materiais de uma coletividade, tendo como finalidade o fortalecimento do
Estado, mediante a valorização de uma memória nacional oficial. As ações de patrimonialização

10

As pa lavras de Di na Lerner, em entrevista, s ã o a proxi madas, vi s to que a a rqui teta nã o permitiu
gra va çã o/transcrição durante nossa conversa, pois afirmou já ter ti do problemas com transcrições que não foram
fi dedignas às suas palavras. Porém, va le ressaltar que a mesma prestou a poio a presente pesquisa, colaborando com
ri ca s i nformações para seu desenvolvimento.
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eram permeadas por uma visão de história que se baseava em grandes acontecimentos e
privilegiavam edificações materiais e obras de arte, de valor contemplativo.
De acordo com Silvia Helena Zanirato e Wagner Costa Ribeiro (2016), as mudanças
históricas do século XX repercutiram na noção de patrimônio. A reformulação no conceito de
patrimônio ocorreu principalmente no contexto após a Segunda Guerra Mundial. As catástrofes
impostas às cidades europeias devido aos conflitos fizeram emergir questões sobre a
preservação da memória dos países envolvidos. Neste contexto, fora criada a Organização das
Nações Unidas para a educação, a ciência e a cultura (UNESCO) em 1945, como uma instituição
para a promoção da paz e respeito entre as nações.
Grande parte das mudanças conceituais sobre o papel do patrimônio nas políticas
culturais dizem respeito ainda à abertura para ações empreendidas em países do considerado
“terceiro mundo” e de países da Ásia. Márcia Sant’Anna afirma que no mundo ocidental, o
entendimento sobre o patrimônio intangível (imaterial) teve como gatilho os acontecimentos
pós-guerra, sendo este um processo lento de transformações e influenciado pelas práticas
orientais e terceiro mundistas: “No mundo oriental, os objetos jamais foram vistos como os
principais depositários da tradição cultural [...] De acordo com essa concepção, as pessoas que
detêm o conhecimento preservam e transmitem as tradições, tornando-se mais importantes do
que as coisas que as corporificam”. (SANT`ANNA, 2009, p.52).
De acordo com Dominique Poulot, a partir da década de 1960, as ações de patrimônio,
encabeçadas pelas políticas da UNESCO, se tornaram frequentemente a vanguarda de uma
“democratização cultural” (POULOT, 2009, p.201). “ Longe da definição canônica de uma
herança cultural coerente a ser transmitida à geração seguinte, assistiu-se à emergência da ideia
de culturas múltiplas, propícias a alimentar e fortalecer a pluralidade de identidades. (POULOT,
2009, p. 199).
Zanirato e Ribeiro (2016) afirmam que a visão patrimonial muda de acordo com a
História, e por isso deve ser historicizada. Neste sentido, os autores apontam que existe uma
ordem internacional ambiental em vias de construção desde o início do século XX. Relatam,
assim, que a temática ambiental é latente desde a criação da ONU, visto a realização de
conferências internacionais, como as de Estocolmo em 1972 e Rio de Janeiro em 1992. Os
autores citam ainda a formulação de programas de ação espe cíficos, como o Programa das
Nações Unidas para o Meio Ambiente - PNUMA de 1973 e a Agenda XXI de 1992.
A ampliação do conceito patrimonial e consequente admissão da existência de
patrimônios naturais/ambientais aproximam-se dos temas da História Ambiental, que busca
problematizar as relações dos homens com a natureza, “a sua influência sobre o
comportamento humano e as formas de delimitação dos territórios como o espaço da nação,
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da região, do urbano, das fronteiras, etc.” (ARRUDA, 2006, p. 116). De acordo com Ribeiro
(2007), “Com o passar dos anos, o desenvolvimento de disciplinas como a ecologia política e a
discussão em torno de categoria como a de desenvolvimento sustentável provocou uma
valorização no contexto internacional das relações harmoniosas entre os homens e o meio
ambiente”. (RIBEIRO, 2007, p. 38).

2.1. Políticas de patrimônio no Brasil
Seguindo à tendência mundial, as primeiras ações no campo do patrimônio cultural no
Brasil estiveram ligadas ao fortalecimento da identidade nacional. Já no século XIX, quando a
Corte portuguesa veio a aportar no Rio de Janeiro, existia a ideia de afirmação de uma
identidade nacional. Foi neste século que se formou o Instituto Histórico e Geográfico brasileiro
(IHGB) e sentiu-se a presença do movimento romântico que buscava exaltação da pátria e
valorização dos traços nacionais.
Na primeira década do século XX setores da sociedade brasileira, preocupados com bens
artísticos e arquitetônicos, principalmente barrocos, apresentaram “proposições legislativas, no
âmbito da Câmara dos Deputados, com o objetivo de se criar órgãos de proteção ao Patrimônio
Histórico nacional”. (FERNANDES apud CRUZ, 2012, p.76). Foi na década de 1920, com o
movimento modernista, entretanto, que o campo do patrimônio passou a ser contestado pela
intelectualidade brasileira.
Durante os anos que se seguiram existiram algumas tentativas frustradas de criação de
Inspetorias do Patrimônio nacional, até 1930, com a ascensão de Getúlio ao poder. Em 1934 é
criada pelo Decreto nº 24.735 a Inspetoria de Monumentos Nacionais (IMN), chefiada por
Gustavo Barroso, diretor do Museu Histórico Nacional), fundado em 1922. Em 1937 é instituído
o Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico nacional (SPHAN) 11.
Os anos iniciais de atual do SPHAN, chamado de “fase heroica” (CHUVA, 2009), foram
marcado pela valorização dos patrimônios de “pedra e cal”, por meio do instrumento do
tombamento12 . Neste momento, o Serviço apresentava grande presença de arquitetos:
11

A Lei de nº 378, no governo de Getúlio Vargas de 13 de ja neiro de 1937 – cri a o Serviço de Pa trimônio Histórico e
Artís ti co Nacional (Sphan) e em 30 de novembro de 1937, o decreto-lei de n° 25 organiza a “proteção do patrimônio
hi s tórico e artístico nacional”. Em 1946 o Sphan passa a se chamar Departamento do Patrimônio Histórico e Artístico
Na ci onal (Dphan) e já em 1970 o Dphan se transforma em Iphan. Em 1979 o Ipha n s e divide em Sphan – órgão
norma tivo - e Fundação Nacional Pró-memória (FNpM) – órgão executivo. No ano de 1990 há a extinção do Sphan e
da FNpM e cri a ção do Instituto Brasileiro do Pa trimônio Cultural (IBPC). Finalmente, em 06 de dezembro de 1994 ,
por medida provisória, o Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural – IBPC e o Instituto Brasileiro de Arte e Cul tura –
IBA pa ssem a denominar-se, res pectiva mente, Instituto do Pa tri mônio Hi stórico e Artís ti co Nacional (IPHAN) e
Fundação de Artes – FUNARTE. Vale ressaltar que as denominações do órgão de proteção a o patrimônio irão vari ar
nes te tra balho, vi sto que a pesquisa a barca algumas das temporalidades e mudança do instituto, citadas acima.
12 A pers pectiva de tombamento foi usada pela primeira vez em s olo brasileiro no anteprojeto de Má rio de Andrade,
em 1936. Sua noção é proveniente do direito português e refere-se à Torre do Tombo de Portugal, no sentido em que
a termi nologia tem a acepção de registro, ca tálogo e i nventário. (CRUZ, 2012, p. 67).
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“Arquitetos ligados à vertente modernista ocuparam, desde cedo, postos no Sphan [...] Eles
efetivamente tiveram peso significativo no processo de rotinização das práticas de preservação
cultural no Brasil. ” (CHUVA, 2009, p. 197).
Já na década de 1960 o SPHAN passou por tensões internas e em 1967 teve fim a
administração de Rodrigo de Melo Franco de Andrade. Sucessor de Rodrigo, Renato Soeiro ficou
na instituição até 1979, dando continuidade às ambições patrimoniais de Rodrigo de Andrade,
incorporando, porém, as orientações de preservação dos bens culturais sugeridas pela
“Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) desde 1965,
principalmente no que diz respeito a atrelar valorização dos bens culturais ao desenvolvimento
econômico e turístico” (CRUZ, 2012, p. 72).
Em 1975 cria-se o Centro Nacional de Referencial Cultural (CNRC) sob a coordenação de
Aloísio Magalhães, onde “promoveu-se uma reflexão crítica e uma renovação conceitual no
campo do patrimônio cultural” (JULIÃO, 2006, p.26). Com a criação do CNRC foi adotada a noção
de bens culturais como parte importante para o desenvolvimento do país. Em 1979 Aloísio
Magalhães torna-se presidente do IPHAN, incorporando às ações de patrimonialização suas
concepções sobre diversidade cultural.
A década seguinte, marcada pelo cenário de redemocratização brasileira, após o
período de regime militar, se promulga uma nova constituição. Na constituinte de 1987/88
foram delineados os primeiros sinais para o estabelecimento de uma política voltada para um
conceito de patrimônio amplo, ou integral, como vem sendo chamado por alguns autores 13. O
período de redemocratização trouxe redimensionamentos para as práticas patrimoniais e
redefiniu as relações entre Estado e sociedade, tendo sido a culminância da efervescência
cultural e política dos anos anteriores.
Os artigos 215 e 216 da nova constituinte estipulam a valorização e a difusão das
manifestações culturais e defendem como patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza
material e imaterial. Os debates sobre proteção patrimonial foram fomentados, o que
possibilitou a inserção da sociedade civil nos processos de elaboração das políticas culturais.
Maria Cecília Londres Fonseca (2009) afirma que este processo ampliou ainda o conceito de
cidadania, pois passou a reconhecer os direitos culturais de grupos diferentes.
Desta conjuntura, vale ressaltar a importância do aparecimento da noção de patrimônio
imaterial na Constituição de 1988, pois esta categoria aponta para a relação intrínseca entre
indivíduos e grupos com o meio ambiente. O patrimônio imaterial diz respeito às práticas,
representações, conhecimentos e técnicas, ligados ao ambiente em que vivem comunidades e

13

HERNANDEZ (1994); CONDE; MARTINI; ZABALA (2010); CARVALHO; SHEINNER (2010)
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grupos e passou a ser reconhecido sob diferente perspectiva, a qual se ressalta transmissão e
continuidade da prática cultural e não à cristalização e preservação do bem, como se faria em
relação aos patrimônios materiais.
Uma política específica sobre o Patrimônio Cultural de face Imaterial no Brasil vem se
concretizando desde o decreto 3.551 de 2000. A partir do entendimento da noção de
imaterialidade da cultura, considera-se a importância da proteção, não somente de bens
materiais que estariam suscetíveis a se perderem com o tempo, mas também à preservação e
fomento das condições que permitem a existência de práticas sociais e culturais, em nível
simbólico.
No que concerne aos patrimônios ambientais, de acordo com Cristiane Magalhães
(2015), apesar da discussão sobre a existência de patrimônios que integrem cultura e natureza,
aparecem em cenário internacional apenas na década de 1990, com a Paisagem Cultural,
suscitada na Eco-92. A autora aponta que a acepção do patrimônio como produto da união
entre cultura e natureza é resultado de inovações teóricas no campo da geografia (MAGALHÃES,
2015). A perspectiva da geografia cultural, delineada a partir da década de 1970 trouxe novas
discussões para o campo do patrimônio, influenciando a criação da chancela de Paisagem
Cultural, estabelecida pela ONU na Conferência Mundial de 1992. “Nessa nova configuração, o
patrimônio se encontra ligado à memória e ao território, que operam ambos como vetores da
identidade: palavra-chave dos anos 1980” (HARTOG, 2014, p. 237).
O conceito da Paisagem Cultural como representante da soma nos testemunhos da
interação entre humanidade e natureza passa a ser discutido pelos gestores do patrimônio no
Brasil nos anos 2000. Nesta conjuntura, merece destaque a Carta de Bagé 14 (RS) de 2007, em
que é estabelecido o conceito de Paisagem Cultural como “um bem cultural, o mais amplo,
completo e abrangente de todos, que pode apresentar todos os bens indicados pela
Constituição, sendo o resultado de múltiplas e diferentes formas de apropriação, uso e
transformação do homem sobre o meio natural”. (RANGEL, 2016, p.12).
A chancela da Paisagem Cultural como instrumento de preservação patrimonial do
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) 15 , se deu pela Portaria nº 127, de

14

Ou Ca rta das Pa isagens Culturais. Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/899/
A Lei de nº 378, no governo de Getúlio Vargas de 13 de ja neiro de 1937 – cri a o Serviço de Pa trimônio Histórico e
Artís ti co Nacional (Sphan) e em 30 de novembro de 1937, o decreto-lei de n° 25 organiza a “proteção do patrimônio
hi s tórico e artístico nacional”. Em 1946 o Sphan passa a se chamar Departamento do Patrimônio Histórico e Artístico
Na ci onal (Dphan) e já em 1970 o Dphan se transforma em Iphan. Em 1979 o Ipha n s e divide em Sphan – órgão
norma tivo - e Fundação Nacional Pró-memória (FNpM) – órgão executivo. No a no de 1990 há a extinção do Sphan e
da FNpM e criação do Instituto Brasileiro do Pa trimônio Cultural (IBPC). Finalmente, em 06 de dezembro de 1994,
por medida provisória, o Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural – IBPC e o Instituto Brasileiro de Arte e Cul tura –
IBA pa ssem a denominar-se, res pectiva mente, Instituto do Pa tri mônio Hi stórico e Artís ti co Nacional (IPHAN) e
Fundação de Artes – FUNARTE. Pa ra que a leitura do projeto s eja fa cilitada, será utilizada a s igla IPHAN
15
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30 de abril de 2009. Servindo como uma certificação, a chancela funciona como meio de
estabelecer normas para a gestão e uso da paisagem, determinando em conjunto com as
populações diretamente envolvidas uma gestão compartilhada do território. Segundo
Magalhães (2015), a chancela não tem poder punitivo, mas possui legalidade na constituição de
1988, pela definição de patrimônio que explicita, e incentiva a proteção do território pela
cooperação entre o poder público, e a sociedade civil. A autora afirma ainda que a chancela se
mostra inovadora, pois traz uma noção de patrimônio que integra bens de caráter material e
imaterial, marcados pela ação da natureza e também da cultura.

2.2. O INEPAC e a política fluminense de tombamentos
De acordo com Lia Motta (2000), a partir da década de 1960, faziam-se presente nas
agências de patrimônio - fossem de escala municipal, estadual ou federal - os debates acerca a
diversidade cultural brasileira como novo fator direcionador para as ações de patrimonialização.
Segundo Corrêa (2012), os passos para uma descentralização das políticas patrimoniais no Brasil
ocorreram no período entre criação da UNESCO e a conferência de 1972, com a visita de diversos
consultores da UNESCO ao IPHAN, que contribuíram para a gestação de um plano nacional de
turismo nacional que se inserisse os governos locais.
Nesta conjuntura, destaca-se a criação do Conselho Federal de Cultura (CFC), em 1966,
que surgiu pela articulação de intelectuais que já estavam inseridos no governo federal desde a
década de 1930. Como objetivos centrais do Conselho de Cultura destacam-se: a criação de uma
política cultural brasileira, incluindo um Plano Nacional de Cultura que integrasse municípios,
estados e federação e a promoção do intercâmbio entre instituições e universidades, para
difusão da cultura nacional e a proteção do patrimônio.
O primeiro órgão regional a ser criado, a partir do Decreto nº. 346 de 31/12/64 foi o
Instituto Estadual do Patrimônio Cultural do Rio de Janeiro. O instituto foi uma derivação da
Divisão do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Rio de Janeiro (DPHAERJ), gerado após
a criação do Estado da Guanabara. Lia Motta afirma que a divisão fora criada numa conjuntura
de ameaça da mudança da sede do IPHAN para Brasília, inaugurada em 1961, pois “julgava-se
que o Rio de Janeiro ficaria desprotegido”. (MOTTA, 2000, p. 45).
O Decreto-Lei nº 2, de 11 de abril de 1969 traz a definição dos bens que integram o
Patrimônio Histórico, Artístico e Paisagístico do Estado da Guanabara e institui medidas para a
sua proteção. Em meio a vigência do Ato institucional 5 (AI5) instituído em 1968, o governo do
Estado da Guanabara estipula como maneira de proteção para estes bem que são:
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I - Construções e obras de arte de notável qualidade estética ou
particularmente representativas de determinada época ou estilo; II – Prédios,
monumentos e documentos intimamente vinculados
a fato memorável da história local ou a pessoa de excepcional notoriedade;
III - Monumentos naturais, sítios e paisagens, inclusive os agenciados pela
indústria humana, que possuam especial atrativo ou sirvam de habitat a
espécimes interessantes da flora ou da fauna local; IV – Sítios arqueológicos.
(ESTADO DA GUANABARA, 1969).

Segundo Simone Teixeira (2008), quando a gestão ainda pertencia ao Estado da
Guanabara, havia uma disputa simbólica entre o que deveria ser preservado na cidade e no
estado do Rio de Janeiro. A partir da fusão entre Guanabara e Rio de Janeiro (Belacap), o
DPHAERJ torna-se INEPAC e passa por uma redefinição de paradigmas: “Batizada como Instituto
Estadual do Patrimônio Cultural (INEPAC), em substituição ao Departamento do Patrimônio
Histórico e Artístico do Estado da Guanabara (DPHA), a nova instituição já continha em seu nome
um conceito mais amplo de patrimônio” (MOTTA, 2000, p. 60).
De acordo com Motta, a primeira fase do INEPAC foi assinalada pela produção de
inventários dos bens regionais, que se baseavam pelos “ciclos econômicos, situações
geográficas e as diferentes fases de administração pública” (MOTTA, 2000:61). Dado isto, os
inventários abrangeram prioritariamente as regiões do Vale do Paraíba e o Norte Fluminense.
A atuação do INEPAC passa então buscar o eixo que possa, ao mesmo tempo,
gerar a idéia de uma identidade comum, diferenciar-se do resto da nação,
não enquanto lugar do nacional, mas como lugar de si mesmo [...] Tratava -se
de dizer que o modelo federal não dominava e que havia na cidade – e na
sociedade – elementos que a diferenciavam do contexto imposto
onerosamente pela nação. (TEIXEIRA, 2008, p. 8).

Para Lia Motta, ainda que o momento tenha parecido inovador quanto ao nível
conceitual, as práticas de patrimonialização continuaram sendo legitimadas por critérios de
seleção restritivos. A autora explicita que durante os anos iniciais o INEPAC manteve uma
postura de valorização do patrimônio edificado, porém, este panorama se modificou nos anos
de abertura política após ditadura, destacando-se as gestões do sociólogo e antropólogo Manoel
Diegues Júnior16 e de Ítalo Campofiorito, arquiteto à frente do INEPAC de 1983 a 1986.

16

Na s ceu em Maceió, Alagoas, a 21 de setembro de 1912. Formou -se bacharel em ciências jurídicas e sociais pela
Fa culdade de Direito do Recife (1935). Interessou-se pela sociologia e frequentou diversos cursos dessa especialidade,
i ncl usive com os professores estrangeiros que vi eram a o Bra sil, nos a nos tri nta e quarenta, para estruturar o ensino
da disciplina. Ingressou no serviço público, primeiro em seu estado natal e, posteriormente, na União. Nessa condição
ra di cou-se no Rio de Ja neiro. Veio a s er professor de a ntropologia cultural e a ntropologia no Brasil e diretor do
Departamento de Sociologia e Política da PUC-RJ. Teve intensa participação nos estudos relacionados ao folclore e
no órgã o público constituído para coordená-los. Deu cursos de s ua especialidade em universidades estrangeiras.
Pertenceu à American Anthropological Association e a o Instituto Histórico Brasileiro, entre outras i nstituições
cul turais, tendo presidido a Associação Latino Americana de Sociologia. Faleceu no Rio de Janeiro em 1991. Disponível
em: http://www.cdpb.org.br/dic_bio_bibliografico_diegues.html.
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Durante a década de 1980 o INEPAC passou “à preservação de um leque mais aberto de
bens de significação diversificada e exemplar. A palavra de ordem do INEPAC no miolo da década
é

diversidade

cultural.

”

(INEPAC,

disponível

em:

http://www.inepac.rj.gov.br/index.php/home/historico). Segundo o texto institucional, esta
nova postura “Tratava-se de assumir inteiramente a feição da cultura do Estado pela sua verve
de produção cumulativa e cotidiana” (idem).
Ainda durante a gestão de Manoel Diegues é regulamentado o Conselho Estadual de
Tombamento – CET, pelo Decreto nº 5.808, de 13 de julho de 1982. O conselho, ainda em
vigência, tem caráter consultivo e de assessoramento do Governo do Estado do Rio de Janeiro
e integra a estrutura da Secretaria de Estado de Cultura e, no desempenho de suas atribuições,
atua em estreita colaboração com o INEPAC.
Em 1985, foi criada a Secretaria de Estado de Cultura e o INEPAC passou a fazer parte
da sua estrutura. De acordo com texto do histórico do INEPAC, houve um retrocesso na área
cultural, com a recriação da Secretaria de Estado de Educação e Cultura e o retorno do Instituto
a esta secretaria. Porém, “em 1989, ainda na gestão Moreira Franco, porém, recriou -se a
Secretaria de Estado de Cultura (SEC) e o Inepac voltou a ser um órgão específico da área
cultural,

permanecendo

assim

até

o

momento.

”.

(INEPAC,

disponível

em:

http://www.inepac.rj.gov.br/index.php/home/historico).
Nos anos 1990, a estrutura do Inepac passou por algumas alterações para dar
mais dinamicidade ao órgão (Decreto nº 21, de 5 de julho de 1995, Capítulo
IV, Inciso 4.5). Os órgãos técnicos ficaram divididos da seguinte forma:








Departamento de Patrimônio Natural e Cultural, responsável direto pela
parte legal do tombamento e de outras formas de preservação, como a
elaboração de inventários e estudos de tombamento, além de atender à
demanda do Ministério Público, que se amplia na medida do aumento da
consciência do valor do patrimônio cultural;
Departamento de Pesquisa e Documentação, responsável pela
manutenção e guarda do acervo referente ao patrimônio cultural
material. Conta com uma biblioteca especializada na área e atende não só
os técnicos do Inepac, como também o público;
Departamento de Apoio a Projetos de Preservação, responsável pelo
desenvolvimento de projetos na área do patrimônio cultural. Atualmente
este departamento está sendo reestruturado. Parte de suas funções foi
distribuída pelos dois primei ros departamentos e ele se dedica ao estudo
e preservação dos bens móveis e integrados à arquitetura dos bens
culturais;
Divisão do Folclore, atualmente sendo transformada em Departamento
de Patrimônio Imaterial, é responsável pela pesquisa e registro de todas
as manifestações culturais do estado. (idem).

Em 1997, o governador do Rio de Janeiro, Marcello Alencar estipula, pelo Decreto nº
23.055, de 16 de abril a Secretaria de Estado de Esportes e Cultura como assessora no
policiamento dos bens do patrimônio cultural, na vigilância e tutela dos bens do patrimônio
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cultural, implicando na fiscalização do cumprimento das normas legais da proteção dos mesmos
e na imposição de penalidades aos possíveis infratores. Hoje em dia esta atribuição é da
Secretaria de Estado de Cultura.
A partir dos anos 2000 o INEPAC passou a trabalhar com novas demandas de
tombamentos e registros para o instituto e desde 2006 tem se dedicado também à educação
patrimonial. Desde o Decreto Nº 41.282, de 30 de abril de 2008, com a organi zação da Secretaria
de Estado de Cultura, foram mantidos os departamentos do Instituto, acrescentando -se os
Escritórios Regionais da Região Serrana, das Baixadas Litorâneas, do Norte Fluminense e do
Médio Paraíba. (INEPAC, op.cit.).

3. Considerações Finais
Segundo François Hartog,
O patrimônio é constituído de testemunhos, grandes ou pequenos. Como em
relação a qualquer testemunha, nossa responsabilidade é saber reconhecêlos em sua autenticidade, mas também, nossa responsabilidade encontra -se
engajada em relação às gerações futuras. (HARTOG, 2014, p.237).

Hartog analisa a relação entre o tempo e a história, afirmando que existem regimes de
historicidade, ou seja, modos como as pessoas lidam com o tempo em determinadas épocas e
sociedades, combinando passado, presente e futuro. O autor mostra que as palavras chaves
“memória” e “patrimônio” podem ser vistas como sintomas da nossa relação com o tempo. O
autor questiona qual seria o regime de historicidade das novas maneiras de se pensar o
patrimônio, pois as mesmas baseiam-se em ações que pensam a preservação do “presente no
presente”.
O patrimônio é uma maneira de viver as rupturas, de reconhecê-las e reduzilas, referindo-se a elas, elegendo-as, produzindo semióforos. Inscrito na longa
duração da história ocidental, a noção conheceu diversos estados, sempre
correlatos com tempos fortes de questionamentos da ordem do tempo. O
patrimônio é um recurso para o tempo de crise. Se há assim momentos do
patrimônio, seria ilusório nos fixarmos sobre uma acepção única do termo.
(HARTOG, 2006, p.272).

Deste modo provoca: “Do ponto de vista da relação ao tempo, de que esta proliferação
patrimonial é sinal? Ela é sinal de ruptura, seguramente, entre um presente e um passado, o
sentimento vívido da aceleração sendo uma forma de fazer a experiência: a mudança brusca de
um regime de memória para um outro”. (HARTOG, 2006, p.272). A partir da década de 1980 o
crescente debate em torno da memória e do patrimônio, mais especificamente sobre os
deslocamentos conceituais de um e de outro em perspectiva aos anseios de novos sujeitos
históricos entraram em cena e forjaram a necessidade de se repensar os silêncios e os
ocultamentos, assim como o que deve ser protegido, valorizado, repertoriado.
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Ao considerarem os modos de fazer, representações culturais e a dinâmica cotidiana da
cultura popular, os estudos recentes sobre patrimônio pretendem a valorização do patrimônio
vivo e participativo e não o congelamento de dados culturais. Segundo Maria Cecília Londres
Fonseca,
O processo de releitura da questão do patrimônio não se esgota no nível
conceitual. Implica sim, o envolvimento de novos atores e a busca de novos
instrumentos de preservação e promoção. Frente a esse novo quadro, muito
mais complexo e desafiador, é fundamental que se reformulem e se
implementem políticas que tenham como finalidade enriquecer a relação da
sociedade com seus bens culturais, sem que se perca de vista os valores que
justificam a preservação. (FONSECA, 2005, p. 77).

Recentes noções de patrimônio, como as de patrimônio cultural imaterial e paisagem
cultural se diferem não só em nível conceitual, mas também metodologicamente em relação ao
patrimônio material, ressaltando-se a importância da transmissão e continuidade das práticas
culturais do presente. De acordo com François Hartog, “a patrimonialização do meio ambiente,
que designa a extensão provavelmente a mais massiva e a mais nova noção [de patrimônio],
abre indubitavelmente sobre o futuro ou sobre novas interações entre presente e futuro”
(HARTOG, 2014, p.245).
Neste sentido, tem-se na análise do tombamento do litoral fluminense e a valorização
da relação simbiótica entre natureza e cultura como um meio para entender o regime de
historicidade atual, assim como as mais recentes noções de patrimônio. Visto que,
Trata-se, em suma, mais de patrimônio local, associando memória e território
e de operações visando a produzir território e continuidade para aqueles que
lá habitam, hoje. “As associações do patrimônio mostram a construção de
uma memória que não é dada, portanto, não perdida. Elas abrem à
constituição de um universo simbólico. Também o patrimônio não deve ser
visto a partir do passado, mas a partir do presente, como categoria de ação
do presente e sobre o presente”. (GLEVAREC; SAEZ apud HARTOG, 2014,
p.237)

O caso do tombamento do litoral fluminense pode ser visto como exemplar ao processo
de ampliação da noção de patrimônio. Apesar de não constar nos documentos do INEPAC o
termo “patrimônio ambiental” ou o conceito de paisagem cultural17 exprime a preocupação
concernente à manutenção das condições de vida e trabalho dos pescadores artesanais;
condições essas que são intimamente ligadas ao ambiente natural e aos marcos simbólicos que
as comunidades caiçaras elaboram em relação a este.

17

A pa rti r de 1992, a Unesco a dotou o conceito de paisagem cultural como uma nova ti pologia de reconhecimento
dos bens culturais. [...] em consonância com a Unesco, o Iphan regulamentou a paisagem cultural como instrumento
de preserva ção do patrimônio cultural brasileiro em 2009, por meio da Porta ria nº 127. Como definição, a chancela
de Pa isagem Cultural Brasileira é uma porção peculiar do território nacional, representativa do processo de interação
do homem com o meio natural, à qual a vida e a ciência humana imprimiram marcas ou atribuíram valores. Disponível
em:< http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/899/> Acesso em 10 de jan. 2018.
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Esta patrimonialização é também sintoma do surgimento de políticas de identidade
(SARLO, 2007) respectivos ao atual regime de historicidade. Assim, promove -se uma
racionalidade retórica se aproxima à ideia de uma retórica da perda (Gonçalves, 1996) ligada ao
presente, e à instabilidade do futuro: “Aqui, a memória moldou o passado em uma história
significativa e aqueles que lembram parecem ser os mestres de seu passado na medida em que
eles colocam a memória em uma perspectiva temporal com a qual podem articular suas
expectativas, esperanças e medos” (RÜSEN, 2009, p. 169).
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EL HABITANTE PARADIGMÁTICO EN LOS DISCURSOS SOBRE PATRIMONIO DE LAS NACIONES
UNIDAS Y SUS CONTRADICCIONES
KATHIA ESPINOZA MAURTUA1

La influencia de los periodos de posguerra occidentales que impulsaron el primer
encuentro internacional, europeo, interesado en la conservación y salvaguardia del patrimonio
de los estados participantes (Atenas, 1931). Así como la creación de los organismos
internacionales mediadores. Han sido determinantes en la configuración patrimonial
contemporánea y en el mantenimiento de una valoración desequilibrada en favor de los bienes
patrimoniales pertenecientes a los países del centro capitalista en detrimento de aquellos
localizados en los estados periféricos. Hecho, fácilmente constatable si comparamos el número
de espacios reconocidos como Patrimonio Mundial, de origen europeo frente al resto de países.
Realidad que nos impulsa a entender como se constituye el discurso sobre patrimonio
dentro de estas organizaciones e identificar el perfil del habitante paradigmatico 1 , dentro de
este. Con esa intensión, examinaremos el discurso sobre patrimonio de la institución
internacional más importante en la materia, la organización de las Naciones Unidas para la
educación, la ciencia y la cultura (UNESCO). Órgano compuesto por ciento noventa y cinco
estados miembros, comprometidos a través de convenios en la misión de conservar y proteger
el patrimonio sus pueblos. Responsable, también, por la creación del título Patrimonio Mundial
(1972), acción que motivaría un cambio importante en las dinámicas en torno al patrimonio. En
este primer análisis consideraremos los documentos gestados en conferencias especializadas
presididas por la UNESCO, denominados Cartas Patrimoniales.
Por otra parte, la narrativa del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos
(ONU-Hábitat) que tiene como misión la promoción del desarrollo de los asentamientos
humanos sostenibles a partir de un enfoque social y medioambiental que proporcione viviendas
adecuada para todos y todas; será estudiada por dos motivos: El primero, responde a la
necesidad de identificar el contexto espacial dentro del cual se desarrollan las dinámicas en
torno al patrimonio; el segundo, se debe a que hoy en día más de la mitad de la población
mundial vive en ciudades —según datos de la UNESCO del 2010 —. Además, la Región de

1

Uni versidade Federal Jui z de Fora. Progra ma de Pos grado en Hi storia. Mi embro del Grupo de pesquisa Cnpq
Pa tri monio y Relaciones Internacionales.
1 Pa ra l o fines del presente artículo establecemos el término habitante paradigmático para referirnos al a rquetipo de
i ndividuo dentro del discurso de las Naciones Unidas, el cual al ser tra sladado a un contexto real cumple con dos
fa cetas: es parte de un grupo social s usceptible a i dentificarse con las características morfológicas y cul turales de un
es pacio específico; y es el generador de productos culturales, susceptibles a ser identificados dentro de las categorías
es tablecidas por la Unesco a partir de 1972 en l a Convención s obre la protección del patrimonio mundial, cultural y
na tural.
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América Latina presenta un nivel de urbanización de casi 80% — según informaciones de la
UNESCO del 2010—. Las fuentes revisadas corresponden a documentos preparativos
procedente de las conferencias sobre urbanismo de ONU-Habitat.
El contraste de ambos discursos nos permitirá observar las intrincadas piezas que
componen al habitante paradigmático en el discurso sobre patrimonio de las Naciones Unidas.
Para un correcto análisis tendremos en consideración dos condiciones: la primera
contempla la importancia que los órganos de las Naciones Unidas le otorgan al discurso
globalizador. Y, la segunda corresponde a una diferenciación de orden territorial. En ese sentido,
reconocemos que la creación del concepto Patrimonio Mundial le otorga al discurso de la
UNESCO un alcance a nivel global. Mientras, el de ONU-Hábitat no traspasa los límites de las
ciudades. Y, aunque aspire reproducirse mundialmente su narrativa se construye a un nivel local.
Es importante mencionar el desinterés general que el cuerpo de académicos del
patrimonio presenta ante los estudios enfocados en el habitante. Autores como Ulpiano J.
reconocen el pobre protagonismo que se le otorga en los estudios patrimoniales; en
comparación con una extensa bibliografía sobre el rol, la historia y los intereses de las
instituciones o los agentes en torno al patrimonio (ULPIANO, 2017: 41). Este posicionamiento
deja de lado el hecho de que tanto las agencias como las instituciones están conformadas, en
efecto, por habitantes. Una crítica similar se registra sobre el cuerpo de intelectuales
interesados en el estudio de las ciudades. Para el filósofo francés Henri Lefebvre, las ideologías
subyacentes - el organicismo, el continuismo, el evolucionismo - se aprovecharían de la
desproporcionada categorización de los fenómenos sociales circunscritos a la combinación
semántica del término ciudad más un adjetivo de naturaleza diversa que hace referencia a su
tamaño, periodo histórico, ubicación geográfica, etc. - ciudad medieval, ciudad comercial, etc. para sustentar una postura generalizante que ocultaría la lucha dialéctica que suscito el proceso
histórico de formación de las ciudades 2 (LEFEBVRE, 2008 :13) acción que le restaría importancia
a la participación de los habitantes en la conformación de sus propios espacios. Por su parte, el
economista Paul Singer, manifiesta su inconformidad ante las teorías que se interesan en definir
los conceptos de ciudad y campo en función al antagonismo de sus características. Y, responde
con un examen del proceso de constitución de las ciudades a partir de la participación
diferenciada de sus actores dentro de un sistema dividido por clases sociales (SINGER, 1977: 1112). En los casos citados, el estudio del habitante es relegado primero por las instituciones y los
agentes que actúan sobre el patrimonio y luego por la naturalización y caracterización del
proceso formativo de los espacios que produce, las ciudades.
2

Como el desprecio que los mi embros de la ciudad política s entirían por l os comerciantes o el cooperativismo de la
ciudad mercantil a nte la i nstauración de l a ciudad industrial.
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Sobre la aproximación de los estudios patrimoniales a los conceptos de ciudad, cabe
mencionar los cambios conceptuales que la Nueva Historia suscito en la década del 70 del siglo
pasado. Y, que permitieron interpretaciones de orden antropológico tanto de las dinámicas de
la ciudad – la exploración del acto de habitar, del cotidiano, etc. – como de la teoría patrimonial.
A expressão “a nova história” é mais bem conhecida na França. La nouvelle
histoire é o título de um a coleção de ensaios editada pelo renomado
medievalista francês Jacques Le Goff. Le Goff também auxiliou na edição de
uma maciça coleção de ensaios de três volumes acerca de “novos
problemas”, “novas abordagens” e “novos objetos”. […] a nova história
começou a se interessar por virtualmente toda a atividade humana (BURKE,
1992, p. 9)

Los “nuevos problemas”, “nuevos abordajes” y “nuevos objetos” de la nueva historia,
ampliaron el campo de interés de la disciplina en forma geométrica; acercando sus objetos a la
sociología, etnología, antropología, casi al punto de confundirse. Actividades que antes eran
descuidadas y entendidas como respuestas “naturales”; pasaron a ser categorizadas como
“construcciones culturales”, por consiguiente, facultadas para el escrutinio histórico.
Nos últimos trinta anos nos deparamos com várias histórias notá veis de
tópicos que anteriormente não se havia pensado possuírem um a história,
como, por exemplo, a infância, a morte, a loucura, o clima, os odores, a sujeira
e a limpeza, os gestos, […] O que era previamente considerado imutável é
agora encarado com o um a “construção cultural”, sujeita a variações, tanto
no tempo quanto no espaço. (BURKE, 1992, p. 11)

El cuerpo de intelectuales interesados en el patrimonio no sería ajeno a estos cambios.
De acuerdo con Marcia Chuva, la participación de la Nueva Historia y los trabajos sobre historia
cultural de los autores ingleses de raíz marxista, Eric Hobsbawm y Terence Ranger, serian
decisivos en la construcción de las nuevas configuraciones teóricas del patrimonio brasileño.
“Era, sem dúvida, um contexto de viradas epistemológicas. Essa virada cultural que atingia em
cheio a história produzia os primeiros passos de uma aproximação da disciplina com a temática
do patrimônio no Brasil” (CHUVA, 2017: 81). (Chuva, 2017)”
El patrimonio paso de ser una mera categoría que agrupaba una serie de artefactos
considerados valiosos a convertirse en un ente vivo, dependiente – como todos – de las
interacciones con su entorno (local, regional, etc.). Acepción que la autora Françoise Choay nos
invitaría a descubrir en lo que llamaría de “su estatuto” antropológico. Espacio donde el
patrimonio y sus categorías, ultrapasan su función compiladora de artefactos y son inseridos en
las dinámicas sociales; reconocidos en su actual importancia y analizados como detentores de
valores y desafíos.
[…] o vocábulo «património» tornou-se uma palavra-chave da nossa
sociedade mundializada: veiculado pelas instâncias supranacionais e
nacionais, […] O questionamento que, aqui, convoco traz a significação do
termo «património» nesta acepção espacial, para além das colecções de
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objetos que serve para englobar […] este questionamento permite
desem-baraçar as amálgamas e as confusões semânticas que ocultam os
valores e os desafios do qual o nosso quadro estrutural é portador. Mais
precisamente, de fazer descobrir o seu estatuto antropológico
(CHOAY,2009:11)

Ese proceso de resignificación del patrimonio permitió el surgimiento de nuevos
enfoques. Autores como Ulpiano y Choay, por ejemplo, considerarían relevantes las
interpretaciones de naturaleza sensorial y fenomenológicas, como herramienta para repoblar el
patrimonio o para permitirle al habitante un redescubrimiento de sus relaciones con este, las
cuales se reconocen afectadas a partir de su mercantilización. Ulpiano consideraría dos
perspectivas: la primera resalta el trabajo de David Carr sobre la histori a y la fenomenología.
Narrativa que usara para enfrentar el poco explorado campo de las percepciones del habitante,
planteandose la siguiente interrogante: “em vez de perguntar o que é história ou como se
conhece história – para nós: o que é histórico no patrimônio? –, procura saber como as pessoas
vivem a história na dimensão de fenômeno” (MENESES, 2017: 45). La segunda, reconoce la
importancia de los sentidos como medio para el ejercicio de la percepción, lo que para el caso
es lo mismo que estética o valor estético del patrimonio. Cuerpo y sensorialidad, nos dice:
“implicam experiências de seres concretos e já começa a aparecer, principalmente em estudos
com compromissos metodológicos, uma presença, mais que inferida, do habitante” (MENESES,
2017: 49). Por su parte, Françoise Choay afirma con relación al cuerpo y los sentidos:
Por outro lado, importaria iniciar, pela implicação do corpo inteiro e de
[«todos os sentidos [dando igualmente a sua contribuição o caminhar] como
os olhos, o odor e o toque, com o silêncio e o som»] […] Obteniendo de esta
forma: uma exploração concreta do espaço construído como do seu
enquadramento natural, estes espaços concretos cujo conhecimento e
reconhecimento são ocultados pela hegemonia do espaço virtual. (CHOAY,
2009: 51).

El espacio virtual de acuerdo con Choay es donde las interacciones con el mundo y los
seres vivos se realizan a través de sofisticados artefactos en detrimento de aquellas ejecutadas
a través del cuerpo desnudo.
Por otra parte, debemos considerar que el sujeto a ser estudiado en el presente trabajo
habita únicamente en los discursos sobre ciudad de las organizaciones internacionales en
cuestión. Por lo tanto, no será posible identificar e interpretar todos los hilos que componen la
intricada trama de su identidad histórico-urbana, que condicionan la relación con el patrimonio
al que pertenecen. Este hecho de ninguna manera desacredita la importancia de nuestro
análisis. Debido a la capacidad de materialización de los discursos hegemónicos mediante, por
ejemplo, la ejecución de proyectos urbanísticos o la alineación al padrón impuesto por la
categoría Patrimonio Mundial.
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En síntesis, es a partir del análisis del perfil de habitante que se construye en estos
paradigmas – patrimonio y ciudad – alineados al discurso de la globalización y geográficamente
diferenciados a nivel: mundial y local; que pretendemos revelar las contradicciones que se
construyen en torno al concepto de patrimonio de las Naciones Unidas.

El habitante paradigmático en las Cartas Patrimoniales
Las cartas patrimoniales son documentos que contiene las percepciones y expectativas
de sus signatarios, respecto al patrimonio de sus naciones. El origen de estas reuniones
responde a la necesidad de enfrentar las consecuencias propias de una problemática transversal
a estos espacios, la guerra. Así, el daño causado contra la infraestructura edificada europea,
durante la Gran Guerra movilizaría el primer esfuerzo internacional en favor de la conservación
del patrimonio artístico y arqueológico mundial. Después de la Segunda Guerra mundial, en el
espacio de los organismos internacionales, específicamente, de la UNESCO se produjeron
documentos que abordan la problemática del patrimonio a partir de diferentes enfoques. En
esta ocasión, por los motivos expuestos, nuestro interés recae en la integración del discurso
patrimonial al espacio de las ciudades.
A continuación, analizaremos las características que componen el perfil del habitante
dentro del discurso sobre patrimonio de un grupo específico de Cartas. Un a serie de
cuestionamientos nos aproximan a este, peculiar, tipo de habitante al que llamaremos
“habitante paradigmático” ¿Cómo se compone? ¿Qué representaciones de su realidad debe
interesarle? y en consecuencia ¿Qué tipo de relación construye con sus bie nes patrimoniales?
La Carta de Atenas, fue el primer documento en favor de la conservación del patrimonio
artístico y arqueológico gestado en una conferencia internacional europea, organizado por el
Consejo Internacional de Museos del Instituto de Cooperación Intelectual. Órgano dependiente
de la Sociedad de la Naciones. El documento resolutivo de los debates abordados comprende
diez campos de interés. Es nuestra intención encontrar dentro de lo dicho y lo omitido las
características que componen al habitante paradigmático del discurso en mención.
En la primera resolución se remarca el compromiso de los estados “civilizado” por la
conservación del patrimonio artístico y arqueológico de la humanidad. Apelando a la categoría
geográfica más amplia del espacio habitable – el planeta –, para lo cual requiere de una gestión
que involucre a los espacios menores – locales –, hasta llegar al órgano – internacional – que
será considerado como capacitado para tomar cuenta de las problemáticas en torno al objeto
valorado. Las organizaciones involucradas fueron: La Comisión de la Cooperación Intelectual, El
Consejo Internacional de Museos y La Comisión Internacional de la Cooperación Intelectual.
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La segunda resolución examina los principios generales y las teorías concernientes a la
protección de los monumentos y reconoce que dichas actividades presentan una tendencia
hacia las intervenciones no integrales y los procesos de manutención. En los casos donde estos
mecanismos son insuficientes recomienda respetar las características propias del periodo
histórico al que pertenecen, sin exclusiones. Afirma, también, que la continuidad vital está ligada
a la ocupación del monumento; donde la acción de habitar es influida por los paradigmas de la
modernidad y no debe interferir con el carácter histórico y artístico del monumento. La tercera
resolución expone el acuerdo unánime – de los participantes de la conferencia – hacia una
tendencia que privilegia el derecho publico sobre el privado en materia de conservación de los
monumentos.
La cuarta y quinta resolución abordaran las formas y materiales de las nuevas técnicas
de conservación y restauración, en este punto es importante señalar dos impresiones: el peligro
que se desprende de las actividades de la vida moderna y una postura que privilegia a los
escenarios locales como el espacio adecuado para el mantenimiento y conservación de los
objetos valorados. La séptima resolución invita a la manutención de una arquitectura
visualmente armoniosa entre las viejas y nuevas construcciones, donde los atributos
“pintorescos” sean replicados. Sugiere también una distancia entre el objeto de interés y toda
industria “ruidosa” e “intrusa”.
La octava resolución insta a los Estados a la creación de: inventarios detallados,
producción intelectual, difusión, y al manejo más provechoso de la información – histórica,
arquitectónica y técnica – recolectada. Finalmente, manifiesta:
La Conferencia, profundamente convencida de que la mejor garantía de
conservación de los monumentos y de las obras de arte viene del afecto y del
respeto del pueblo, y considerando que este sentimiento puede ser
favorecido con una acción apropiadas de las instituciones públicas, emite el
voto para que los educadores pongan empeño en habituar a la infancia y a la
juventud a abstenerse de cualquier acto que pueda estropear los
monumentos, y los induzcan al entendimiento del significado y, en general, a
interesarse en la protección de los testimonios de todas las
civilizaciones.(CONSEJO INTERNACIONAL DE MUSEOS, 1931: 2).

Respondiendo a la pregunta ¿Cómo las personas viven el patrimonio? O, más
específicamente, ¿cómo estas vivencias son interpretadas por los miembros de la conferencia?
Identificamos dos tipos de individuo en el discurso de la Carta de Atenas de 1931: el primero,
habita en torno del objeto valorado y puede ser educado para obtener una conciencia sobre el
respeto a los vestigios del pasado, al mismo tiempo que sus formas “modernas” de habitar son
reconocidas como fuentes potenciales de peligro; el segundo, pertene ce al cuerpo de las
instituciones calificadas como competentes que intervienen a través de las construcciones
teóricas y prácticas respecto al objeto valorado.
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En síntesis, el producto de la interacción entre el habitante y el objeto valorado es
definido, principalmente, en función al impacto – positivo o negativo – que el primero ejerce
sobre el segundo. No se contempla el ejercicio dinámico mediante el cual el sujeto bebe de estas
representaciones para configurar su identidad histórica urbana. Y, a pesar de la advertencia que
insta a mantener los objetos valorados dentro del contexto al que pertenecen. Las
preocupaciones entorno a la revalorización de la propiedad – pertenencia – del objeto valorado
de la cultura que lo produjo y le confiere un sentido no generalizante – como el estético – , no
son consideradas; en cambio se suplantan por la condición más amplia de sujeto y de espacio
habitable: el humano y el planeta en su totalidad. El interés que despiertan estos objetos está
limitado por las percepciones y categorías mencionadas.
Catorce años después tras la capitulación alemana, representantes de cincuenta países
se reunirían en la ciudad de San Francisco en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Organización Internacional. Espacio donde se firmó la Carta que dio vida al organismo
internacional más influyente que haya existido, las Naciones Unidas. Organización que, en la
actualidad, cuenta con ciento noventa y tres países miembros, quince organismos
especializados, cinco programas y cuatro fondos.
En adelante, los discursos hegemónicos encontrarían en los organismos internacionales
un espacio para intentar resolver los problemas del siglo XXI. Reconociéndose inseridos en las
problemáticas de un mundo globalizado; plantearon como estrategia el alineamiento a una
multiplicidad de paradigmas forjados, al comienzo, en el miedo a una nueva Gran Guerra. Las
primeras líneas del Acta de Constitución de la Unesco (1945) lo evidencian.
[…] puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente
de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz […] Que la
grande y terrible guerra que acaba de terminar no hubiera sido posible sin la
negación de los principios democráticos de la dignidad, la igualdad y el
respeto mutuo de los hombres, y sin la voluntad de sustituir tales principios,
explotando los prejuicios y la ignorancia, por el dogma de la desigualdad de
los hombres y de las razas; (UNESCO, 2018: 7).

Posteriormente, el temor producto de la guerra seria remplazado por los peligros
producidos por las formas modernas de habitar. La cual, fue considerada incluso más nociva que
el paso del tiempo.
[…] Constatando que el patrimonio cultural y el patrimonio natural están cada
vez más amenazados de destrucción, no sólo por las causas tr adicionales de
deterioro sino también por la evolución de la vida social y económica que las
agrava con fenómenos de alteración o de destrucción aún más temibles
(UNESCO, 1972: 11).

En 1962 la Conferencia General de la UNESCO se reuniría en Paris, el producto de ese
debate seria normado en La Recomendación Relativa a la Protección de la Belleza y del Carácter
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de los lugares y Paisajes. En este documento los estados miembros abandonaron la percepción
de los bienes patrimoniales como objetos aislados, integrando a la discusión patrimonial a su
contexto espacial. Reconociendo la importancia de proteger los paisajes y sitios naturales,
rurales o urbanos.
En el documento se reconoció que la formación desorganizada, moderna, de los
espacios urbanos y su infraestructura edificada, así como algunas actividades de trabajo y
formas de vida en sociedad eran un peligro para la belleza y el carácter de los lugares y paisajes.
Con repercusiones en la estética y en el interés cultural y científico de los espacios que debían
ser enfrentadas.
La Conferencia General recomendó a los Estados Miembros la implementación de las
medidas acordadas y su respectiva comunicación a “las autoridades y organismos encargados
de la protección de los lugares y paisajes y la ordenación del territorio, de los organismos
encargados de la protección de la naturaleza, del fomento del turismo, y de la organización de
la juventud” (p.143). Además de la creación de institutos de investigación de apoyo.
La clasificación zonal de los lugares denominada de interés aislado consideraba una serie
de restricciones para el habitante, en su faceta de propietario, que impidieran la destrucción o
modificación no comunicada a las autoridades competentes de las características estéticas o
pintorescas del lugar. Asimismo, contemplaba la prohibición de contaminar los lugares y exigía
permisos especiales para la actividad minera. El perjuicio, evidente, producto de estas
limitaciones contemplaba una compensación de naturaleza económica.
En el artículo 5° Educación del Público, se consideró una serie de actividades para
“despertar y estimular el respeto del publico por los lugares y paisajes, y dar a conocer las
normas dictadas para lograr su protección” (UNESCO, 1962, p.146). Por medio de la creación de
nuevos museos y el apoyo a museos ya existentes en la constitución de áreas especializadas en
las características naturales y culturales de los lugares de interés. Contempla, también, la
participación de las escuelas, la prensa, los organismos privados interesados en la protección de
los lugares y paisajes, las organizaciones de turismo y de la juventud, además de la educación
popular.
En el documento podemos observar un plan más estructurado, en comparación a las
sugerencias de la Carta de Atenas, para instruir a los habitantes. El cual contempló un gran
número de instituciones estatales y privadas. Sin embargo, aun se mantiene una visión vertical
de la educación; donde la información sólo transita de los órganos catalogados como
competentes, así como de las empresas involucradas por la naturaleza de sus actividades, de
difusión – como la prensa – o comerciales – la industria del turismo – hacia los habitantes. Existe,
si, una voluntad de integración del habitante con las dinámicas entorno a su propio patrimonio,
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pero en el rol de simples espectadores. Donde el mejor de los resultados es la manutención
estática del entorno o, en otras palabras, la petrificación de los espacios. Esta acción sumada al
compromiso de los Estados Miembros por la multiplicación de los museos es un posible origen,
anterior a la creación del título Patrimonio Mundial, a la crítica del filósofo Henri -Pierre Jeudy,
en su obra Espelhos da Cidade. Donde advierte una tendencia, f ruto de la mercantilización del
patrimonio, por transformar las ciudades en museos. Además de la búsqueda por diferenciarse
mediante la maximización de características consideradas “pintorescas”. Los museos o las
ciudades museo se convierten en espacios detentores de acervos culturales desarraigados y
detenidos en el tiempo. Son celosamente cuidados de las influencias contemporáneas por el
temor a que se conviertan en productos homogéneos; aunque al mismo tiempo los criterios de
exhibición, de estos espacios, los orienten a la búsqueda de diferencias cada vez más parecidas.
Por otra parte, La Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y
natural celebrada en Paris en 1972. Involucraría la creación de un catálogo y un fondo exclusivo
para bienes patrimoniales declarados de interés universal. Acciones que modificarían la lógica
patrimonial exigiendo una resignificación de los bienes culturales que armonice con el padrón
del consumismo capitalista. Para la autora Françoise Choay la creación de esta lista provocaría
la acelerada mercantilización de los bienes patrimoniales (Choay, 2009, p.47). Asimismo, las
autoridades locales y estatales ante la posibilidad de valorizar económicamente sus espacios
modificarían su comportamiento frente al patrimonio de sus pueblos.
Los representantes de los estados signatarios concordaron en el agrupamiento del
patrimonio considerado de interés universal en dos categorías: Patrimonio Cultural y Patrimonio
Natural. Para el geógrafo Carl O. Sauer la pretensión de contraponer los conceptos cultural y
natural en el espacio denominado Paisaje que describe como «uma forma da Terra na qual o
processo de modelagem nao é de modo algum imaginado como simplesmente físico» (S AUER,
2004: 23), es un intento forzado de mostrar una dicotomía tradicionalista. En una segunda
acepción el paisaje es definido como «uma generalização derivada da observação de cenas
individuais» (SAUER, 2004: 24), constituidos a través de una percepción fenomenológica de
estos espacios. El autor argumenta que la interpretación de lo que se entiende por natural
involucra de antemano una idea que dota al espacio de características potencialmente comunes
al Paisaje Cultural, siendo que «a área física [natural] é o somatório de todos os recursos naturais
que homem tem a sua disposição na área. Esta além da sua capacidade acrescentar qualquer
coisa a esses recursos; ele pode “desenvolve-los”, ignorar-los em parte ou explorá-los» (SAUER,
2004: 30).
Dos décadas después, tras la reunión Petit Pierre en Francia el Comité del Patrimonio
Mundial, aceptaría la inscripción de la categoría Paisaje Cultural. Esta actualización aproximaría
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el patrimonio de los pueblos a las ideas de la geografía de enfoque fenomenológico; la cual,
surgió como respuesta a la hegemonía del positivismo, profundizando el análisis del objeto y el
método ante la imposición del análisis espacial como objeto único de investigación. Para los
representantes de esta nueva postura la forma denominada paisaje está «compreendida menos
como um objeto do que como uma representação, um valor, uma dimensão do discurso e da
vida humana, ou ainda uma formação cultural» (BESSE, 2006: 78).
Esta nueva categoría marca un momento importante en la construcción del paradigma de
patrimonio contemporáneo que implica un repoblamiento de los espacios naturales de valor
universal. Así mismo, la visión fenomenológica que aporta la geografía con el concepto de
Paisaje construye un lazo indisociable entre el espacio y el habi tante.

El habitante de los paradigmas de ciudad de ONU-HABITAT
Así como los periodos posguerra occidentales impulsaron la conferencia de Atenas en
1931 y la creación de las Naciones Unidas en 1945. Este periodo, también, coincidiría con la
aceleración del fenómeno urbanístico. La aglomeración en las ciudades empezaría a
identificarse como un problema, lo que repercutiría en la valorización del planeamiento urbano
regional como una herramienta para hacerle frente. Por su parte, las Naciones Unidas
comenzaría a interesarse en la problemática urbana a partir de 1970. Cinco años después, con
la creación de la Fundación de las Naciones Unidas para el Habitat y los Asentamientos Humanos
(FNUHAH) su labor se concentraría en los espacios considerados en vías de desarrollo, a los que
proveerían de recursos financieros y asistencia técnica. Aunque con un presupuesto bastante
limitado. Estos esfuerzos se intensificarían a partir de la conferencia Hábitat I celebrada en
Vancouver en 1976. Evento que se repetiría cada veinte años con el fin de fortalecer el
compromiso global con la urbanización sostenible, basándose en la aplicación de la Nueva
Agenda Urbana.
Algunos de los documentos preparativos de la última conferencia contemplarían el
paradigma de ciudad denominado Ciudad Inteligente. La urbe como un paradigma, en el
discurso de ONU-Habitat representa el esfuerzo por modelar los elementos que la componen:
Smart People, Smart Economy, Smart Enviroment, Smart Living y Smart Governance (Giffinger,
Kramar, Gudrun , & Florian, 2014) de acuerdo con un enfoque particular, en este caso la
tecnología. Para algunos autores el factor denominado Smart people, es el más importante:
“because without their active participation and involvement a Smart City System would not
function in the first place” (Kumar & Dahiya, 2017: 11) Una de sus once características es
suceptible de ser asimilada como un rasgo identitario en el perfil del habitante paradigmatico,
de acuerdo con los autores: “Smart people are cosmopolitan, are open-minded, and hold a
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multicultural perspective”. En la cual, observamos una marcada influencia fundamentada en el
discurso globalizador. Por su parte, Knox dotaría al habitante cosmopolita con las siguientes
características, levantando el cuestionamiento sobre la proximidad del habitante no
perteneciente a los países del núcleo central capitalista con dicha descripción.
“quienes participan frecuentemente en reuniones internacionales, reciben y
envían una gran cantidad faxes y correos electrónicos, toman decisiones en
materia de inversiones y transacciones de alcance transnacional, […] y viajan
por el mundo entero por motivos de negocio o de placer. Las ciudades
mundiales son sus lugares de trabajo, pero también el escenario de su estilo
de vida materialista y cosmopolita, así como el crisol de sus narrativas, mitos
y sensibilidades transnacionales (KNOX, 2000: 243).

Respecto a la perspectiva multicultural, podemos deducir que al mencionar la cultura
“globalizada” o cosmopolita y no a las demás esta ocupa un puesto por encima de las otras,
forzando el sometiendo automático de otros grupos de habitantes a una condición de
desventaja. El privilegiar elementos culturales foráneos en detrimento de los locales, da
continuidad al discurso dominante de la colonia, en el cual se desmereció las expresiones
culturales autóctonas y se justificó la destrucción del patrimonio material e inmaterial de los
pueblos sometidos, bajo tesis en un principio racistas.
Además, en el documento titulado Cultura Urbana y Patrimonio que aborda el discurso
sobre Patrimonio Mundial, la construcción identitaria del habitante paradigmático contempla
los siguientes orígenes: 1) como parte del concepto de Paisaje Urbano Histórico, 2) como objeto
reflejado a través del Patrimonio, 3) como objeto susceptible a perdida ante los problemas
críticos de conservación del Patrimonio, 4) nuevamente como objeto reflejado prioritariamente
a través del patrimonio cultural, 5) como herramienta de inclusión social de los grupos más
desfavorecidos, 6) como objeto susceptible a ser reinventado a través de la remodelación del
espacio urbano, 7) nuevamente como herramienta de inclusión social en la lucha contra las
desigualdades.
El discurso de ciudad de ONU-Habitat plantea una construcción identitaria del habitante
paradigmático a partir de elementos foráneos, fundamentada en los cánones de la globalización.
Mientras la narrativa de Patrimonio Mundial plantea una construcción identitaria a partir del
patrimonio material de los espacios que han sido, también, alineados a los parámetros de la
cultura globalizada. La diferencia geográfica y la idea de propiedad de estos espacios, en un
comienzo parecieran determinar un comportamiento diferente en cuanto a la selección de los
elementos que constituirán la identidad del habitante paradigmático. Es decir, antes del
reconocimiento como Patrimonio Mundial, el acervo cultural de las ciudades no es considerado
como material identitario. Pero, cuando este es declarado y la idea de propiedad alcanza su nivel
más alto es decir como un bien mundial, el patrimonio, es automáticamente facultado para
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convertirse en material identitario. Al final ambas narrativas privilegian la alineación a los
patrones de una cultura globalizada.

A modo de conclusión


Observamos que los discursos examinados no reconocen o fomentan relaciones entre el
habitante y el patrimonio de sus localidades, que traspasen los límites del discurso
promovido por los organismos internacionales. Esta reflexión es importante en tanto los
riesgos de la homogenización cultural repercute negativamente no solo sobre los grupos
sociales cuyas manifestaciones culturales son moldeadas a los gustos y preferencias de la
cultura globalizada y especialmente de la industria turística, sino también sobre el resto de
la sociedad.



El habitante paradigmático que transita por los discursos de patrimonio y ciudad de las
Naciones Unidas, examinados, es considerado un simple espectador ante sus propios
productos culturales, sujeto a ser educado en las formas consideradas apropiadas, por los
órganos calificado como competentes, de interactuar con su patrimonio. Es, también,
animado a replicar una realidad petrificada y ajustada a la cultura globalizada a través de la
museifiación de sus espacios.



Reconocemos, también, que tanto las urbes como el patrimonio de los países, considerados
en vías de desarrollo presentan un riesgo mayor debido a que los discursos hegemónicos
contemporáneos perpetúan ideas propias del discurso dominador colonial.
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O PROCESSO HISTÓRICO DA CATEGORIA PATRIMÔNIO NO CENÁRIO BRASILEIRO E O LUGAR
DAS INSTITUIÇÕES DE MEMÓRIA: O IHGB, O ARQUIVO NACIONAL, O IPHAN E O CPDOC
THAYANE VICENTE VAM DE BERG1
LEILA BEATRIZ RIBEIRO2
1. INTRODUÇÃO
Historicamente, a origem do debate sobre o tema do patrimônio tem seu cerne 3 no
século XVIII, no panorama da Revolução Francesa (1789), época na qual houve uma importante
dicotomia que ainda se impõe na contemporaneidade: preservar e conservar ou destruir e
descartar4 . Para Françoise Choay (2006) esse foi um contexto sem precedentes históricos, pois
marcou uma ruptura e promoveu modificações no entendimento acerca do que era ou poderia
ser considerado patrimônio, originando assim um debate e novos problemas para se resolver.
O ato de preservar a partir deste momento se torna uma ação relacionada à preservação da
garantia de salvaguardar o conhecimento de uma história. No caso francês, os bens patrimoniais
foram preservados como prova e testemunho da opressão antes sofrida pelo povo.
Neste sentido esta revolução foi principalmente política e cultural, pois modificou
radicalmente as estruturas, os modos de organização do poder, os valores e o comportamento
da sociedade francesa. Uma das principais consequências desse processo revolucionário, além
da transferência dos bens da Coroa, do Clero e da Corte para a Nação (povo), foi principalmente
a mudança ideológica e material acerca dos bens que antes pertenciam àquelas camadas sociais.
Com a Queda da Bastilha todos os bens de valor econômico, artístico e cultural se integraram a
Nação, ou seja, passaram a pertencer ao povo, havendo assim uma transferência da
propriedade. A partir deste período é promovida uma discussão acerca de questões com o:
herança, sucessão, memória, patrimônio e conservação. Porque preservar, o que preservar e
para quem preservar? São questionamentos originários da Revolução Francesa, mas que se
tornaram atemporais. Este entendimento acabou por influenciar os direcioname ntos das ações

1

Doutoranda no Progra ma de Pós -graduação em Memória Social da Uni versidade Federal do Es tado do Rio de
Ja neiro/UNIRIO. Nome em ci ta ções bi bliográficas: VAM DE BERG, Tha ya ne Vi cente. Li nk do Currícul o La ttes:
http://l attes.cnpq.br/3408246105121496. E-mail: thay.va mdeberg@gmail.com.
2 Doutora em Ci ência da Informação. Professora As sociada II da Uni versidade Federal do Es ta do do Rio de
Ja neiro/UNIRIO- Departamento de Proces sos Técnico-Documentais e Progra ma de Pós -graduação em Memória
Soci al. Li nk do Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4234602401995614. E-mail: l eilabribeiro@unirio.br.
3 As di scussões s obre este tema certamente já ocorriam a nteriormente, porém a Revolução Fra ncesa é considerada
um ma rco nesta temática, por ter rompido com percepções e renovado profundamente a s discussões. Podemos
a fi rmar que há uma divisão entre antes e depois da Revolução Fra ncesa, no que se refere a o entendimento sobre o
pa tri mônio.
É nes te contexto que os instrumentos de preservação e conservação começam a se institucionalizar (instrumentos
jurídi cos, técnicos e financeiros), isto porque o patrimônio se torna um assunto de Estado.
4 Nes s e momento, a percepção acerca do patrimônio era limitada aos bens materiais e o cerne das discussões era
a s sociado a questões da nação e da nacionalidade. Segundo Choay (2006) é no período da Revolução Francesa que
s e i nicia a preocupação com os monumentos históricos e sua conservação.
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políticas e culturais da área patrimonial em praticamente toda sociedade ocidental, incluindo o
Brasil.
Ao longo da trajetória histórica brasileira, foram criadas instituições 5 cuja missão era
servir de apoio as ações governamentais e aos ideais políticos do momento. Entre estas
destacamos no século XIX, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) 6 e o Arquivo
Nacional 7 ; e no século XX, o Instituto Histórico e Artístico Brasileiro (IPHAN) 8 e o Centro de
Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil da Fundação Getúlio Vargas
(CPDOC/FGV) 9. A opção pela seleção e análise de tais instituições se deu, pelo fato delas serem
um lócus privilegiado de estudo, que possibilita a identificação das origens e dos processos
históricos da construção, constituição e identificação de uma memória e patrimônio nacional.
A partir da análise dos contextos históricos de criação de cada uma destas instituições e
da investigação acerca da atuação das mesmas, é possível delinear um panorama referente ao
processo de transformação da categoria de patrimônio no contexto brasileiro. Cada uma dessas
instituições teve (e continua tendo) papel de destaque e, de alguma maneira, contribuíram com
os governos no plano político-social de construção, afirmação e reconhecimento do patrimônio
histórico cultural brasileiro.
A dimensão social do patrimônio é percebida quando a sociedade, ou melhor, quando
grupos sociais atribuem valor a bens culturais e compartilham deste sentimento. Por isso,
debater acerca de tal temática significa adentrar num campo amplo e complexo, visto que são
inúmeras as possibilidades e discussões travadas sobre o assunto. Esta é uma categoria que se
altera constantemente, pois é relacionada e (re)definida conforme as demandas da socie dade
em seus contextos históricos. Ou seja, sua categorização tem tênues limites com as práticas
sociais e questionamentos de cada época. É acerca deste processo histórico da ampliação da
categoria patrimônio, no cenário brasileiro, que este artigo pretende debruçar-se. Para tanto
será realizada uma revisão de literatura fundamentada na discussão acerca dos temas do
patrimônio e da memória, em especial na trajetória dessa categoria no contexto social e político
de criação das instituições de memória anteriormente citadas.

5

No contexto brasileiro, outras instituições fundadas ainda no período Joanino como: a Biblioteca Na cional (1810) e
o Mus eu Nacional (1818), ta mbém merecem s er a pontadas. Já na república ressaltamos o Museu Histórico Nacional
(1922), entre outras, que ta mbém são relevantes, porém devi do ao recorte e opção metodológica deste estudo, a
a ná lise das mesmas não será aprofundada.
No â mbito i nternacional salientamos o papel da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e
Cul tura ) fundada no ano de 1945.
6 Ver s i te do IHGB. Disponível em: <https://www.ihgb.org.br/>.
7 Ver s i te do Arquivo Nacional. Disponível em: <http://arquivonacional.gov.br/br/>.
8 Ver s i te do IPHAN. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/>.
9 Ver s i te do CPDOC. Di sponível em: <https://cpdoc.fgv.br/>.
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2. QUESTÕES PATRIMONIAIS NO BRASIL
“O Patrimônio Cultural abrange tudo aquilo que possa representar a cultura, a história,
a memória e a identidade de um determinado grupo, e deve ser preservado e transmitido tanto
para a geração atual, quanto para as seguintes” (SILVEIRA, 2013: 15). Ele é definido pela relação
do bem (seja ele material ou imaterial) com a sociedade na qual ele está inserido. Ao dizer que
um bem é patrimônio, a ele é atribuído determinado valor, valor este que se constitui
historicamente por meio de um processo de transformação contínuo da sociedade com a qual
ele se relaciona e que é produzido na ação e na relação constante entre os sujeitos históricos. É
por meio desta troca e dos acontecimentos cotidianos que se refletem as representações e as
práticas sociais que geram o(s) patrimônio(s).
Nos tópicos a seguir será analisada a construção da categoria de patrimônio no Brasil,
por meio de algumas instituições nacionais de destaque, que contribuíram com o processo de
formação e composição do patrimônio cultural brasileiro.

2.1. O patrimônio nacional no período Imperial: o papel do IHGB (1838) e do Arquivo Nacional
(1838)
Segundo Fernandes (2010: 02), “a gênese da construção da memória em nosso país está
ligada à própria formação do estado nacional no século XIX”, já havendo neste período, para o
autor, uma preocupação com o patrimônio. A principal instituição responsável pela construção
da história da nação neste período foi o IHGB (Instituto Histórico e Geográfico Brasile iro), que
tinha como objetivo promover estudos referentes ao desenvolvimento do país, de modo a
contribuir com a escrita da sua história oficial (SCHWARCZ, 1998). Além deste instituto, também
foi criado no período Imperial 10 , o Arquivo Nacional11 , outra organização relevante, que servia
como depositário dessa memória construída e era responsável pela conservação e preservação
dos documentos públicos. Ambas as instituições foram criadas no ano de 1838, e tiveram como
inspiração instituições francesas: o IHGB teve como modelo o Institut Historique de Paris
(SCHWARCZ, 1998: 126) e, o Arquivo Nacional, o Archives Nationales (France).
Na segunda metade do século XIX, o Brasil ainda estava na busca pelo seu
autoconhecimento e fortalecimento de sua identidade nacional, nesse sentido, estas

10

Outra i mportante instituição é o Museu Nacional fundada no ano de 1818, a inda no período Joanino. O s eu a cervo
ci entífico contém col eções que estão entre a s mais i mportantes da América La tina e do mundo, como as de
pa l eontologia, botânica, mineralogia, geologia, a ntropologia, entre outras. Além do acervo bibliográfico, composto
por obra s raras e o a cervo arquivístico de imenso va lor para a memória e história nacional, que ao todo contabilizam
ma i s de 20 milhões de itens. Ver o site do museu. Disponível em: http://www.museunacional.ufrj.br/
11 O Arqui vo Nacional, já tinha sua criação prevista na Constituição de 1824. No a no de 1838 era denominado Arquivo
Públ ico
do
Império.
Arqui vo
Na ci onal.
Di s ponível
em:
<http://www.arquivonacional.gov.br/br/institucional/historico.html>.
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instituições faziam parte de um empreendimento político e cultural estritamente vinculado as
práticas do governo imperial, que objetivava produzir uma memória nacional oficial. Schwarcz
ressalta que
a fundação do primeiro Instituto Histórico e Geográfico em 1838 responde
também à lógica do contexto que segue à emancipação política do país.
Sediado no Rio de Janeiro, o IHGB surgia como um estabelecimento ligado à
forte oligarquia local, associada financeira e intelectualmente a um “monarca
ilustrado” e centralizador. Em suas mãos estava a responsabilidade de criar
uma história para a nação, inventar uma memória para um país que deveria
separar, a partir de então, seus destinos dos da antiga metrópole europeia
(SCHWARCZ, 1993: 24).

A construção da memória da nação fazia parte do “projeto civilizacional” promovido
pelo governo imperial que tinha por intenção inserir o Brasil no rol dos países tidos como
civilizados no século XIX (SCHWARCZ, 1998). Fernandes (2010: 03) ressalta que “logo após nossa
emancipação política, vão ser criadas instituições educacionais e científicas no país 12 , cujo
objetivo primordial era formar os quadros da burocracia estatal”. Dentre estas o IHGB tem papel
de destaque, pois foi “um dos órgãos precursores da política de preservação do patrimônio
histórico nacional” (FERNANDES, 2010: 04), assim como o Arquivo Nacional. Estes eram “lugares
de memória” (NORA, 1993) que auxiliaram na configuração e definição daquilo que era
considerado como memória, identidade e patrimônio nacional, no Brasil do século XIX. Estas
instituições ‘guardiãs da memória’ tiveram um papel protagonista cuja missão era produzir e
divulgar a história imperial com viés civilizatório e fundador de um passado. Com a auxílio delas
o Estado Imperial idealizou simbolicamente a nação e difundiu uma história nacional.
Esse processo de construção da nação, desenvolvido no Império formulou e direcionou
a seleção do(s) patrimônio(s) identificado(s) como representantes da identidade nacional
naquele período. Foram estas seleções realizadas no século XIX que orientaram “a composição
do universo do que viria a ser chamado ‘Patrimônio Histórico e Artístico Nacional’” (FERNANDES,
2010: 06).
Dada as medidas proporções e contextualizando as ações e mpreendidas é possível
perceber que a trajetória de uma política patrimonial no Brasil remonta a tempos anteriores a
criação do SPHAN – Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e a promulgação do
Decreto-Lei nº 25/1937.

2.2. O patrimônio brasileiro na república: o papel do SPHAN (1937) e do CPDOC (1973)

12

Na s egunda metade do século XIX foram cri ados no Brasil, “Institutos Históricos, Museus Etnográficos, Faculdades
de Di reito”, entre outras instituições (FERNANDES, 2010: 03).
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O movimento modernista de 1922 modificou o cenário cultural brasileiro, com seus
intelectuais e artistas 13 propagando novos ideais de arte e cultura, numa busca pela valorização
do nacional. É nesse contexto que surge o interesse pelas manifestações populares e uma
renovação da preocupação com o patrimônio brasileiro, por isso este evento também é
denominado como Revolução Modernista de 1922. Neste momento é forjada uma nova
concepção da identidade e da nacionalidade brasileira que constitui uma das bases da
estruturação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN 14 , atual IPHAN Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional).
O Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) foi engendrado no bojo
dos debates desencadeados durante a Semana de Arte Moderna de 1922. Dela participaram
figuras importantes que contribuíram na formulação e criação daquele órgão, como Mario de
Andrade 15 . Este intelectual foi peça fundamental nesse cenário, sendo o idealizador do projeto
de criação do SPHAN, fundado no ano de 1937 e que teve como primeiro diretor Rodrigo Melo
Franco de Andrade, cuja sugestão de indicação, outrossim, partiu de Mario de Andrade, a pedido
do então ministro da Educação e Saúde, Gustavo Capanema.
A gestão de Rodrigo Melo Franco de Andrade 16 a frente do Serviço do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) durou 30 anos (1937-1967) e é apontada por
pesquisadores da temática do patrimônio, em especial, Gonçalves (1996) e Fonseca (2003) como
o momento inicial da efetiva implementação de ações patrimoniais no país. Ou seja, para estes
autores a gestão de Rodrigo de Andrade, em conjunto com a promulgação do Decreto-Lei nº
25/1937 caracterizam um marco na conscientização política acerca da preservação do
patrimônio histórico cultural brasileiro.
O projeto proposto por Mario de Andrade 17 indicava o potencial da cultura popular
como patrimônio, porém no período de Rodrigo de Andrade as ações patrimoniais
preservacionistas tiveram como foco o patrimônio material, em especial edificações e/ou
monumentos arquitetônicos que retratassem o Estado (CALABRE, 2009). Nesse sentido a
política cultural na década de 1930 privilegiou “o tombamento de bens que representavam a
cultura da elite (herança europeia, branca e cristã)” (SILVEIRA, 2013: 36). Nessa gestão também
foi dado destaque ao patrimônio de natureza artística e cultural (PINHEIRO, 2016). Além disso,

13

Entre os intelectuais que participaram da Semana de Arte Moderna estão: Ma rio de Andrade, Oswald de Andrade,
Ani ta Malfatti, Ta rsila do Amaral, entre outros.
14 As s im denominado de 1937 a té o ano de 1946.
15Ver
o
s i te
do
IPHAN
Ma ri o
de
Andra de.
Di s ponível
em:
<
http://portal.iphan.gov.br/pr/noticias/detalhes/1024/mario-de-andrade>.
16
Ver o
s i te do IPHAN
Rodri go Mel o Fra nco de
Andra de. Di s ponível em:
<http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/173>.
17 Ver CHUVA, 2009.
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“o patrimônio era concebido como instrumento para educar a população a respeito da unidade
e permanência da nação” (SABINO, 2012).
Após a saída de Rodrigo Melo Franco de Andrade, Renato Soeiro assumiu a direção, no
período de 1967 a 1979. Esta gestão é entendida por alguns autores, em particular Gonçalves
(1996) e Fonseca (2003), como uma fase na qual não ocorreram grandes modificações na
estrutura e nas ações da instituição. Porém pesquisas atuais (SABINO, 2012) demonstram que
nesta fase realizaram-se inúmeros feitos que também merecem ser sublinhados na
historiografia, como por exemplo, a implementação do Programa de Cidades Históricas, que
teve a participação do consultor da UNESCO, Michel Parent. Nessa administração, Soeiro
também estimulou a preservação do patrimônio natural, ao mesmo tempo, que fomentou o
crescimento do potencial turístico em torno do patrimônio, numa tentativa de fazer do advento
do turismo um propulsor da economia e da renda (SABINO, 2012).
No percurso histórico do IPHAN, também é destacada a atuação de Aloísio Magalhães18 ,
pintor e intelectual que esteve à frente desta instituição do ano de 1979 a 1982. Neste ínterim
foram valorizadas ações que guiaram o reconhecimento de bens culturais provenientes da
cultura popular, que fossem representativos e significativos para as comunidades às quais
pertenciam (SABINO, 2012). Nesse ponto, podemos afirmar que houve uma significativa
mudança de direcionamento na dinâmica do órgão, com um novo olhar e definição acerca do
seria o patrimônio cultural brasileiro. A “noção de patrimônio [foi] alargada, conte mplando a
diversidade da cultura brasileira” (SABINO, 2012: 01), por isso é possível dizer que
a gestão de Aloísio Magalhães inseriu no âmbito das políticas públicas de
cultura o reconhecimento dos bens culturais não mais por valores estéticos
ou com características “eruditas”, mas pelo valor que a sociedade atribuía aos
mesmos. Dessa maneira, as manifestações de grupos e comunidades passam
a ter seu protagonismo (IPHAN, 2015).

De certo modo, a gestão de Magalhães se aproximou e retomou os ideais do projeto
inicial proposto por Mario de Andrade. O período de Magalhães promoveu o tombamento de
bens até então impensados, como rituais, celebrações, práticas, ou seja, bens de essência
imaterial. Estes novos patrimônios deslocaram os debates patrimoniais de uma seara já
conhecida, para questões inéditas, como a problemática de como não apenas tombar, mas
como garantir que práticas socioculturais dinâmicas e mutáveis pudessem ser preservadas após
o tombamento e/ou registro.
Cabe aqui destacar, que o patrimônio material e imaterial, apesar de parecerem ser de
universos tão diferentes, na realidade dependem mutuamente um do outro, isto porque todo

18

Antes de a ssumir a direção do IPHAN, Aloísio Magalhães dirigia o Centro Nacional de Referência Cultural (CNRC), o
qua l durante sua gestão foi incorporado a o IPHAN e originou a Fundação Nacional Pró -Memória (IPHAN, 2016).
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patrimônio material já foi em algum momento imaterial, assim como o patrimônio intangível
necessita de suportes tangíveis para se concretizar. Por exemplo, para a realização de um ritual
é vital a existência de elementos materiais, tais como objetos/artefatos e, inclusive as pessoas,
que são parte integrante da realização da prática sociocultural. Este entendimento pode ser
relacionado com a categoria dos objetos semióforos e a capacidade de se perceber “à
comunicação entre o visível e o invisível por meio dos objetos” (POMIAN, 1984, p: 67), cujo valor
não se prende ao uso, mas ao significado. Para o sociólogo Davallon (2015: 54), a categoria
patrimônio cultural imaterial, não se trata da criação de uma nova categoria patrimonial, mas
sim de “um regime de patrimonialização diferente, ou seja, um modo específico de produzir
patrimônio”.
A partir da análise das ações dos gestores19 que estiveram no cargo de direção do antigo
Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), atual Instituto Histórico e Artístico
Nacional (IPHAN), no período compreendido entre 1937 a 1982 é possíve l identificar, que em
cada contexto histórico houve uma ampliação conceitual significativa acerca do patrimônio, o
que consequentemente possibilitou que novos patrimônios fossem inseridos na proteção
governamental. Para uma melhor compreensão do que possibilitou tais mudanças é
fundamental correlacioná-las aos acontecimentos políticos e sociais de cada período. Em
síntese, podemos inferir que, durante a gestão de Rodrigo Melo Franco de Andrade (1937-1967)
foi valorizado o tombamento de bens elitistas e de origem luso-brasileiro, numa concepção de
patrimônio historicamente caracterizada como “fase da pedra e cal”; no período de Renato
Soeiro (1967 a 1979) entra em pauta a discussão referente ao patrimônio natural, ao patrimônio
cultural urbano e ao turismo cultural; já a gestão de Aloísio Magalhães (1979 a 1982), teve como
eixo fundamental a aproximação com a cultura popular e a inserção de novos objetos/bens
patrimoniais nesse campo (SABINO, 2012). A ampliação proporcionada por Magalhães colocou
em xeque a sacralização dos bens imateriais patrimonializados, visto que estes não são e não
podem ser compreendidos, a partir de um ideal de fixidez, uma vez que passíveis de
transformação.
Assim podemos ratificar o importante papel do IPHAN, no que se refere à composição
do patrimônio nacional e afirmar que as discussões a seu respeito perpassam por questões que
envolvem a política e a articulação de inúmeros atores. É preciso destacar que o patrimônio é
um elemento estratégico nas ações governamentais 20 .

19

Outra problemática interessante de ser refletida acerca desses personagens e suas realizações é ponderar sobre
como el es conseguiram se ma nter no mesmo cargo por ta ntas décadas, a pesar das constantes disputas e a lterações
no jogo político em alguns dos períodos históricos brasileiro mais conflituosos. Ver CHUVA, 2009.
20 Seja pela preservação ou pelo descaso com o patrimônio, pois a ação ou a falta dela devem ser consideradas como
um i mportante indicativo das prioridades de qualquer governo.
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Durante essa trajetória, outrossim, deve ser destacado o que foi empreendido no campo
do patrimônio documental21 . Portanto é válido ressaltar que nos anos de 1970, os pesquisadores
brasileiros apontam a necessidade de ser dada atenção à questão da evasão de obras de arte22
e de conjuntos documentais particulares do país (PINHEIRO, 2016). Assim, por conta do perigo
de perda desses arquivos e da percepção da sua importância é criado no ano de 1973 o CPDOC
(Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasi l da Fundação Getúlio
Vargas). A criação desse centro de documentação está relacionada em parte, ao crescente
interesse dos brasilianistas23 pela documentação existente em arquivos privados de políticos e
intelectuais brasileiros, o que despertou para a comunidade brasileira a relevância dessa
documentação como fonte de pesquisa sobre a história contemporânea do Brasil, que já estava
sendo alvo de pesquisadores estrangeiros. A criação de espaços de pesquisa e valorização da
memória24 era uma tentativa de estimular nos pesquisadores brasileiros a percepção da
importância de estudos sobre a história recente do país, bem como proteger esse patrimônio
documental, que constitui parte da memória nacional e que em sua maioria ficava sob a tutela
de famílias (MOREIRA, 1990). Chuva destaca que
a noção de patrimônio, processada notadamente a partir do final da década
de 1970 e começo da de 1980, no Brasil e no mundo, foi acompanhada de
uma ampliação da ação pública relativa à preservação cultural, com o
aumento significativo da rede de agentes e agências de poder envolvidos com
a temática (CHUVA, 2009: 146).

Há nesse momento um maior envolvimento não apenas do poder público, mas de
entidades e associações representativas da sociedade civil que reivindicam a proteção d e bens
que lhes são significativos. Aliado a esse movimento, também está associada uma mudança no
foco das pesquisas acadêmicas que proporcionaram um maior interesse por estudos sobre a
temática da memória. Na década de 1970 iniciou-se uma busca por novas abordagens, novos
problemas e novos objetos explorando fontes que até então eram ignoradas. Nesse momento
passaram a ser realizados estudos biográficos com o uso da metodologia de História Oral. Essa
busca por ‘novos’ objetos é destaca por Meneses (2010) e associada à renovação dos estudos
históricos com “o boom da memória e a reemergência do sujeito nas ciências sociais” (MENESES,
2010: 14). Na historiografia dos anos de 1970 inicia-se uma revisão das concepções em torno
21“O

pa tri mônio documental – s e vi sto como patrimônio cultural - é muito mais do que um objeto com “valor de
prova ” e “va l or i nformativo”. De ta l modo que, o pa tri mônio documental constitui a memória col etiva, pois
representa os elementos da cultura de uma sociedade” (JARDIM, 1995: 06 a pud SILVEIRA, 2013: 56).
22 Em 1965 é promulgada a lei nº 4865/65 que proíbe a saída de obras de a rte do Brasil.
23 Es te termo se refere a pesquisadores estrangeiros que ti nham como tema de pesquisa o Brasil contemporâneo.
24 Por conta dessa va lorização da memória, di versos centros de documentação foram criados no Bra sil. Segundo
Morei ra (1990: 66) nos a nos de 1970 fora m cri ados: o “Centro de Documentação do Instituto de Filosofia e Ciências
Huma nas da Uni versidade de Ca mpinas, Uni camp (1971); o Centro de Memóri a Soci al Brasileira, do Conjunto
Uni versitário Câ ndido Mendes (1972). Al ém disso, a Fundação Ca sa de Rui Ba rbosa sofre uma revitalização nesse
período” (MOREIRA, 1990: 66).
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das relações entre sociedade e cultura; e os estudos fundamentados na História Cultural
ampliam a possibilidade de análise e percepção do sujeito histórico. Nesse período despontam
pesquisas acerca da cultura popular (Bakhtin e Thompson), com referência a práticas culturais
subjacentes ao cotidiano e a cultura material (CHARTIER, 1995).
Assim na década seguinte a memória como fenômeno social, se torna tema de interesse
de pesquisa e são produzidos estudos relacionados “a memória cultural, os lugares de memória,
a memória virtual, a memória protética e a antimemória” (MENESES, 2010: 14). No que se refere
às ciências sociais, “o sujeito histórico antes diluído em estruturas, mecanismos e processos
históricos, [reabilita sua] intencionalidade, a justificação dos atores, a consciência da
determinação do dizer/fazer” (MENESES, 2010:16).
As novas maneiras de produção acadêmica, mais que modificar as perguntas feitas ao
documento, promovem iniciativas de estudos que abordam aspectos que não eram
investigados, como o crescente interesse pela memória em suas diversas abordagens e isso
acabou por ampliar o leque do que era ou poderia ser considerado patrimônio.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Podemos dizer que as origens patrimônio cultural estão relacionadas ao impacto dos
ideais franceses que orientaram mundialmente a noção de patrimônio e o interesse por sua
preservação. Porém desde a Revolução Francesa à contemporaneidade a categoria patrimônio
adquiriu novos significados e abarcou novos discursos. A ela foi agregada inúmeros valores que
possibilitaram a incorporação de discussões antes impensáveis. Assim o debate que até o início
do século XX era exclusivo ao patrimônio material de pedra e cal, se ampliou e abarcou novos
patrimônios tais como: os imateriais/intangíveis, paisagísticos/naturais, documentais 25 ,
genéticos26, digitais27 , etc. Na concepção do século XXI um bem cultural pode ser um objeto
como uma jóia; uma vestimenta como uma burca; um alimento como o acarajé; um monumento
arquitetônico como uma estátua; um acervo bibliográfico ou arquivístico, como um arquivo
pessoal; uma paisagem como a da cidade do Rio de Janeiro; etc. E isto apenas é possível porque
tal categoria se encontra em constante processo de transformação.

25

Ver: RIBEIRO, Leila Beatriz. Memórias inscritas, rastros e vestígios Pa trimoniais. In: Morpheus: revi sta de estudos
i nterdisciplinares em memória social, Rio de Janeiro, v. 9, n. 15, 2016. p. 295 – 308.
Ver: SILVEIRA, 2013.
26 Ver: ABREU, Regina. A emergência do patrimônio genético e a nova configuração no campo do patrimônio. In:
Memória e patrimônio: ensaios contemporâneos, Regi na Abreu, Mário Chagas (org.), Rio de Janeiro, Lamparina, 2009.
27 Ver: DODEBEI, Vera. Ensaios s obre Memória e Informação. In: Morpheus: revi sta de estudos interdisciplinares em
memória s ocial, Rio de Janeiro, v. 9, n. 15, 2016. p. 227 – 244.
Ver: DODEBEI, Vera. Memoração e patrimonialização em três tempos: mito, razão e i nteração digital. In: Memória e
novos patrimônios. (Org.) TARDY, Céci le e DODEBEI, Vera. Open Edition Press, 2015. Col eção do programa SaintHi l aire. p. 21 – 46. Di s ponível em: <http://books.openedition.org/oep/417>. Acesso em: 02 jul 2018.
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Em torno desse panorama também não pode ser negado o papel de destaque da
UNESCO28 (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura). Ao analisar as
Cartas Patrimoniais29 é possível identificar o percurso da categoria patrimônio e perceber que
esse debate vai sendo alterado conforme as demandas da sociedade. Até o ano de 1964 eram
destacados apenas aspectos relacionados aos valores histórico, artístico e arqueológico, porém
no ano de 1968 é incluído o conteúdo sobre os bens culturais oriundos de bairros, como as zonas
urbanas e seu entorno, isto porque nos anos de 1960 é o momento no qual está havendo a
explosão dos grandes centros urbanos e especulação imobiliária, o que gerou um grande risco
de perda e destruição daqueles lócus. Há na sociedade daquele período a percepção de que
nem tudo poderia ser derrubado e que o patrimônio precisava ser protegido; Já na década de
1970, a temática em torno do patrimônio natural se origina com o lobby ecológico, momento
no qual começa a ficar em voga a questão da poluição e a destruição da natureza, assim no ano
de 1972 é agregado o patrimônio natural. No período dos anos 1980, a sociedade passa a
questionar como se utilizam os bens e se eles são realme nte apreciados, por isso em 1989 é
incluída a demanda sobre a dimensão social dos bens culturais; No ano de 1996 já desembocam
questionamentos referentes à cultura tradicional e popular. A partir deste panorama percebese que a questão acerca do entendimento sobre o patrimônio está sempre se relacionando com
a sociedade de cada época.
Conforme Gonçalves (2003), a categoria de pensamento patrimônio constitui um
processo social e historicamente contextualizado, por isso é indispensável pensá-la associada a
um contexto histórico para evidenciar a transformação do seu significado ao longo do tempo e
identificar o valor a ela atribuído em épocas definidas. A partir do entendimento do contexto é
possível reconhecer as relações de poder e entender a dinâmica de uma sociedade, pois o
patrimônio é delineado a partir do estabelecimento de vínculos sociais que se constroem
continuamente por meio de (re)significações do passado com o presente e com o futuro
(FERREIRA, 2006). O conhecimento acerca daquilo que se preserva é essencial para a sua
valorização pela sociedade, por isso proteger determinado patrimônio significa resguardar algo
que é significativo para algum grupo. Esse sentimento que conecta o patrimônio de geração em
geração e que permite que ele seja entendido como um portador de vivências e representações
é definido, por Gonçalves (2005) pelo conceito de ressonância. É por meio desse processo de

28

Ver: ABREU, Regina. Patrimonialização das diferenças e os novos sujeitos de direito coletivo no Brasil. In: Memória
e novos patrimônios. (Org.) TARDY, Céci le e DODEBEI, Vera. Open Edition Press, 2015. Col eção do programa SaintHi l aire. p. 67 – 94. Di s ponível em: <http://books.openedition.org/oep/417>. Acesso em: 02 jul 2018.
29 As Ca rta s Pa trimoniais s ão recomendações e ori entações da UNESCO a cerca do modo de como proceder no
tra ta mento do patrimônio. Disponível em: < http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/226>.
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empatia entre o interesse coletivo e o bem que, de fato, se garante a valorização e preservação
do patrimônio30.
Para compreender o modo como se dá a apropriação de qualquer patrimônio em uma
cultura é necessário indagar quem o produziu, para que e para quem produziu. Responder a tais
questões possibilita perceber como é agregado valor ao patrimônio e como ele circula e se
mantém significativo na trajetória de uma sociedade (APPADURAI, 2010). Conclui -se que a
categoria patrimônio se encontra em constante transformação, e que a conservação dos
testemunhos tangíveis (material) e intangíveis (imaterial) do passado não consti tui apenas uma
questão de juízo ético e estético, mas também um tema de atuação prática.
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s a lvaguarda, pois é preciso que a sociedade esteja envolvida nesse processo e que o patrimônio tenha um significado
pa ra ela.
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A INVISIBILIDADE DOS PATRIMÔNIOS PERIFÉRICOS DA CIDADE CONSIDERADA “PATRIMÔNIO
MUNDIAL” PELA UNESCO
LEILA MEDINA LEITE FÉRES1

Nos propomos compreender a invisibilidade dos patrimônios periféricos da cidade de
Ouro Preto, a partir da análise das práticas institucionalizadas2 e das práticas populares do
patrimônio. Para tanto, examinamos dois dossiês 3 de tombamento efetuados no município de
Ouro Preto – um em Cachoeira do Campo e outro no Centro Histórico de Ouro Preto, além da
prática patrimonial nas antigas minas de ouro operadas pelos guias locais. Para análise deste
último, utilizamos a história oral como técnica na confecção de fontes que foram utilizadas para
compreendermos o imaginário social que cerca as ações voltadas à produção popular do
patrimônio cultural.
Françoise Choay afirma que, principalmente, as cidades antigas, como Ouro Preto, ainda
“quase intactas”, concebidas como um objeto raro, frágil e precioso para a arte e para a história,
passam a ser vistas como exemplares de cultura prestes a desaparecer, como se ainda
resguardassem um “estilo de vida original” e, por isso, deviam ser protegidas
incondicionalmente (CHOAY, 2001: 191).
A respeito desse tipo de destino turístico, podemos levantar o seguinte questionamento:
o passado que se busca hoje é aquele que pode provocar conhecimento, estranhamento e
reflexão ou apenas aquele que emociona, que pode ser comprado, fotografado, exibido e
tocado? Ou é simultaneamente as duas coisas? O Patrimônio eleito e exposto pelas vias da
memória, que se veicula na mídia, no turismo, na indústria do entretenimento, é aquele que se
pode levar para casa como forma de “lembrança”, souvenir e fotografia. Esse é o retrato do
turismo patrimonial no Brasil e em grande parte do mundo, atrelado ao capital, à rapidez das
visitações e ao excesso e aceleração de informações que mais desinformam que acrescentam.
Observamos nesta pesquisa o entrelaçar de tempos, trabalhamos com bens materiais
tombados na década de 1930 em circunstâncias singulares no prelúdio de uma nova concepção
de patrimônio e de proteção e, por outro lado, se constituem também como nosso objeto de
pesquisa os bens não tombados inseridos no contexto presente. Todos estes bens que
1

Mes tre em Hi s tória pelo Progra ma de Pós -Graduação em Hi s tória da Uni versidade Federal de Ouro Preto e
es pecialista em Cultura e Arte Barroca pelo Instituto de Filosofia, Arte e Cultura da Universidade Federal de Ouro
Preto.
2 O pres ente trabalho compreende o patrimônio institucionalizado, ou oficial, como resultado do processo de seleção
e de confecção de documentação específica, salvaguardado e protegido por l egislação, seja municipal, estadual ou
federal.
3 Compreendemos que a nível federal toda a documentação referente a os procedimentos necessários ao
tomba mento de determinado bem material é chamado de “processo” e não de “dossiê”, porém, para a fluidez da
l eitura optamos por chamar a mbos processos, municipais e federais de “dossiês de tombamento”.
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engendram patrimônios populares e/ou oficiais em Ouro Preto, em alguma medida, dialogam
entre si, tanto com as questões do momento presente quanto com as primeiras práticas
patrimoniais da década de 1930.
Para além das questões pessoais, esta pesquisa tem origem também em preocupações
sociais. Nos inquieta constatar o incessante espetáculo e mercantilização que é expresso no
excesso de patrimônio eleito no Centro de Ouro Preto, ou, em oposição, o excesso de
esquecimento em outros pontos marginais da cidade. Ricoeur afirma que a ideia de uma política
da justa memória é, sob esse aspecto, um de seus temas cívicos confessos (RICOEUR, 2007: 17).
Inspirados nessa ideia da justa memória, optamos por exercitar a escuta, de alguma maneira,
aos silenciados ou colocados à margem da questão, acreditamos que este seja um dos papéis
do historiador comprometido com seu próprio tempo. Segundo Ricoeur, o limite para o
historiador está na parte intransmissível de uma experiência extrema, mas como ele mesmo
enfatiza, “quem diz intransmissível, não fala indizível” (RICOEUR, 2007: 459)!

1.

Os dossiês de tombamento em análise: da periferia ao Centro
Optamos, inicialmente, pela análise de dois dossiês de tombamento de bens imóveis

presentes no município de Ouro Preto, um pertencente à instância Federal e outro à instância
Municipal, com diferentes visibilidades e usos sociais.
São inúmeras as potencialidades historiográficas das fontes utilizadas por nós, mas é
importante destacar que, para a presente pesquisa, nos interessa compreender os caminhos e
dessemelhanças entre o monumental e o performático. Para tanto, se justifica a compreensão
dos patrimônios institucionalizados, das práticas oficiais, até che garmos à análise do que
chamamos de práticas populares do patrimônio.
A história pode ser concebida como um tipo de memória para Michael Pollak. O autor
assegura que a memória é algo porque se luta, é ação e por isso pressupõe intencionalidade; a
memória oficial é sempre criada, nunca natural, então precisa, necessariamente, ser
selecionada, retida e descartada, deve ser lembrada e, algumas vezes, esquecida. Pollak afirma
que há conflitos e tensões entre as memórias compartilhadas, o indivíduo seleciona as que lhe
convém e as que lhe dão sentido (POLLAK, 1989).
Assim funciona quando se elege um bem patrimonial em detrimento de outro, esse
processo de escolha nunca é completamente aleatório ou desprovido de sentido. Por essa razão
a necessidade do olhar crítico e atento aos eleitos lugares de memória e às tipologias
recorrentes de bens patrimonializados. Eles carregam discursos e simbolizam formas de poder
que precisam ser encaradas por nós como construções que se relacionam mais com o presente
do que com o que um dia realmente existiu no passado.
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Sobre esse ato munido de intenções, Tzvetan Todorov afirma que qualquer memória é
uma prática de poder e que a história diverge da memória na intenção que estabelece com o
passado, mesmo que uma carregue um pouco da outra, para ele a memória é compreendida
como objeto a serviço da história (TODOROV, 1995).
Dessa forma, além de enxergarmos Ouro Preto como uma construção patrimonial
compreendida como lugar de memória, podemos também conceber os patrimônios da cidade
como uma produção datada e arquitetada, com o intuito de cri ação de uma versão da memória
nacional que, conforme a larga bibliografia a respeito, elegeu certos bens ou histórias em
detrimento de outros.
Quando optamos por uma determinada tipologia de bem para só então decidirmos pelo
dossiê de tombamento que lhe conferiu proteção, elegemos assim duas Igrejas presentes no
município de Ouro Preto. Uma das igrejas se localiza no Centro da cidade, onde centenas de
visitantes passam todos os dias, a outra está, de certa forma, à margem do circuito turístico do
patrimônio, no distrito de Ouro Preto, Cachoeira do Campo. Uma é tombada pelo IPHAN 4 , outra
pelo município. Uma pode ser reconhecida nacional ou internacionalmente, outra é valorizada
pelos devotos locais. Mesmo tão distintas em diversos pontos, ambas são protegidas por
legislação específica e compõem o rico patrimônio cultural da cidade de Ouro Preto. A escolha
de Igrejas se efetivou por se tratar da tipologia de bem mais recorrente em todo o conjunto
patrimonial e edificado de Ouro Preto e, talvez por isso, é també m o tipo de bem mais tombado
numericamente na cidade.
As antigas Vila Rica e Mariana, em sua época de formação, não diferiam tanto das outras
cidades do Brasil, construídas por “influência” da arquitetura portuguesa do período, eram
marcadas também pela quantidade de capelas de diferentes irmandades católicas. Construções
simples em seu tecido original que, tiveram quase sempre, seu risco inicial transformado nos
imponentes altares que conhecemos hoje. Cada irmandade, leiga ou não, tinha interesse em
construir e reformar (ou transformar!), com o passar dos anos, suas simples capelas iniciais em
grandes templos. Como defende Guiomar de Grammont, cada irmandade desejava uma igreja
mais suntuosa e “magnificente que outra, visava sobretudo produzir formas de pro jeção social,
que se davam mais no plano das mentalidades, reproduzindo hierarquias, que no da alteração
efetiva das condições de existência” (GRAMMONT, 2008: 167) em uma sociedade
extremamente hierarquizada. 5

4 Ins tituto do

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
Importante observa r a dura crítica de Adalgisa Arantes Ca mpos à Guiomar de Grammont em CAMPOS, Adalgisa
Ara ntes. Resenha GRAMMONT. Al eijadinho e o a eroplano o pa raíso barroco e a construção do herói colonial. Varia
História (UFMG. Impresso), v. 25, p. 345-347, 2009.
5
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A localização das igrejas e capelas, não só no momento de suas construções, como hoje
em dia também, representam, em alguma medida, certa hierarquização dos espaços sociais.
Para além disso, quando comparamos um imóvel tombado no Centro de Ouro Preto, com outro
em um distrito ou periferia da cidade, observamos a diferença de conservação arquitetônica do
bem e a visibilidade turística que, invariavelmente, leva ao conhecimento e incentivo financeiro
do imóvel institucionalizado. Ou seja, não basta ser protegido, quanto mais em evidência está o
bem patrimonializado, maior é o cuidado e salvaguarda que recebe. Além disso, o circuito do
turismo vem, há décadas, se sedimentando no Centro, o que gera maior preocupação pela
preservação dessa área, atrai mais pessoas, desenvolve o comércio local e, assim, o ciclo de
manutenção financeira e proteção dos bens se mantém.
Dentro dessa mesma perspectiva, como afirma Leila Bianchi, acreditamos hoje, que “a
atividade turística gera um permanente processo de mercantilização de novos locais, até então
não inseridos nessa dinâmica e que não haviam assumido a função de objetos de consumo”
(AGUIAR, 2006: 14). A partir da autora, podemos compreender então como “turismo cultural”
as práticas turísticas desenvolvidas em sítios urbanos que algumas vezes possuem interações e
outras conflitos com as práticas preservacionistas.
Não apenas o circuito turístico como, muitas vezes, uma população mais rica ocupa esse
espaço chamado “centro histórico”6 . Leila Bianchi Aguiar defende que, geralmente, nos centros
tombados de algumas “cidades patrimônio” como é o caso de Ouro Preto, a “valorização das
áreas protegidas após sua revitalização e a consequente expulsão da população mais pobre que
habitava a região” (AGUIAR, 2006: 62) leva à uma localidade, até então desvalorizada, o rígido
controle exercido nos imóveis pelas agências preservacionistas. Dessa forma, morar nesses
centros urbanos passa então “a ser sinônimo de qualidade de vida por proporcionarem através
de seus traçados e construções um estilo de vida que não poderia mais ser vivido ” (AGUIAR,
2006: 62) nas moradias modernas.
Teoricamente todos os bens tombados, estando no centro ou na periferia da cidade,
deveriam ter o mesmo “tratamento”, mas, na prática, a concepção predominante de que os
“antigos centros formadores da cidade deveriam ser tratados como monumentos levou, em
muitos casos, ao isolamento desses espaços do restante da cidade, modificando, inclusive, suas
funções iniciais” (AGUIAR, 2006: 57).
O tombamento de um determinado bem cultural representa, pelo menos na teoria, a
proteção legal efetiva do bem e seu reconhecimento como patrimônio cultural, sendo um

6Importante

observa rmos que famílias i nteiras da classe dominante ouropretana vi vem dos aluguéis no Centro da
ci da de, principalmente na Pra ça Tiradentes, Rua Direita e Rua São José. A manutenção financeira dessas famílias está
di retamente atrelada ao fluxo turístico em torno do patrimônio mais visitado da cidade localizado no Centro Histórico.
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mecanismo de proteção que deverá assegurar ao bem a manutenção de suas características e
peculiaridades, impedir descaracterizações e dar condições para sua permanência p ara as
futuras gerações. Porém, observamos que o tombamento deveria, mas não garante a
conservação dos bens patrimonializados, na prática tudo depende da visibilidade e dos usosque
o bem ganha com o tempo.
O primeiro dossiê de tombamento selecionado por nós foi o da Igreja de Nossa Senhora
das Dores e seu acervo 7, do distrito de Ouro Preto, Cachoeira do Campo, realizado pela
Prefeitura Municipal de Ouro Preto juntamente com a Secretaria de Patrimônio e
Desenvolvimento Urbano, com data de tombamento no ano de 2010.
A linguagem utilizada em todo o dossiê de tombamento em análise procura enfatizar a
importância da Igreja e a necessidade em preservá-la. A linguagem e os elogios constantes
buscam defender a importância de se patrimonializar determinados bens e j ustificar a
“grandeza” (histórica, cultural, arquitetônica, afetiva e etc) daquele bem diante dos demais.
Dessa forma, o dossiê de tombamento, como documento que justifica formalmente o
tombamento da Igreja Nossa Senhora das Dores, apresenta e defende cons tantemente os
motivos pelos quais esta obra deve ser preservada, apelando para evidenciar os traços artísticos
e históricos do bem cultural.
De uma maneira geral, podemos inferir pela complexidade do documento em análise que
responde às atuais exigências legais8. Para cumprir as legislações que norteiam os dossiês de
tombamento e justificar seu pedido de proteção, estes se apresentam, hoje em dia, de maneira
bastante completa, abarcando tudo que envolve o bem cultural, com riqueza de detalhes e
técnica cada vez mais apurada.
Em comparação às primeiras propostas de tombamentos realizadas no Centro de Ouro
Preto, principalmente na década de 1930, os atuais dossiês compõem documentação abastada
de informações e laudos cada vez mais profissionais. Analisamos também o pedido de
tombamento da Igreja de Nossa Senhora do Carmo (realizado em 1938), localizada no Centro
de Ouro Preto. Documento que comprova a discrepância presente no rigor dos tombamentos
efetivados em diferentes épocas e endossados por concepções de patrimônio díspares.
Além do contraste entre os usos das duas igrejas, uma se localiza no ponto mais visitado
turisticamente da cidade e a outra se encontra distante do circuito principal de turismo do
município, observamos que, de maneira geral, os dossiês de tombamento da década de 1930/40

7

Dos siê de Tombamento Igreja de Nossa Senhora da s Dores e s eu Acervo – Ca choeira do Ca mpo, Ouro Preto.
Prefei tura Municipal de Ouro Preto, Secretaria de Patrimônio e Desenvolvimento Urbano. Outubro de 2010.
8 O dos siê em questão, um documento extenso de 359 pá ginas, foi produzido em conformidade com a Lei Orgânica
Muni cipal nº 17/2002 da ci dade de Ouro Preto, contém pesquisa bibliográfica e documental, entrevistas, consulta
pública, mapeamento e l evantamento de ca mpo com registro fotográfico da Igreja, seu a cervo e s eu entorno.

345

II Seminário Nacional História e Patrimônio Cultural – GT História e Patrimônio Cultural (ANPUH Brasil)
Patrimônio, democracia e políticas públicas
1 a 5 de outubro de 2018 - UNIRIO – Rio de Janeiro, RJ

ressaltam principalmente o valor histórico e artístico do bem e menos o valor comunitário do
uso cotidiano do bem.
A princípio, podemos ressaltar algumas dessemelhanças entre os dois dossiês de
tombamento examinados por nós. Aqui é importante destacar o claro envolvimento da
comunidade local no requerimento e processo de tombamento da Igreja de Nossa Senhora das
Dores e seu acervo, além da cuidadosa aplicação da lei no que tange ao atendimento das
diretrizes básicas para requisito do tombamento e todos os estudos envolvidos no processo.
A Igreja de Nossa Senhora do Carmo ou, também conhecida como, Igreja de Nossa
Senhora do Monte do Carmo se localiza no Centro Histórico de Ouro Preto e recebe
mensalmente uma média de 2 mil visitantes. Seu tombamento a nível federal, como já
mencionamos, data de abril de 1938 e inscreve a obra arquitetônica no Livro do Tombo de Belas
Artes. Segundo publicações do IPHAN, com informações extraídas do dossiê de restauração do
Plano de Conservação, Valorização e Desenvolvimento de Ouro Preto e Mariana, datado de
1973/19759 – documento pertencente à Fundação João Pinheiro, a história da construção da
Igreja se inicia com os irmãos terceiros da Ordem do Carmo do Rio de Janeiro, moradores em
Ouro Preto (antiga Vila Rica).
A documentação referente aos primeiros tombamentos realizados em Ouro Preto está,
atualmente, no Arquivo Central do IPHAN da cidade do Rio de Janeiro, no Palácio Gustavo
Capanema. No momento o Arquivo passa por reformas e não pode receber pesquisadores,
porém, graças à atenção da equipe técnica, tivemos acesso por e -mail aos documentos
referentes ao processo de tombamento da Igreja do Carmo. Também de posse do Arquivo, está
a documentação referente ao Inventário da Igreja do Carmo, que foi digitalizada e enviada a nós
também por e-mail.
Toda a documentação que tivemos acesso referente especificamente ao tombamento da
igreja se divide em apenas 6 páginas que demonstram, basicamente, tanto as condições da
época e o grande volume de tombamentos quase simultâneos ocorridos na cidade, quanto
denotam certa falta de rigor empregada nos primeiros tombamentos em Ouro Preto. É
importante notarmos que, naquele momento (década de 1930/40), os arquitetos compunham
os quadros técnicos do SPHAN 10 e, para eles, a própria obra já era documento suficiente para
demonstrar a necessidade de proteção legal e inscrição no Livro do Tombo de Belas Artes e/ou
Livro do Tombo Histórico.

9

Dossier de Restauração, Igreja Nossa Senhora do Carmo. Plano de Conserva ção, Valorização e Desenvolvimento de
Ouro Preto e Ma riana, 1973/1975. Fundação João Pi nheiro/ IPHAN – IEPHA – PMOP – PMM.
10 Lembra ndo que a cri ação do SPHAN, Serviço do Pa trimônio Histórico e Artístico Nacional, data do ano de 1937
di ri gido por Rodrigo Melo Franco de Andrade até a década de 1960, no âmbito do então Ministério da Educação e
Sa úde de Gustavo Ca panema.
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O primeiro e mais antigo documento referente ao tombamento da Igreja de Nossa
Senhora do Carmo a que tivemos acesso data de 16 de fevereiro de 1938 e apenas certifica a
inscrição da igreja no “Livro do Tombo a que se refere o artigo 4º, nº 3, do Decreto-Lei nº 25, de
30 de novembro de 1937”, é assinado por Judith Martins, que naquel e momento ocupava o
cargo de auxiliar de escrita do SPHAN.
Ambas igrejas analisadas por nós, mesmo apresentando quantidades tão diversas de
informações disponíveis para consulta, podem ser examinadas e comparadas em diversos
pontos. Seus primeiros usos provavelmente eram similares, para realização de cultos, missas,
casamentos e batizados, porém, atualmente, se diferenciam bastante nesse ponto. A Igreja de
Nossa Senhora das Dores no distrito de Cachoeira do Campo permaneceu com seus costumes e
práticas sociais tradicionais, ligada principalmente aos ritos de fé, recebendo um ou outro turista
esporadicamente, apesar de atualmente estar fechada para restauro. Já a Igreja de Nossa
Senhora do Carmo, hoje em dia é aberta à visitação turística de terça-feira aos sábados de 8h30
às 11h10 e de 13h às 17h10 e aos domingos de 10h às 15h, cobra uma taxa de R$3,00 (três reais)
dos visitantes. As missas acontecem no local apenas aos domingos às 8h30, em julho (mês da
padroeira da igreja) a frequência dos fiéis é um pouco maior devido à novena que acontece nas
noites que antecedem o dia 16 – considerado dia de Nossa Senhora do Carmo – para além desses
eventos habituais, alguns casamentos são marcados aos sábados no decorrer do ano.
Os usos sociais e a visibilidade das duas igrejas analisadas são bem distintos em muitas
questões, no entanto, se nos ativermos somente à procura turística concluímos que, na atual
situação, a Igreja do Carmo jamais chegaria ao estado crítico de conservação que a Igreja das
Dores chegou. Por mais que ambas sejam tombadas e valorizadas pela comunidade, sua
manutenção, aparentemente, depende de muito mais para se efetivar na prática. A periferia ou,
podemos dizer, a margem do Centro Histórico de Ouro Preto configura um universo
negligenciado e, ainda assim, muitas vezes resiste ao abandono ou descaso das políticas de
patrimônio e dos órgãos diretamente envolvidos.
A visitação apenas (ou principalmente) de fiéis não faz circular verba pecuniária pela
cidade, então, podemos concluir, que os usos sociais expressam as mudanças nas políticas de
patrimônio, que passam a considerar não só a materialidade do bem patrimonializado, mas
também como este é utilizado. Sendo assim, nessa dinâmica do que é valorizado e do que é
negligenciado, o turista – geralmente detentor de capital, auxilia em grande medida na
economia da cidade, principalmente da região central – é mais valorizado que o fiel, membro
pertencente à comunidade local, que utiliza a igreja em suas práticas religiosas. Práticas e
apropriações estas que se não existissem e fossem parte dos hábitos sociais mais remotos de
Ouro Preto, não teríamos até os dias de hoje os bens que se consagraram como patrimônio.
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A partir dessas ideias, pensando em termos de maior engajamento social nos
tombamentos dos bens analisados, de um lado temos o apelo social dos religiosos e de toda a
comunidade pela preservação da Igreja de Nossa Senhora das Dores e, de outro, observamos
uma decisão que partiu de “fora para dentro”, foi determinada por técnicos que não tinham
envolvimento afetivo algum com a Igreja de Nossa Senhora do Carmo, apenas prezavam pela
salvaguarda do aspecto histórico e artístico do bem.
Ademais, nos deparamos aqui com o alargamento da ideia de patrimônio para além da
monumentalidade, já que compreendemos que a Igreja de Nossa Senhora do Carmo é vista
como presença material do passado, consagrada e disponível à contemplação e admiração, com
um caráter de experiência estética. Já a outra, a Igreja de Nossa Senhora das Dores, carrega o
mesmo valor do momento de seu surgimento como templo, é presença do passado praticado,
existe no relacionamento da comunidade com o edifício e na continuidade do culto religioso.
Dessa forma, se interpretarmos a contemplação da lógica monumental como uma prática
que supõe a separação entre sujeito (comunidade) e objeto (igreja), ou seja, o distanciamento
entre o observador e o bem estético, a tensão entre monumentalidade e performance
apresenta um problema importante para compreendermos as possibilidades e desigualdades
que dividem, em alguma medida, as práticas oficiais e populares do patrimônio.
Podemos assim nos questionar, se existe tanta discrepância entre preservação e
manutenção dos bens tombados o que ocorreria com os bens não protegidos por legislação
patrimonial? Estariam “à Deus dará”? Seria obrigação do Estado a conservação e manutenção
destes? Podemos pensar nos usos e abusos do patrimônio, na presença da mercantilização
deste patrimônio expressa no turismo que, ao fim e ao cabo, explora ou auxilia na manutenção
destes bens? É possível distinguir claramente nas práticas sociais os limites entre
democratização e mercantilização do patrimônio cultural? Levantamos estas e outras
indagações não com a intenção de respondê-las em sua totalidade, mas, principalmente, de
problematizarmos as inúmeras questões que envolvem essa temática.
Tratamos dos dois dossiês um produzido na década de 1930 pelo IPHAN e outro produzido
em 2010 pelo COMPATRI 11 , o primeiro tombado a nível federal e o segundo a nível municipal.
Com a análise destes buscamos perceber como é operada a nível local essa lógica monumental
que definiu o patrimônio institucionalizado, e como ela se transforma, já que, como
observamos, se em 1938 não havia qualquer referência sobre o uso comunitário dos bens
tombados, mais recentemente, no tombamento de 2010, a mudança nas políticas patrimoniais

11

Cons elho Municipal do Pa trimônio de Ouro Preto.
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está expressa. Cresceu a ideia de que existe uma participação da sociedade civil na construção
do patrimônio e na demanda por patrimonializar de forma oficial determinados bens.
Nesse momento vamos passar para uma outra forma de patrimônio, aquele que se
estabelece a partir da tensão com o patrimônio institucionalizado. Se os primeiros –
considerados “oficiais” como ambos dossiês em análise – estão mais vinculados à lógica
monumentalizante que marcou e marca até hoje as políticas de patrimônio, os próximos bens
que analisaremos estão mais sustentados no que chamamos de performático.

2.

As minas de ouro: patrimônio periférico invisibilizado?
Em contraponto a estes patrimônios “oficiais”, seja a igreja central ou a igreja periférica,

nesse momento, apresentaremos as antigas minas de ouro desativadas da cidade Ouro Preto e
as conclusões de duas entrevistas realizadas nas minas Santa Rita e Du Veloso. Patrimônios estes
vistos por seus próprios detentores como periféricos, à margem do circuito turístico principal da
cidade e, ainda assim, protegidos, valorizados e explorados turística e economicamente pela
população local.
Em oposição ao que compreendemos por patrimônio institucionalizado está o patrimônio
não institucionalizado, ou seja, que não passou pelos processos de seleção e de confecção de
documentação oficial específica e que não é salvaguardado ou protegido por legislação, como é
o caso das minas, que nos permitem compreender a importância da cultura oral que sustenta a
prática diária de difusão da história e do patrimônio local e os desafios das iniciativas autônomas
na manutenção e permanência das minas abertas à visitação na cidade considerada Patrimônio
Cultural da Humanidade pela UNESCO 12.
Tudo aquilo que não é considerado linguagem, Gumbrecht chama de “presença”. Em
nossa pesquisa pudemos perceber como os guias utilizam como recurso didático e como forma
de envolver o público ouvinte, a tentativa de presentificação do passado através das histórias
carregadas de “imagens e características históricas”. A imaginação dos grupos turísticos é
aguçada com o mecanismo de “tornar presente” coisas, sentime ntos e histórias, ativando a
dimensão de experiência que Gumbrecht chama de “cultura de presença” (GUMBRECHT, 2009).
Nesse momento, sugerimos essas discussões apenas como forma de introduzir os debates
que envolvem a temática, já que se trata de uma questão tão rica e cheia de possibilidades. A
importância em abordar esse tema, além do conhecimento em si, é a possibilidade de
dimensionarmos a produção popular do patrimônio local que, muitas vezes, é ocultada pelo
Centro da cidade e, possivelmente, é relegada à margem do patrimônio institucionalizado.

12Orga ni zação das Nações Unidas para a Educação, a Ci ência e a
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John Bodnar defende que a constituição do que chama de memória pública se faz a partir
da tensão entre versões do passado e interesses oficiais e versões e interesses populares
(BODNAR, 1992), ou seja, a criação do espaço ou memória nacional coincide com a criação de
um tempo nacional (ou de tempos nacionais), a partir de interesses e versões de diferentes
setores da sociedade.
Das centenas de corredores e galerias subterrâneas existentes em Ouro Preto, inclusive
muitas desconhecidas ou talvez nunca mais exploradas desde a sua abertura, percorremos as
sete minas abertas à visitação turística atualmente na cidade. Vale ressaltar que em todas fomos
muito bem recebidos e tivemos todos os nossos questionamentos pontualmente sanados.
É importante termos em mente que as sete minas têm estruturas físicas bastante
diferentes, tiveram investimento financeiro e temporal também diferentes. Assim como as
concepções no momento de sua abertura e “criação” turística também foram diversas. Mas,
mais do que isso, as pessoas que trabalham em cada uma dessas minas são seres
completamente díspares, no sentido de serem únicos, de possuírem histórias de vidas distintas
e, dessa forma, concepções e imaginários dessemelhantes para embarcarem em iniciativas
autônomas apenas aparentemente iguais.
No atual cenário mercadológico, onde as minas mais visitadas são as que geralmente
contam com o “auxílio” firmado em acordo com alguns guias do Centro da cidade, que
recepciona os turistas e os levam até os bairros periféricos onde as minas se encontram.
Podemos afirmar o sentimento de injustiça e desigualdade que observamos nos trabalhadores
que nos contam sobre esse “negócio” estabelecido entre as minas e os guias do Centro. Relação
de dependência muito maior das minas em relação a estes guias do que o oposto.
Na Mina Felipe dos Santos, a Cátia, uma das duas funcionárias que trabalham lá, disse que
a mina é aberta à visitação há 8 anos e que fora dos meses de maior visitação (julho, dezembro
e janeiro) a mina recebe uma média de vinte turistas por mês. Cátia me explicou que os
visitantes chegam até lá através dos guias do Centro da cidade que, geralmente, tem um acordo
firmado com os proprietários das minas para receberem comissão por cada turista lev ado até
lá. Da seguinte forma acontece na Mina Felipe dos Santos: é cobrada uma taxa de R$30,00 (trinta
reais) por turista para visitação na mina, desse valor o guia que levou o visitante do Centro da
cidade até a mina fica com R$20,00 (vinte reais) e a mina com R$10,00 (dez reais). Ou seja, o
guia que trabalha no Centro da cidade e encaminha os turistas à visitação em diferentes pontos
e bairros da cidade, arrecada, na Mina Felipe dos Santos, mais de 66% por visitante do total
cobrado pela mina, pelo simples fato de levar o turista até a mina, chegando lá o guia da mina é
quem faz o percurso da visitação com o visitante.
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Os turistas que chegam no Centro Histórico, geralmente se hospedam lá, utilizam-se do
comércio de lá e visitam as obras arquitetônicas da região central, eles não têm acesso às minas
se não for através de propaganda ou, da maneira mais fácil e direta, através dos guias de turismo
credenciados que os recepcionam na praça central da cidade. Da mesma maneira, as minas que
se localizam à margem desse circuito turístico principal não tem acesso direto a esses visitantes,
não tem meios de captá-los para conhecerem a mina senão através dos guias que trabalham no
Centro diretamente com os turistas.
Importante destacarmos aqui o papel preeminente do relato testemunhal para a “história
do tempo presente”. Sobre as fontes orais, concordamos com Carlos Fico quando este afirma
que elas têm sido largamente utilizadas apesar de certa polêmica quando da formulação do que
terminou “sendo designado por “história oral”, modalidade de grande sucesso e bastante
articulada à história do tempo presente em função dos estudos sobre memória e do potencial
dessas fontes como testemunho” (FICO, 2011: 82). Acreditamos nesse tipo de análise e na
função social dos relatos orais, a despeito das dificuldades de seu uso pela historiografia, e nos
propomos a, juntamente com as fontes escritas, analisar, as entrevistas realizadas a dois guias
de turismo em Ouro Preto, um trabalhador da Mina Santa Rita, o guia de turismo Jeferson dos
Santos, e outro da Mina Du Veloso, o proprietário, engenheiro civil funcionário da UFOP e guia
de turismo Eduardo Evangelista Ferreira 13.
Observamos, com as duas entrevistas, pelo claro entusiasmo e paixão com que ambos os
guias se dedicam aos seus trabalhos nas minas. Ainda que com endereços, histórias e trajetórias
distintas, Jeferson e Eduardo procuram, cada um à sua maneira, manter, salvaguardar e difundir
o patrimônio cultural mineiro e periférico a que se envolvem diretamente.
Por mais que exista, por parte deles, uma certa crítica em relação ao mercado, ao turismo
e à proteção patrimonial presentes e focados principalmente no Centro Histórico de Ouro Preto,
existe também a vontade de pertencer a tudo isso. Sobressai o desejo de que o patrimônio que
eles tanto valorizam e se empenham em proteger, tenha a mesma visibilidade e reconhecimento
que os bens arquitetônicos tombados no Centro da cidade adquiriram.
Observamos aqui os contrastes e semelhanças entre o monumental e o performático, os
usos dos patrimônios oficiais ou populares e os diálogos que se estabelecem entre práticas e
visibilidades diferentes, mas presentes na mesma “cidade monumento” e, de alguma forma,

13

Pa ra ter a cesso às entrevistas tra nscritas, à s análises mais detalhadas e às conclusões da pesquisa sugerimos a
l eitura da dissertação de mestrado FÉRES, Leila M. L. Do monumental a o performático: Ouro Preto e as práticas
ofi ciais e populares do pa trimônio. Di ssertação apresentada a o Progra ma de Pós -Graduação em Hi s tória da
Uni versidade Federal de Ouro Preto. Ouro Preto, 2018.
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relacionados entre si. Seja na negação, na crítica ou na complementaridade, todos estes bens
(centrais e periféricos) se estabelecem e são valorizados na lógica patrimonial.
Importante destacarmos que nossa principal intenção com a pesquisa foi ouvir os maiores
envolvidos nesse “outro patrimônio”, negligenciado em função do que, na década de 1930, foi
considerado “oficial” e “digno de preservação”.
Inferimos ainda pela ressignificação da história da cidade a partir das concepções de
patrimônio dos guias e estudiosos das minas, Eduardo Evangelista e Jeferson dos Santos. Por
exemplo, quando ambos falam de inteligência negra ou valorizam o trabalho africano e
explicitam como o patrimônio consagrado oblitera isso, de alguma forma, eles apontam para o
“mito fundador” do patrimônio em sua relação com a miscigenação. Dessa forma, destacam
ainda duas assimetrias que se cruzam: a assimetria inerente à construção histórica (no passado)
dos objetos e práticas que foram patrimonializados e, além disso, a assimetria na apresentação
presente do patrimônio em Ouro Preto.
Consciente ou inconscientemente, eles apontam para o conflito da constituição do
patrimônio cultural Brasileiro, coisa que nos parece, em alguma medida, atenuada no discurso
do IPHAN e na “história oficial” de Ouro Preto.
Esta é apenas uma das tantas tensões presentes e observadas por nós entre as questões
concernentes à monumentalidade e performance. O discurso dos guias nos apontam para a
sobrevivência da história das minas através da oralidade, di ferente do que ocorre com os
patrimônios institucionalizados, que se mantém como “representantes” da “história oficial” de
Ouro Preto e não dependem exclusivamente de transmissões orais para sua manutenção ao
longo do tempo.
Jeferson e Eduardo se preocupam em contar a história do trabalho africano especializado
que permitiu o surgimento e desenvolvimento da cidade que é valorizada e compreendida como
patrimônio desde a década de 1930. Mesmo presentes na periferia da cidade, afastadas
fisicamente do Centro, com moradias e condições sociais simples, longe da “notoriedade” dos
bens patrimonializados do Centro Histórico, as minas não protegidas por legislação específica
ao patrimônio cultural, recebem diariamente visitantes de todas as partes do Brasil e do mundo.
Mas mais do que isso, os agentes culturais diretamente envolvidos (como Jeferson e Eduardo),
querem reconhecimento daquela história que eles compreendem como o início da história de
Ouro Preto, como o “verdadeiro motivo” da cidade existir.
Aí se encontra uma das tantas tensões referentes a esse jogo simbólico do discurso
patrimonial e das escolhas em priorizar alguns bens ou histórias em detrimento de outras. Os
guias, ao mesmo tempo que criticam a lógica monumentalizante, querem se sentir, de alguma
forma, pertencentes a ela. Por mais que discordem da história oficial, em alguma medida,
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dialogam com ela, seja na antítese ou na conciliação. Criticam a mercantilização ou a grande
visibilidade do Centro Histórico, mas desejam para si a participação desse me smo espaço (ou
direito) de “glória”. Julgam a manutenção da circularidade econômica presente por décadas
consecutivas no Centro de Ouro Preto e conservada sob monopólio de poucos, mas aspiram o
compartilhamento desse direito com a comunidade em que se inse rem.
Este, aliás, é um elemento central das performances, a forma como dramatizam a relação
passado/presente/futuro quando apresentam a história das minas e do entorno onde se
encontram. Em certo sentido, pode-se dizer que o poder da performance como prática popular
do patrimônio é justamente a inversão da relação centro e periferia no tecido histórico de Ouro
Preto. As performances em torno das minas, sustentadas no tensionamento da
monumentalidade atribuída ao Centro Histórico, transformam aquilo que a lógica monumental
transformou em “resto da história” como o começo de tudo o que viria a ser patrimônio.
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OUTRAS MEMÓRIAS, OUTROS PATRIMÔNIOS: DESAFIOS DO FAZER COM E PARA OS
SUJEITOS ENVOLVIDOS
LETICIA BRANDT BAUER1
VIVIANE TRINDADE BORGES2
A elasticidade do conceito de patrimônio cultural agenciada, em grande medida, pela
atuação da participação cidadã em processos de patrimonialização, tem possibilitado a incursão
dos recentemente denominados de “novos” ou “outros patrimônios” (POULOT, 2006) em
instituições e/ou espaços de memória. Esse caminho é constantemente marcado pelo incentivo
a participação dos sujeitos diretamente envolvidos, colocando novos e importantes desafios ao
campo do patrimônio cultural em diálogo com a História Pública.
Nesse processo, a oralidade corresponde a uma chave importante, especialmente
quando relacionada às temáticas associadas a grupos sistematicamente deixados à margem
quando (des)classificados a partir de um conceito estrito de patrimônio cultural. Essa
apresentação3 busca problematizar alguns desses desafios a partir de processos colaborativos
experimentados pelas autoras, em especial a partir de dois exemplos dissonantes que tratam
da elaboração exposições e uma oficina envolvendo grupos distintos: uma exposição de curta
duração dedicada à trajetória do movimento LGBT4 em Porto Alegre e a experiência de uma
exposição e oficina com presos do regime semiaberto da Penitenciária de Florianópolis.
Outras memórias, outros patrimônios: desafios
De acordo com Dominique Poulot, a história do patrimônio é a “história da maneira
como uma sociedade constrói seu patrimônio” (POULOT, 2006: 12). Essa sentença constitui um
ponto de partida interessante para pensarmos a emergência dos denominados “novos
patrimônios”. De acordo com o autor, a partir dos anos 1970-1980 tem início o reconhecimento
de “patrimônios” relacionados a múltiplas comunidades. Essa “novidade” comporta (e resulta
de) uma ampliação do conceito: patrimônio histórico, artístico e arqueológico, mas também
etnológico, biológico e natural, material e imaterial, local, regional, nacional e mundial (POULOT,
2006: 10). Na França, esse movimento foi acompanhado pelo empenho em inventariar
“patrimônios inéditos”, em renovar e atualizar os patrimônios já identificados e, ainda, em partir
da compreensão de que “as culturas de todos os grupos sociais são suscetíveis de passar por

1

Di retora do Museu de Porto Alegre Joaquim José Felizardo/ SMC/ PMPA. Doutora em História pela Universidade
Federal do Rio Grande do Sul
2 Docente do Curso de Graduação e no Programa de Pó s-Graduação em História da Universidade do Estado de Santa
Ca ta ri na. Doutora em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
3 O pres ente artigo é parte do capítulo “Outras memórias, outros patrimônios: desafios do fazer com e para os sujeitos
envol vidos” publicado recentemente no l ivro “História Ora l e patrimônio cultural” (BAUER; BORGES, 2018).
4 Si gl a utilizada no texto para lésbicas, gays (ou gueis, como utilizado pelo grupo Nuances e pelo jornal Lampião da
Es quina) bissexuais, tra vestis, pessoas tra nsexuais e tra nsgênero.
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patrimônios” (POULOT, 2006: 32). Vemos que, no Brasil, essa ampliação também se fez sentir a
partir da década de 1980, conforme a definição de patrimônio existente no artigo 216 da
Constituição Federal, no qual foram incluídos os bens de natureza material e imaterial
referentes à “identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade
brasileira” (BRASIL, 1988).
No campo preservacionista, entretanto, apenas recentemente o conceito foi de fato
ampliado por meio de políticas públicas e projetos voltados à diversidade de expressões
culturais e ainda carece enormemente de ações propositivas que contemplem efetivamente a
multiplicidade de identidades e manifestações. Ainda que a perspectiva já tenha sido ampliada
para além da pedra e cal, não é difícil inferir que, na prática, o espectro da disputa e do conflito
sobre memórias e suas representações segue ativo. Na grande maioria das vezes, pontos de
vista diferentes implicam significados e valores diversos para cada um dos grupos envolvidos em
processos de patrimonialização. Essa não é uma discussão recente, uma vez que tem seu ponto
de partida e chegada no entendimento de que patrimônio cultural é um espaço de luta material
e simbólica entre as etnias, as classes e os grupos (CANCLINI, 1994). O primeiro ganho (e talvez
o maior) dos profissionais ligados ao campo seja assumir a presença constante do conflito, da
negociação e a tentativa de equacionar diferentes intenções nos processos de
patrimonialização. O patrimônio transmuta-se em uma plataforma de debates e embates
incitados por demandas do tempo presente, explicitando problemas sociais marcados por
conflitos de diferentes ordens. Nesse processo a fala, a escuta e o diálogo tornam-se
imprescindíveis em uma perspectiva de patrimônio que intenciona fazer com e para os sujeitos
envolvidos.
Ao mesmo tempo, para além do conceito ampliado de patrimônio cultural reconhecido
e implementado, em maior ou menor escala, pelas instituições oficiais, é inegável que a
mobilização e a pressão de grupos socialmente minoritários opera com efeito nesse processo.
Memórias dissonantes, marginalizadas, subterrâneas, batalham por espaço e emergem, em
menor ou maior grau, relacionadas a objetos, edificações e lugares que demandam
reconhecimento. Para essa análise, portanto, partimos do entendimento de que o conceito de
patrimônio cultural vem sendo progressivamente acionado como instrumento para afirmação
da representatividade de grupos até então subtraídos dos panteões oficiais. Nesse processo, a
oralidade é peça chave.
Se na atualidade, conforme ressalta Ricardo Santhiago (2018), "nenhum historiador
pode se dar ao luxo de negligenciar o público como dimensão inescapável da sua atividade"5,

5

Di s ponível em: < https://goo.gl/EkdjvT>. Acesso: 12 fev. 2018.
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também não é mais possível negligenciar os sujeitos diretamente envolvidos em ações ligadas
ao patrimônio cultural. A incursão dos “novos” ou “outros patrimônios” em instituições e/ou
espaços de memória, é acompanhada pelo incentivo à participação cidadã, colocando novos e
importantes desafios ao campo do patrimônio cultural. Um deles fica evidenciado pela aparente
contradição dentro de um campo que busca cada vez mais a profissionalização e ao mesmo
tempo propõe (e recebe como demanda) a participação das comunidades.
Mas, quais são os limites e as possibilidades dessa relação horizontal em um campo tão
fortemente marcado por vontades unilaterais pautadas pela autoridade da fala de técnicos e
especialistas? De acordo com Paulo Peixoto, o “imperativo da participação” tem condicionado
diferentes ações voltadas à salvaguarda de patrimônios culturais (2016: 290) e, não raras vezes,
redunda numa tentativa de apaziguação de memórias triunfantes6. No campo da Museologia,
discussões sobre o que, de fato, significam participação e comunidade, por exemplo, estão
diretamente ligada aos ecomuseus e museus comunitários. De acordo com Bruno Brulon, “é
inevitável que ‘a vontade do grupo’ seja constantemente o resultado de negociações no grupo
e não a vontade da maioria, de fato” (2014: 42).
Seguindo nesse raciocínio, cabe perguntar: quais os limites e possibilidades desse fazer
colaborativo dentro do campo do patrimônio quando nos referimos a memórias difíceis, por
exemplo? Como é possível equacionar as demandas institucionais aos anseios daqueles que
desejam ter uma representação patrimonial?
Essas questões remetem aos desafios de se fazer uma “história com o público”. Tal
proposta segue a linha de uma história colaborativa, vinculada a noção de “autoridade de
compartilhamento”, proposta por Michael Frisch (1990, 2017). Sob esta perspectiva, a pesquisa
se torna “pesquisa-ação”, cuja finalidade seria “compartilhar e reconhecer autoridades”.
Tais processos envolvem questões interpretativas e de criação que são partilhadas,
tirando dos pesquisadores a pretensa a autoridade exclusiva de compartilhar ou distribuir. As
experiências que aqui analisaremos partiram da ideia de trabalhar com e para os sujeitos
envolvidos, o que significa orquestrar distintas ideias interpretativas, um mosaico de
possibilidades que envolve reconhecer “expertise” e experiência e procurar maneiras de lidar
com os desafios trazidos por esse caminho (FRISCH, 2017: 11).

6

Conforme o a utor, “Fi nge-se ou exacerba-se a participação para que o pa trimônio s eja ma is pa trimônio, para que
s eja uma coisa de todos, para que possa s er o que nunca foi, mas s obretudo para que s eja um a paziguador de
memórias tri unfantes. A ti ra nia da participação preenche nos processos de patrimonialização a função crucial de
promoçã o da i deologia da es colha. Vi sa, nesse desiderato, ga rantir que os pa rticipantes a lterem a s ua relação
predominante com o pa trimônio, passando de um pa pel tendencial de consu midores a um pa pel tendencial de
ci da dãos”. (PEIXOTO, 2016: 292)
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Quando as margens ocupam a cidade
A exposição “Uma Cidade pelas Margens” foi inaugurada em setembro de 2016 no
Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo, instituição vinculada à Coordenação da Memória
Cultural da Secretaria Municipal da Cultura de Porto Alegre. A exposição resultou de um projeto
que teve como objetivo expor diferentes trajetórias de pessoas e da militância LGBT no espaço
do Museu. 7 Vale ressaltar que a ideia inicial do projeto teve como ponto de partida a enorme
repercussão (positiva, importa ressaltar) de um post na página do Facebook do Museu no qual
era reproduzida uma fotografia pertencente ao acervo produzida por Virgílio Calegari no final
do século XIX onde duas mulheres aparecem se beijando. O número de compartilhamentos e a
intensidade dos comentários indicou que a demanda por uma discussão sobre o tema no espaço
do Museu era uma necessidade imediata (BARNART; BAUER, 2017: 443-444).
De acordo com o mapeamento realizado pelo Projeto Memória LGBT, no âmbito da
América Latina, apenas Brasil e Peru apresentam instituições museológicas ou iniciativas
comunitárias que contemplam lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, pessoas
transgênero, intersexuais e gender queer (BAPTISTA; BOITA, 2017: 40) e, mesmo quando
existente, em número é muito reduzido. É notória a invisibilidade de legado material de pessoas
LGBT, indicando claramente a eliminação dessas memórias e vidas da “curadoria do mundo”
(AMARAL, 2014: 239). No campo da História a situação não é tão diferente. Segundo artigo de
Elias Veras e Joana Maria Pedro, pesquisas sobre as homossexualidades 8 no Brasil estariam
apenas recentemente “saindo do armário”, levando-se em consideração que nos últimos 40
anos o tema recebeu atenção, predominantemente, da Antropologia e da Sociologia.
Desde 2015, o Museu já estava orientando o processo de elaboração de suas exposições
de curta duração a partir de uma perspectiva baseada na curadoria compartilhada com os
grupos imediatamente ligados ao tema proposto. 9 No caso da exposição sobre a trajetória LGBT,
o primeiro movimento deu-se por meio do contato com o Nuances Grupo pela Livre Expressão
Sexual, grupo que se dedica, desde a década de 1990, à militância e à reflexão sobre a pauta
LGBT em Porto Alegre 10. Logo em seguida outros grupos integraram-se ao processo criativo,
como a Liga Brasileira de Lésbicas do Rio Grande do Sul (LBL-RS) e a Igualdade Associação de
Travestis e Transexuais do Rio Grande do Sul, além do Memorial do Tribunal Federal do Rio
7

Um rel ato detalhado s obre o projeto encontra-se publicado em artigo de autoria de Fabiano Barnart e Leticia Bauer
(2017).
8 Termo utilizado pelos autores para designar as experiências de gays, lésbicas, tra vestis e transexuais (VERAS; PEDRO,
2014: 92).
9 O i níci o desse processo participativo foi marcado pela proposta “(In) Visibilidades dos povos i ndígenas em Porto
Al egre: i ntervenções na exposição ‘Transformações Urbanas’” (2015), sendo também empregado na elaboração da
exposição “Ta mbores de Porto Alegre”, cuja curadoria foi compartilhada com o grupo percussivo Alabê Ôni e com
Pi ngo Borel, filho de Mestre Borel, griô e pai de s anto do Batuque de Nação Oyó -Idjeshá (BAUER, 2018).
10 A tra jetória de 25 a nos de existência do grupo foi registrada em publicação comemorativa (GOLIN, 2017).
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Grande do Sul, do Curso de Graduação em Museologia, do Laboratório de Políticas Públicas
Ações Coletivas e Saúde (LAPPACS) e do Programa de Pós-Graduação em História (PPGHIST),
sendo os três últimos vinculados à Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). A
exposição homenageou a militante Marcelly Malta, presidenta da Igualdade - Associação de
Travestis e Transexuais do Rio Grande do Sul (BARNART; BAUER, 2017: 443-444).
A partir de reuniões semanais realizadas durante os meses de julho, agosto e setembro
com representantes dos grupos que se envolveram diretamente no projeto, dois eixos foram
definidos para a articulação da exposição. O primeiro teve como objetivo explorar a trajetória e
indivíduos e organizações LGBT que atuaram (e atuam) na luta pela visibilidade e direito à
diversidade em Porto Alegre. O segundo eixo, por sua vez, centrou-se na cartografia da cidade,
identificando espaços de sociabilidade públicos e privados relevantes para a narrativa. Ao final
do processo, a curadoria foi assinada por todos os grupos participantes.
Vale ressaltar que tanto integrantes do Nuances, quanto da LBL-RS e da Igualdade
contribuíram diretamente na disponibilização e escolha do acervo que seria exposto. De acordo
com Célio Golin, militante do Nuances,
Não era somente pesquisar e organizar algo a ser apresentado à população,
mas estar imerso num processo em que, a cada encontro, as margens vinham
à tona, proporcionando saberes e descobertas que romperam tabus. Tabus
não apenas contidos no anonimato de vidas, mas ao mesmo tempo inseridos
no cotidiano de uma cidade invisível. (GOLI N, 2017b)

Por meio das reuniões semanais dedicadas ao processo de elaboração da e xposição, foi
possível definir caminhos para a pesquisa e reunir fontes como fotografias, cartazes, folders,
processos e jornais antigos. Além disso, a ativação de memórias possibilitou o mapeamento de
locais emblemáticos para a sociabilidade LGBT em Porto Alegre desde a década de 1960. Alguns
locais foram política e publicamente apropriados, a exemplo do Parque Farroupilha. Outros,
como bares e boates, situavam-se estrategicamente fora do alcance dos olhares curiosos,
principalmente quando recuamos no tempo. O recurso do mapa, intitulado “Quando a margem
está no centro”, foi incrementado com a disponibilização de um espaço para que o público
visitante anotasse locais que não estivessem sinalizados. A experiência deu certo e ampliou
ainda mais número de lugares relevantes para a trajetória LGBT em Porto Alegre (BARNART;
BAUER, 2017: 454).
É fundamental ressaltar a mobilização e engajamento do grupo Nuances na pesquisa e
registro de lugares e personagens históricos LGBT. Nas páginas do jornal editado pelo gru po,
matérias de destaque foram produzidas a partir de trabalhos realizados por historiadores,
jornalistas e pesquisadores ligados ao grupo (GOLIN, 2017a: 47). O engajamento do Nuances no
registro e produção de uma história de gays, lésbicas, travestis e transexuais situa essa
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experiência participativa em um local específico. Talvez essa seja uma consideração relevante:
a peculiaridade de uma militância preocupada em reunir documentos sobre a existência de
personagens e lugares situados nas margens, para utilizar um termo recorrente na exposição.
De acordo com Célio Golin, “O grupo nuances [sic] sempre teve a percepção de que a
preservação da História é fundamental para que os sujeitos anônimos tragam suas memórias
para a vida pública, para permitir que excluídos mostrem como esse mesmo processo histórico
hegemônico invisibiliza grupos sociais” (2017b). Mais que reunir, preocupado em produzir
documentos na contramão do silêncio e da invisibilidade LGBT que ainda predomina em museus
e instituições dedicadas à salvaguarda do patrimônio cultural.

Quando a Universidade vai à prisão e quando os presos vão ao Museu
Em 2012, a exposição "O tempo abre as portas a quem sabe esperar" foi realizada no
Memorial da Penitenciária de Florianópolis 11. A Penitenciária, cujas edificações datadas da
década de 1930, são protegidas pelo município, fica localizada em local nobre da capital e desde
a década de 1980 ganha a cena através dos debates que cercam as demandas sociais por sua
transferência para outro local. A intervenção junto ao Memorial foi iniciativa do projeto de
extensão Arquivos Marginais, coordenado pelo Laboratório de Patrimônio Cultural da UDESC,
envolvendo alunos de graduação em história da disciplina de Patrimônio Cultural.
Durante o processo de criação da exposição, alguns detentos foram consultados através
de manifestações escritas, a respeito da possibilidade tornar a Penitenci ária um lugar de
memória, o que alguns entenderam por tornar o lugar um museu. Conforma um destes
registros: “Um museu não se resume somente a gravuras, papéis, fotos ou móveis antigos, mas
sim a sensação de sentir, respirar e de certa forma viver ainda que seja por um instante o lugar
em que se está” (Carta 1). A partir deste e de outros registros, foi possível apreender que para
os detentos um espaço de memória dentro do complexo serviria apenas aos visitantes externos,
para que estes, através dos vestígios deixados por “presos de outrora”, percebam que dentro
daquele espaço estigmatizado “estiveram pessoas iguais a eles. Simplesmente seres humanos”
(Carta 2) 12 . Este foi o contato mais próximo com os detentos e aquilo que eles pensavam a
respeito da patrimonialização do lugar que eles habitavam naquele momento. Na época não foi
possível a realização de entrevistas. As idas e vindas à Penitenciária para criar a exposição foram
marcadas pelos incidentes ocorridos em 2012 em Santa Catarina, com uma série de ônibus

11

A es te respeito ver: (BORGES, 2014).

12 Tra ta m-se de cartas escritas por detentos do regime semi-aberto, que atualmente fazem parte do

acervo do Espaço
Memóri a da Penitenciária. As mes mas fora m es critas em vi rtude de um tra balho rea lizado pela funcionária da
i ns tituição, a museóloga, Ligia Mi ssio. São cindo cartas, escritas em 2011, nas quais alguns detentos escreveram o
que pensava m a respeito da i deia de a penitenciária tornar-se um Museu.
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queimados e ataques contra delegacias e postos da polícia militar13. O foco das tensões era a
Penitenciária de Segurança máxima de São Pedro de Alcântara, mas o estado de alerta também
reverberava em Florianópolis, onde ocorreram grande parte dos ataques à ônibus do Estado.
Assim, ainda que a Penitenciária de Florianópolis não estivesse no centro do conflito, a rotina
semanal de entrada do grupo, nosso deslocamento dentro da instituição, o acesso aos detentos,
tudo mudou em função desse momento de crise (BORGES, 2014: 245).
Não estávamos à margem dos anseios e demandas dos sujeitos diretamente envolvidos,
nossa intenção era envolvê-los no processo de constituição da exposição, contudo fomos
facultados desse contato devido aos conflitos sociais que permeavam a prisão naquele
momento. O resultado foi uma exposição realizada para e não com aqueles que então
habitavam o lugar. A realização da exposição motivou a doação do acervo composto por 4206
prontuários de presos da Penitenciária, entre as décadas de 1930 e 1970, ao Instituto de
Investigação em Ciências Humanas da UDESC (IDCH), permitindo o aprofundamento dos estudos
a respeito da temática. De lá para cá o projeto segue propondo oficinas, debates e exibição de
filmes e documentários, voltados à comunidade e aos alunos do curso de graduação em história,
trazendo o tema das prisões para dentro da Universidade.
Através da pesquisa e da extensão procura-se pensar as prisões a partir de um olhar
centrado em dois enfoques: as práticas institucionais e os processos de patrimonialização desses
espaços. O encarceramento e suas reverberações na sociedade tem sido tema de pesquisas nas
diferentes áreas do conhecimento principalmente a partir do século XXI, possibilitando uma
compreensão mais ampla e difusa em relação ao mundo prisional e seus problemas. Uma das
questões trazidas envolvem o patrimônio prisional.
A questão da patrimonialização dos espaços de prisão tem sido debatida nos Estados
Unidos, onde os Museus de prisão ganham uma função dúbia que vai da disneyficação por meio
de atividades encenadas sob inspiração do Halloween, a atividades que nas últimas décadas
passaram também a se preocupar com o encarceramento em massa no país com maior número
de presos do mundo 14. Estes Museus passam a ser entendidos como vetores para problematizar
este problema social e suas implicações no social. Na França a discussão sobre a
patrimonialização chama a atenção de historiadores que se manifestam em defesa das
constantes demolições do que se convencionou a chamar de patrimônio carcerário 15 . Em

13 A onda

de ataques teria sido coordenada por detentos da Penitenciária de São Pedro de Alcântara (SC), como forma
de cha mar a a tenção da sociedade para a s denuncias de tortura e maus tra tos dentro da i nstituição.
14 Ver: (BRUGGEMAN, 2012), (WELCH, 2013, 2015).
15 Ver: (VIMONT, 2014, 2010).
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Portugal, lugares de memória passaram a propor exposições fotográficas que procuraram
pensar a prisão ontem e hoje, numa tentativa de incitar a reflexão a respeito do tema, um
movimento de provocação e sensibilização 16 . No Brasil seguimos acompanhando a demolição
de espaços prisionais, principalmente aqueles datados do século XX. Tais atos são mo tivados
por uma vontade apagamento, como se a destruição física destes lugares exorcizasse as
tragédias e os problemas sociais neles incrustados 17. Pensar as prisões como patrimônio implica
questões latentes, pois se
há locais de memória porque não há mais meios de memória, então por que
preservar espaços e memórias cujos sistemas defasados estão ainda
vigentes? Se os meios de memória pertencem ao passado, como preservar o
passado que ainda nos é presente? Com irregularidades constantemente
denunciadas, há muito conhecidas e invariavelmente reproduzidas. (BORGES,
2018: 312)

Anos depois da experiência da exposição, em 2017 o projeto pôde novamente ponderar
a respeito de questões pendentes durante a realização da exposição no Memorial da
Penitenciária: a participação dos sujeitos envolvidos. Com o apoio de bolsistas de extensão e de
iniciação científica do curso de graduação em história e duas mestrandas do Programa de Pós Graduação em História da UDESC18, foi proposta uma oficina com detentos do Semiaberto com
o objetivo de discutir as potencialidades da história das prisões, exibida em espaços de memória,
em sensibilizar públicos diversos a respeito das práticas institucionais e seus conflitos. A ideia
era envolver aqueles que viviam no espaço prisional nessas discussões, tendo como fio condutor
questões ligadas à memória prisional: qual a noção que eles tinham sobre patrimônio cultural?
O que eles sabiam a respeito da preservação da prisão onde encontravam-se confinados? O que
pensam sobre o Memorial da Penitenciária? (BORGES, 2018).
A oficina foi realizada em parceria com o Museu Histórico de Santa Catarina, o qual
coordena desde 2009 o Projeto Construindo. O Projeto promove visitas a exposições e
atividades culturais com grupos de detentos em três museus da capital: Museu Histórico de
Santa Catarina, Museu da Imagem e do Som de Santa Catarina e Museu de Arte de Santa
Catarina (CASTELLEN, 2017). A proposta teve o formato de Roda de Memória, uma metodologia
16

O The portuguese prison photo Project, i niciado em 2017, teve como objetivo proporcionar uma geral vis ão das
pri s ões portuguesas na contemporaneidade, i nserindo -as em uma hi stória ma is a mpla por mei o de fotografias
rea lizadas entre 1876 e 1974, es colhidas em um universo de muitas centenas pertencentes a os acervos de diversos
a rquivos públicos portugueses e por imagens atuais realizadas por dois fotógrafos em diferentes prisões do país. O
projeto deve s e estender a outros países da Europa nos próximos a nos.
17 A res peito da patrimonialização de espaços prisionais ver: (SANTOS, 2013), (BORGES, 2017, 2018).
18 Os bol sistas: Ca rolina de Wit, Eduardo Müller, Ca mila Thomazini e a s mestrandas: Fernanda Bi ava Cassetari e
Ga bri ela Lopes Batista.

361

II Seminário Nacional História e Patrimônio Cultural – GT História e Patrimônio Cultural (ANPUH Brasil)
Patrimônio, democracia e políticas públicas
1 a 5 de outubro de 2018 - UNIRIO – Rio de Janeiro, RJ

participativa, que articula questões advindas da psicologia social, da psicanálise, da educação,
tendo como foco a criação de um espaço de reflexão, onde os envolvidos possam pensar a
respeito de seu cotidiano e suas relações com o mundo (AFONSO; ABADE, 2008).
As rodas foram momentos de escuta e compartilhamento. Nelas buscamos a interação
com os sujeitos envolvidos, fornecendo condições para que estes pudessem se reconhecer e
serem reconhecidos como parte da história, sobre a relação entre a vida em cárcere e suas
expectativas em relação ao lugar de memória existe na prisão. O encontro contou, portanto,
com recursos de história oral, mas também com possibilidades de escrita e incentivo a
expressões variadas, consubstanciadas por materiais diversos para aqueles que não quisessem
falar pudessem se expressar de outras formas: cola, diferentes tipos de papel, canetas coloridas,
tintas, etc. Em tom de conversa informal, a ação envolveu 5 detentos, com idades entre 25 e 60
anos, todos moradores da capital catarinense.
A exemplo das demais atividades ocorridas no Museu, não questionamos a respeito dos
crimes cometidos. Sabíamos apenas que as penas variavam de 3 a 8 anos de reclusão e que
naquele momento todos estavam em regime semiaberto 19 . Tendo como fio condutor as
perguntas citadas, surgiram histórias que ligavam memórias pessoais ao que eles entendiam
como patrimônio da cidade: o próprio Museu, a catedral, a Ponte Hercílio Luz. Os patrimônios
citados demonstram uma noção de patrimônio tradicional pautada por bens edificados e ligados
a história da cidade. Um dos envolvidos mencionou que seu pai havia trabalhado no prédio do
Museu quando este ainda era a Casa do Governador. Um dos mais velhos relatou as visitas com
a família a Ponte Hercílio Luz quando ainda era possível o acesso do público.
Certamente um dos pontos altos da atividade foram as impressões dos detentos sobre
o Memorial da Penitenciária. Foram exibidas imagens da Penitenciária das décadas de 1930 e
1940, explorando as edificações que atualmente são áreas de preservação cultural protegidas
pelo município. Estas imagens foram prontamente identificadas pelos envolvidos, os quais
mencionaram que se tratava de "patrimônio". Perguntamos o que isso significava e um deles
apontou que, por ser patrimônio, não se poderia destruir, apontado que, apesar disso, muitas
alterações foram feitas ao longo dos anos na estrutura dos prédios. O reconhecimento a
respeito da patrimonialização do lugar se deve ao Memorial, o qual traz estas informações e
exibe as imagens mostradas e por onde tais indivíduos transitam constantemente. O Memorial

19

No Regi me Semiaberto o preso tem o direito de tra balhar e estudar, "permanecendo s oltos durante o dia ou em
tra ba lho dentro dos muros da unidade prisional (ou externamente quando autori zados judicialmente). Durante o
período noturno ficam em alojamentos coletivos. Ca da três dias tra balhados resultam em um dia de remissão de
pena" (CASTELLEN, 2017: 54).
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fica próximo à parte administrativa da Penitenciária, onde somente funcionários e detentos do
semiaberto em atividades de trabalho podem ter acesso.
Foram colocadas questões a respeito das funções atuais do Memorial , focalizando as
ausências e silenciamentos identificados pelos presos dentro da exposição. Um dos
participantes respondeu que faltava a história da alimentação dos presos, para mostrar à
sociedade a “realidade” e a precariedade em que vivem. Ao levantar e ssa questão, pareceu um
consenso que os que visitam o Memorial deveriam saber sobre a “realidade” na prisão, o que
não ficava evidente atualmente, visto que o foco da exposição são as décadas iniciais de
funcionamento da instituição.
Outro participante comentou que as imagens de oficinas e trabalho utilizadas no
Memorial e datadas da década de 1930, deveriam ser contrapostas a imagens atuais, mostrando
em detalhes as expressões dos olhares dos detentos, antes de depois de trabalhar, fazendo uma
crítica ao ócio dentro da prisão. Segundo ele: “Mostrar o que é ter uma oportunidade.
Oportunidade de sair da cela para trabalhar e o sentimento de se sentir pelo menos um pouco
mais humano”.
Tais falas remetem ao ordinário, a vida cotidiana em confinamento, aproximam-se da
realidade vivida por aqueles que habitam a prisão. Trazem à tona as práticas que atravessam a
Penitenciária-patrimônio. Observar as ausências dentro do espaço de memória permite
ponderar sobre as potencialidades da prisão como espaço de reflexão a respeito do
encarceramento e seus efeitos no social. A oficina procurou inserir esses sujeitos, diretamente
envolvidos com o tema das prisões, como participantes das narrativas construídas sobre eles e
sobre a prisão. O investimento feito através da história pública está ligado àquilo que ela permite
fazer dentro de temas que inquietam a história do tempo presente, entre eles o patrimônio e a
memória. Nesse ambiente plurivocal, a história pública é entendida como “uma plataforma de
observação das várias possibilidades de se elaborar representações históricas e refletir sobre
suas condições de apropriação coletiva” (MAUAD, 2016). É uma das formas de considerar o
outro e suas diferenças, construindo diálogos, agenciando trocas e promovendo uma
multiplicidade de sentidos.

Considerações Finais
Tomamos como ponto de partida a ampliação do conceito de patrimônio cultural e a
emergência dos chamados “novos patrimônios”. Esse movimento, longe de situar-se no plano
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do consenso, traz novas questões ao campo e instiga relações interessantes com s pressupostos
da História Pública. Os desafios enfrentados nessa plataforma de trabalho, estruturada a partir
da presença de interesses diversificados e da demanda real por processos participativos, ainda
geram mais dúvidas do que certezas. Mesmo assim, acenam para um modo de fazer que toma
dissonâncias e arestas como pressupostos e não entraves. De nosso ponto de vista, a produção
de História Pública e sua dimensão colaborativa não é entendida como a busca da unanimidade,
da representação apaziguada e da capacidade de formatar uma coletividade ideal. É, a seu
modo, uma forma de problematizar e possibilitar a produção de conhecimento no que ela tem
de mais desafiador: a capacidade de articular experiência e expertise no fluxo e contrafluxo de
demandas e interesses diversos (quando não divergentes).
Intentamos pontuar questões relativas experiências participativas a partir de duas
situações distintas. De uma parte, a realização de uma exposição de curta duração sobre a
trajetória LGBT em um espaço de memória “tradicional” da cidade que contou diretamente com
a pesquisa e produção de conhecimento empreendida pelos participantes. A premissa do “fazer
com” os envolvidos foi viabilizada por meio de reuniões semanais que possibilitaram a ativação
de memórias, a definição dos eixos estruturantes da exposição e a pesquisa e seleção de
acervos. De outra, o desenvolvimento de um projeto relacionado à penitenciária, tendo como
variável a patrimonialização de um local associado às memórias difíceis à revelia de quem o
habita; proposta que buscou perceber as ausências dentro do espaço memorial a partir da
participação dos próprios detentos. Sem dúvida, os processos experimentados não cessam de
produzir questões.
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PATRIMÔNIO SOB A CRÍTICA DECOLONIAL: POLÍTICAS DE PRESERVAÇÃO NO BRASIL E
RELAÇÕES DE COLONIALIDADE
LUCIANA CHRISTINA CRUZ E SOUZA1
Pensar o patrimônio pela crítica decolonial tem sido desafiador para diferentes áreas que
se propõem a abordar a preservação como objeto de análise, dentre elas a Museologia, a
História, a Sociologia, a Geografia e outras. Nesta empreitada teórico-metodológica, de cunho
interdisciplinar, o presente artigo toma como referência a pesquisa de doutorado na qual
procurei refletir sobre a figura do especialista enquanto o agente considerado “legítimo” para
atuar tecnicamente sobre o patrimônio ou decidir sobre a patrimonialização de bens culturais
com base em conhecimentos de determinadas disciplinas acadêmicas. O artigo que se segue,
portanto, é uma compilação de parte da pesquisa publicada na tese intitulada “Patrimônio e
Colonialidade: a preservação do patrimônio mineiro numa crítica decolonial”, defendida em
2018 no Programa de Pós-Graduação em Museologia e Patrimônio da Universidade Federal do
Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) em parceria com o Museu de Astronomia e Ciências Afins
(MAST). O presente texto igualmente fora apresentado sob a forma de comunicação na mesa
“Museus, Museologia e Patrimônio: questões Pós e Decoloniais”, no 3° Sebramus – realizado no
ano de 2017 na Universidade Federal do Pará, na cidade de Belém/PA e segue como publicação
– com algumas adaptações – pela Rede de Professores e Pesquisadores em Museologia
intitulada “Patrimônio num Giro Decolonial”.
Conforme explicitado nas outras publicações, o foco do debate proposto pela pesquisa
não contempla a reflexão a respeito da decisão do especialista em contextos específicos de
atuação sobre o patrimônio. Não abarca a análise sobre o julgamento individual de cada agente
em sua conjuntura jurídico-burocrática, mas sim a correlação de forças supostamente
“estruturais” e “estruturantes” (BOURDIEU, 1996) que poderiam levar a demandas
institucionais por mão-de-obra especializada como requisito legítimo no trato do patrimônio.
Importa esclarecer que a pesquisa foi pautada na realidade específica do Brasil, com foco
especial nos trabalhos executados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(IPHAN) 2 e sua relação com outras agências até a década de 1970. Toma-se como ponto de
partida para a análise a expressividade do IPHAN dentro do aparato estatal em nível federal no

1

Uni versidade Federal de Goiás (UFG). Doutora em Mus eologia e Pa tri mônio pela Uni rio/Mast (PPGPMUS).
Investigadora do CITCEM-Universidade do Porto/Portugal.
2 Importa destacar que desde a sua criação o IPHAN recebeu diferentes nomenclaturas. Cri ado i nicial mente como
Servi ço do Pa tri mônio Hi stórico e Artís tico nacional (SPHAN) tra nsformou -se em Departamento do Pa trimônio
Hi s tórico e Artís tico Nacional (DPHAN) em 1946; pos teriormente tornou -se Instituto (IPHAN) no a no de 1970. Em
1979, foi designado como Instituto Brasileiro do Pa trimônio Cultural (IBPC), e s omente em 1994 tra ns formou-se
nova mente em Instituto do Patrimônio Histórico e Artís tico Nacional (IPHAN).
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decorrer do século XX, especificamente no setor da Cultura. Vale lembrar que o Instituto
antecedeu em muitos anos a criação do Ministério da Cultura, o que nos leva a pensar no papel
significativo que as políticas de preservação assumiram, durante algum tempo, enquanto
políticas de cultura. À título de exemplo da importância que o IPHAN conquistou ao longo desse
período no exercício das políticas culturais em nível federal, é possível destacar que até 2001,
segundo Antônio A. Rubim (2007), o IPHAN reunia 49% do efetivo de funcionários do Ministério
da Cultura.
Ou seja, trata-se de uma Instituição que modulou as políticas para a cultura durante um
período significativo, interferindo na constituição de um campo – que aqui chamaremos de
“campo do patrimônio” – que forja, ainda nos dias hoje, relações de trabalho, e se organiza em
torno da constituição de políticas de memória, políticas urbanas, de requalificações territoriais
e em última instância normatiza manifestações culturais no sentido de enquadrá-las a regras
técnicas criadas para a manutenção [jurídico-burocrática] de títulos de patrimônio. Ou seja,
falamos de organizações que compõem o aparato estatal e atuam orientando as relações entre
a sociedade e seu território através de bens culturais selecionados como patrimônio.
Tal ideia de campo articula as concepções bourdieuanas da Teoria dos Campos com a
perspectiva de sistema-mundo-moderno-colonial pensada por Anibal Quijano (1988) a partir de
Immanuel Wallerstein (1974), na tentativa de entender uma possível cadeia de crenças que
forjam o lugar do técnico no espaço social, mas que sofrem interferências diretas e indiretas da
organização capitalista do mundo a partir do projeto de Modernidade. A categoria “campo”,
nesse caso, se inspira em Bourdieu (1987) para considerar a possibilidade de existência de uma
cadeia de elementos estruturais, de um conjunto de regularidades objetivas que se impõe a
diferentes agentes e agências: leis, regras e crenças que regem comportamentos e que, apesar
de não estarem reunidas num código de conduta, impõem-se a todos em esquemas
estruturados e estruturantes forjadas no sistema-mundo-moderno-colonial3 .
Nesse sentido, o campo do patrimônio se refere, portanto, a agentes e agências reais,
cujas atividades e as representações apresentam (co)relações de força e hierarquias que se
transformam conforme as conjunturas sociais, políticas e econômicas numa conformação
moderno-colonial. Podemos pensar, à título de exemplo, a correlação de forças traçadas entre
agências supranacionais – tais como Unesco, ICOM, ICOMOS, ICOFOM4 -, autarquias federais –

3

A i deia de sistema-mundo-moderno-colonial seria a espinha dorsal para a formulação da noção de “colonialidade
do poder” pensada ori ginalmente por Ani bal Quijano na década de 1980. Es te a utor introduziu o elemento da
colonização como o “outro lado da Modernidade”, considerando a emergência do circuito comercial do Atlântico
Norte no s éculo XVI e o impacto que esse momento teve na formação do ocidente na história do ca pitalismo.
4 A Orga ni zação das Nações Unidas para a Educação, a Ci ência e a Cul tura (UNESCO) foi criada em 1946 em a cordo
de cooperação de diferentes países na ocasião da Segunda Guerra Mundial. OConselho Internacional de Museus
(ICOM), orga nização internacional s em fi ns lucrativos, foi fundado naquele mesmo a no por profissionais de museus
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IBRAM5, IPHAN -, museus (federais, estaduais e municipais), secretarias de cultura, ministério
da cultura, universidades, institutos de pesquisa, arquivos, conselhos profissionais, laboratórios,
e todos os agentes públicos e privados que atuam nesses espaços formulando programas,
projetos, ações e normas de comportamento num espaço social regulado por códigos de
comportamento, termos, conceitos, correntes de pensamento, etc.
Os dispositivos legais ou mesmo as normas institucionais ligadas às agências estatais
(nos níveis federal, estadual ou municipal) dedicadas ao trato patrimonial aparentemente
indicam o caráter orientador das ferramentas jurídico-burocráticas6. O interesse aqui não é
recorrer ao contexto de produção das leis e das normas institucionais - considerando que seu
conteúdo é a materialização das disputas e negociações travadas por agentes estatais dentro e
fora do campo do patrimônio - mas sim o que entendemos como pretensão de consenso
controlado dos sentidos que parece se manifestar na atuação do Estado brasileiro 7 sobre os
bens culturais considerados como patrimônio.
A partir da experiência do IPHAN existem outras instituições em nível estadual8 que foram
criadas ao longo do século XX. Tais experiências, importa mencionar, não foram unívocas,
organizadas de maneira “monolítica”, mas formadas por efetivos de funcionários – agentes –
munidos de interesses diversos, os quais estabeleceram relações convergentes ou divergentes
entre si, mas que em comum compartilharam de narrativas sobre a legitimidade da atuação do
especialista sobre o patrimônio. O quadro sugere a possibilidade de existência de padrões ou
regularidades em esquemas compartilhados de ação, expressão, concepção, imaginação dentro
de um sistema de produção e circulação de bens culturais numa espécie de mercado de bens
simbólicos (BOURDIEU, 1982).
ori undos de diversos países, estabelecendo relações formais com a UNESCO em atividades de discussão, produção e
di vul gação de conhecimento s obre museus e Mus eologia. O Cons elho Internacional de Monumentos e Sítios
(ICOMOS), foi fundado em 1965 como uma a s sociação ci vi l nã o -governamental, l i gada à Unesco. O Comitê
Internacional de Museologia (ICOFOM), por s ua vez, foi cri ado em 1976 e desde a s ua fundação foi formado por
membros de todos os continentes que s e encarregam de pesquisar e es tudar a s bases teóricas da Museologia
enquanto disciplina ci entífica i ndependente.
5 O Ins tituto Brasileiro de Museus (IBRAM) foi cri ado em 2009.
6 Sobre esse assunto, ver artigos e livros publicados por Mário Pra gmácio Telles e Yussef Daibert Salomão de Campos.
7 Tra ta mos o Estado nesta tese como organização política da sociedade moderna, considerando que a maior parte
da s sociedades ocidentais, a tualmente, a presenta-se organizada sob a forma de Estado-nação, definindo-se por três
pri ncipais elementos: povo, território e poder político soberano (AITH, 2006), configurado juridicamente sob a forma
de uma República Federativa, numa união indissolúvel de Estados, Municípios e Distrito Federal e composto por três
poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário.
8 Segundo Luciana Souza (2013), a ca rência de pesquisas a cadêmicas que s e aprofundem na i nvestigação sobre o
conjunto de estruturas burocráticas regionais centradas no patrimônio dificulta o a cesso a dados s obre a existência
e funci onamento dessas agências nos 26 estados brasileiros. As informações divulgadas pelos governos estaduais em
s i tes mostram-se va gas ou desconexas, e por vezes não há disponibilidade de dados sobre o tema. Segundo a autora,
a s referências mais consistentes acerca de a gências regionais referem-se ao estado da Bahia (IPAC - cri ado em 1967),
da Pa ra íba (IPHAEP - s em referência sobre a data de criação), do Rio de Janeiro (INEPAC - 1969), de Mi nas Gerais
(IEPHA – 1971), de Pernambuco (FUNDARPE – 1973), de Roraima (IPPC – 2009) e do Rio Grande do Sul (IPHAE - 1990).
Outra s regiões apresentam estruturas burocráticas organizadas na forma de superintendências estaduais, fundações,
coordenações, diretorias, departamentos e/ou gerências da secretaria de cultura do estado.
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A discussão sobre a legitimidade atribuída à figura do especi alista no campo do
patrimônio nos remete, então, a possibilidades de interpretação teórico-metodológica
oferecida por uma rede de pesquisadoras e pesquisadores sul -americanos denominada
Modernidade/Colonialidade, composta por sociólogos, educadores, lingui stas, filósofos, entre
outros. Em comum tais autores operam com o conceito de colonialidade elaborado pelo
peruano Aníbal Quijano, a partir da reflexão acerca da relação de dominação colonial européia
sobre as Américas e suas implicações nas relações dos agentes entre si com o mundo em torno
(QUIJANO, 1988: 1992). Para Quijano, essas condições materiais, potencializadas globalmente a
partir da colonização e de seus desdobramentos nas relações entre indivíduos e povos revelase, para o autor, como uma totalidade-histórica que produz a Modernidade: um fenômeno de
longa-duração em que os aspectos econômico, político e social se constituiriam como três
instâncias indissociáveis.
O convite que se faz é o de pensar a relação do patrimônio e da patrimonialização no
Brasil com esse projeto de Modernidade objeto de crítica pela rede decolonial, voltando -se para
as relações de poder forjadas em nível macro, em dimensões que aparentemente não se
dissociam – a cultura, a política e a economia – e que reverberam numa lógica de especialização
a qual aparentemente fundamentou as ações preservacionistas em dinâmicas de legitimação
pela via do conhecimento disciplinar, acadêmico. Nesse sentido, a reflexão aqui proposta
considera a institucionalização da preservação no Brasil – uma estrutura jurídico-burocrática
dedicada ao tema – que passaria pela experiência de museus (RANGEL, 2010; ABREU, 2007;
RUBINO, 1997), institutos de pesquisa (SCHWARCZ, 1993; 2012), arquivos (CALLARI, 2001;
NOGUEIRA, 2016) e escolas de ensino superior (CHUVA, 2003), numa conformação de narrativas
sobre a necessidade e legitimidade de uma mão-de-obra “especializada” para o trato do
patrimônio ao longo do século XX.
Essa perspectiva nos interessa para pensar a gradual especialização do conhecimento
que ao longo do século XX vai sendo incorporado aos pré -requisitos do corpo técnico das
agências de preservação, em especial pelo IPHAN. Num primeiro momento, a mão de obra
dedicada ao trato do patrimônio esteve relacionada ao mundo da intelectualidade brasileira –
no âmbito das artes, do jornalismo, do direito, da arquitetura, da economia, entre outros. Mas
aos poucos, em especial a partir da década de 1940, foi assumindo um perfil acadêmico, ligado
a determinadas disciplinas que começavam a ser formar no Brasi l em espaços universitários. No
decorrer do século XX, esses agentes especializados – ora intelectuais, ora técnicos de formação
acadêmica – aparentemente atuaram no sentido de (re)produzir consensos sobre as
representações de um passado a partir de supostos entendimentos comuns sobre códigos e
critérios. Nesse conjunto de forças, percebemos esquemas de construção de legitimidade da
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ação do especialista no campo do patrimônio: aquele “habilitado” para “identificar” o passado
brasileiro a ser preservado.
Se retomarmos o século XIX no Brasil, veremos a criação de instituições culturais,
educacionais e científicas no país – tais como faculdades de direito (cursos instalados nas
cidades de São Paulo e Olinda), museus (Museu Goeldi, Museu Nacional, Museu Paulista) e
faculdades de medicina (cursos instalados em Salvador e Rio de Janeiro, entre outros) – que
tinham como objetivo a constituição de uma elite intelectual capacitada a ocupar os quadros do
Estado e forjar o que se entendia como uma centralidade jurídico-burocrática nacional. Tais
instituições se constituíram como centros de produção de ideias e teorias que operavam com
referência na eurocentralidade do conhecimento (SCHWARCZ, 1993). Nessa perspectiva é
possível estabelecer diálogos com debates travados acerca de um possível “padrão mundial de
poder” através de instituições precursoras do conhecimento acadêmico, disciplinar, as quais
tomaram como referência a colonização europeia e a própria inserção do Brasil à Modernidade.
No século XX é possível elencar exemplos expressivos sobre o rumo da especialização
do trabalho relacionado à preservação, como o caso da criação da Faculdade Nacional de
Arquitetura (1945), oriunda da Escola Nacional de Belas Artes (1890), e as articulações de
inúmeros profissionais do IPHAN com ambas as instituições. Por esse viés Mariza Veloso Motta
Santos (1996) denomina o funcionamento do IPHAN – até 1946 – como “Academia SPHAN” por
sua dinâmica interna se assemelhar, segundo a autora, à dinâmica acadêmica, constituindo uma
discursividade específica e especializada.
Esta mesma discursividade especializada rendeu ao Instituto investimentos em cursos
de especialização a serem ministrados pela agência. O projeto foi discutido no I e II Encontro
dos Governadores – ocorridos nos anos de 1970 (Compromisso de Brasília) e 1971
(Compromisso de Salvador) –, onde se fez menção à necessidade de especialização da mão-deobra lotada nas agências de patrimônio. O evento orientou a criação de quadros técnicos
compostos por especialistas de diferentes áreas, reforçando o estabelecimento de vínculos
entre as universidades e os serviços de proteção no sentido de remediar a carência de mão -deobra especializada no campo. O ensino superior foi mencionado como via indispensável à
formação de profissionais de “sensibilidade artística” e com “conhecimentos históricos” capazes
de executar os inventários, o estudo e o recolhimento de documentação, as investigações, os
restauros, enfim, todo o trabalho técnico “qualificado”.
De acordo com Flávia Britto do Nascimento (2016), recomendou-se ao ensino superior
a criação de cursos de pós-graduação para a especialização de profissionais de nível universitário
dentro dos padrões aceitos pela UNESCO e pelo IPHAN. A autora destaca três experiências
executadas após o encontro de Brasília marcantes no processo de especialização da mão-de370
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obra, estruturados como demanda do Ministério da Educação e Cultura em parceria com
universidades a partir do Programa de Cidades Históricas (PCH) 9. Seriam eles: o curso de 1974,
realizado em São Paulo ocorrido na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de
São Paulo (USP); o de 1976 em Recife coordenado pela Universidade Federal de Pernambuco
(UFPE); e o de 1978 em Belo Horizonte foi realizado a partir da Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG) 10. Esses cursos, que tinham como referência a experiência prática dos 40 anos
de atuação do IPHAN, objetivavam formar novas gerações de técnicos 11 para atuação nas
regiões Nordeste e Sudeste e suprir a escassez de mão-de-obra que estaria prevista a partir da
criação dos institutos de patrimônio regionais.
Esse modelo, aparentemente marcado pelo trabalho especializado e herdeiro de
práticas pouco ou nada democráticas nos processos de patrimonialização, acabou sendo capaz
de hierarquizar representações através de determinados bens, forjando uma memória que
priorizou o passado colonial em sua ligação ibérica. Nesse contexto, Letícia Julião (2008) destaca
as mediações conduzidas pelo Instituto junto às comunidades locais por meio
predominantemente dos especialistas do patrimônio, em geral arquitetos, os quais atuavam em
favor da tutela dos monumentos na perspectiva do Estado. A dinâmica reforçava uma lógica de
autoridade do saber que apartava as populações locais das decisões sobre a memória a ser
preservada. E essa relação se fazia legitimada na posição dos técnicos “como especialistas da
razão”, investidos de uma missão pedagógica para “[...] disseminar a norma em uma sociedade
concebida como desprovida de conhecimentos e sensibilidade necessários à salvaguarda de
seus bens culturais” (JULIÃO, 2008:123).
É desse ponto, então, que nos interessa mergulhar nos debates travados da construção
dos conhecimentos especializados dentro do fenômeno da Modernidade. Edgardo Lander
(2005), discorrendo sobre o contexto histórico-cultural de formação do ambiente intelectual das
disciplinas relacionadas à teoria social, destaca que os pressupostos fundacionais modernos
edificaram os conhecimentos sociais na América Latina. Esse processo implicou na afirmação da

9

O Progra ma de Cidades Históricas (PCH) foi implementado entre 1973 e 1979 pelo Mi nistério do Planejamento, e
ti nha como objetivo a rti cular des envolvi mento econômico e a pres ervação do pa tri mônio a pa rti r do
des envolvimento urba no e regional e do turi s mo cul tural. De a cordo com Sa ndra Ma ga lhães Correa (2016), o
Progra ma realizou 143 obra s em monumentos; 8 curs os de qualificação de mã o de obra nos níveis s uperior,
i ntermediário e operário; 7 pl anos urbanísticos; e 6 obras em espaços públicos urbanos; entre outras ações.
10 Segundo Sandra Ma galhães Correa (2016), o qua rto curs o foi realizado em Sa lvador em 1981, vi nculado à
Uni versidade Federal da Bahia - através da Faculdade de Arquitetura - e sob apoio do IPHAN. A partir daí passou a ser
oferta do bianualmente a té 2009, quando se tornou mestrado profissional. Importa destacar que a nteriormente, em
1963, Rodri go Melo Franco de Andrade recebeu o título de professor honoris causa na quela faculdade baiana, o que
a ponta não apenas a aproximação de ideias entre a mbas as i nstituições, como marca simbolicamente a i mportância
do IPHAN na constituição de determinados campos disciplinares no Brasil. Sobre o tema, ver ta mbém: ANDRADE,
Rodri go Melo. O pa tri mônio Histórico e Artís tico e a Mi ssão da Universidade. Revista do Pa trimônio Hi stórico e
Artís ti co Nacional. Museus: a ntropofagia da memória e do patrimônio, Rio de Janeiro, n. 31 p.83-87, 2005.
11 As va gas dos cursos foram ocupadas majoritariamente por arquitetos e engenheiros (CORREA, 2016).
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superioridade da sociedade ocidental moderna (em sua racionalidade pretensamente
“objetiva”, “imparcial” – características associadas ao conhecimento científico) em relação aos
demais saberes produzidos em outros territórios. As categorias, conceitos e p erspectivas
ocidentais se converteram em universais para a análise da realidade: uma construção
eurocêntrica que passou a organizar a noção de tempo e espaço tomando a si mesma como
régua de análise. Para Lander, a confiança na possibilidade de um conhecimento certo, objetivo,
com base empírica, fez desenvolver a cultura do conhecimento dos especialistas treinados na
tradição ocidental com fundamentação acadêmica, relegando o conhecimento dos “outros” –
não adeptos à ocidentalização – à categoria subjetiva de “conhecimento tradicional” – termo de
caráter pejorativo, sugerindo uma base imprecisa, altamente suscetível a adjetivações da ordem
do “irracional”, segundo o autor.
Considerando, portanto, que as dinâmicas de preservação, marcadas pela
especialização como critério de ação para técnicos, estaria atravessada pela experiência da
colonização, a noção de colonialidade torna-se uma ideia passível de análise no campo do
patrimônio. O peruano Aníbal Quijano (1988; 1992) desenvolveu a noção de colonialidade na
década de 1980, envolvido pelas discussões acerca da Teoria do sistema-mundo, do
estadunidense Immanuel Wallerstein (1974), e da Teoria da Dependência, operada por
diferentes autores brasileiros ao longo da década de 1960 e 1970, entre eles Ruy Mauro Marine
e Vânia Bambirra. O autor operou o conceito como algo diferente de – ainda que vinculado a –
colonialismo: a colonialidade, segundo Quijano, teria sido engendrada dentro do colonialismo,
imposta na intersubjetividade do mundo de forma enraizada e prolongada, envolvendo o
controle do trabalho, do Estado e de suas instituições. Tais ideias estabeleceram uma relação
entre saber e poder, numa compreensão de que estaria direta e indiretamente articulado à
recepção plena do modo de produzir, dos estilos de consumir, da cultura e dos sistemas de
organização social e política dos países capitalistas envolvidos na empreitada colonial.
De maneira geral, a perspectiva dos diferentes autores e autoras dedicados à
perspectiva decolonial era de que as dilatações das fronteiras do imaginário europeu a partir da
conquista das Américas produziram as condições necessárias de formação de uma relação de
dominação estabelecida com o resto do mundo, desde o final do século XV. Essa relação seria o
conjunto de trocas com outros territórios, tendo a Europa como eixo central, o que
corresponderia à sua centralidade na referida totalidade histórica. A Modernidade se
constituíra, portanto, nessa totalidade onde se incorporou aquilo que se tornou a América do
Sul no mundo dominado pela Europa (QUIJANO, 1988). Essa relação contemplaria a diferença
colonial (MIGNOLO, 2008), o que significava compreender as especificidades – as políticas e
sensibilidades – dos territórios marcados pela experiência colonial, introduzidos pela violência
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no sistema-mundo capitalista tornando-o moderno-colonial. Esse seria, então, o Giro
Decolonial, a

virada teórico-metodológica distintiva da rede

de

pesquisadores

Modernidade/Colonialidade em relação aos investigadores convencionalmente tratados como
pós-coloniais. O termo foi cunhado por Nelson Maldonado-Torres na ocasião de um encontro
na Universidade de Berkeley chamado Mapping Decolonial Turn, no ano de 2005, entre a rede
Modernidade/Colonialidade, filósofos caribenhos e filósofas latinas (BALLESTRIN, 2013).
A proposta de lançar um olhar sobre o patrimônio na perspectiva decolonial parte da
premissa de que a preservação dos bens culturais se deu a partir da conformação institucional
burocrática e discursiva onde a herança metodológica do IPHAN e de suas relações com
determinados agentes e agências no trato do patrimônio durante parte do século XX acabou por
constituir esquemas de reprodução da colonialidade, na medida que tomaram a especialização
como condição de legitimidade para definir o que seria a “brasilidade” e o papel do país no
“processo civilizatório”. Essa seria a “diferença colonial” na construção de uma narrativa onde a
mão-de-obra especializada forneceria critérios legítimos para a manutenção da clivagem
moderno-colonial (PORTO-GONÇALVES, 2005): a cultura ibérica como referência patrimonial da
cultura brasileira.
O Instituto acabou se tornando modelo no que diz respeito às narrativas construídas a
partir do período de gestão da figura de Rodrigo Melo Franco de Andrade sobre um passado
nacional e acerca da legitimidade de ação sobre os bens culturais na construção de narrativas
“especializadas”. Considerando que os bens culturais selecionados pelos especialistas do Estado
como representantes de um projeto nacional tornavam Minas Gerais a expressão-síntese da
origem da nacionalidade (CHUVA, 2009) por se conectarem à “eurocentral idade”, daqui é
possível estabelecer a articulação com os debates acerca da colonialidade enquanto padrão de
poder imbricado nas políticas de preservação: seja pela relação intrínseca com as estruturas
jurídico-burocráticas modernas – configuradas na forma de um Estado-nação e expressadas pela
figura do Instituto – seja na busca da ligação ibérica como parte do projeto civilizatório capaz de
confirmar a participação brasileira naquilo que Schwarcz (2012) chamou de “repertório das
nações” ou “gramática dos povos” (civilizados). Chuva (2003; 2009; 2012b) e Fonseca (2009)
destacam o papel da região mineira na configuração dos “critérios de ancestralidade” atribuídos
pelos então “arquitetos da memória” (CHUVA, 2009). Nessa perspectiva, os tombamentos
executados pelo IPHAN na primeira metade do século XX reafirmaram as raízes portuguesas
como formadoras do “povo brasileiro”, herdeiras dos valores morais e espirituais que nos
aproximavam das “nações civilizadas” (Idem).
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Segundo Rubino (1996), Minas Gerais revelou-se o local da proto-história da
preservação aos olhos do mineiro Rodrigo Melo Franco de Andrade 12. De acordo com a autora,
para o então diretor do IPHAN a região mineira reunia o acervo lusitano “mais rico do país”, do
qual não se observava impressões da mão-de-obra escrava na sua arquitetura e bens móveis,
não se percebiam sinais das influências africanas e ameríndias, não havia conflitos ou contrastes.
A visão especializada, que legitimava a atuação do IPHAN, selecionou um berço de uma
sociabilidade “inteiramente brasileira” a partir do barroco, pólo irradiador da cultura, lugar de
civilização (SANTOS, 1996).
Não obstante os museus instalados no Rio de Janeiro, então capital federal, Minas 13
seria contemplada com equipamentos sob a centralidade do controle do IPHAN naquilo que
seria considerado o patrimônio da sociedade setecentista, “origem” de uma civilização que
evoluiria para a Modernidade. Ou seja, essa conformação a uma clivagem estrutu rante
moderno-colonial se materializaria não somente nas edificações coloniais tombadas, mas
também nos museus e em seus acervos. A Modernidade se incorporava, portanto, na totalidade
criada a partir do “choque de culturas” 14 (IGLESIAS, 1992) e da exploração do território, se
reproduzindo em narrativas patrimoniais em que imperava um suposto consenso sobre a
interpretação referente ao processo de acumulação originária de capital - a exploração de
matéria-prima no século XVIII em Minas Gerais.
Nesse sentido, o patrimônio estabeleceria uma espécie de conexão com a Modernidade,
constituído tradições a partir de uma leitura do passado no qual se sobressaía a ligação Ibérica.
Numa articulação entre o conhecimento ocidental e a organização do poder – poder de discursar
e selecionar, além do poder institucional do Estado – o campo do patrimônio parece, ao longo
do tempo, construir uma espécie de continuidade das relações coloniais constitutivas do mundo
moderno. O patrimônio possivelmente expressaria o projeto civilizatório marcando a relação de
distinção entre o europeu, avançado, e os “outros”, primitivos, por meio da memória.
Importa lembrar que nesse período abordado pela tese – a que se refere este presente
artigo – a maior parte das pesquisas desenvolvidas pelo Instituto voltaram-se, portanto, para a
arquitetura religiosa dos séculos XVI, XVII e XVIII, o que acabou colocando em segundo plano,
12

Va l e destacar que Gustavo Ca panema, que exerceu o ca rgo de Mi nistro da Educação entre 1934 e 1945, era
i gualmente natural de Mi nas Gerais.
13 Nes se s entido, va le destacar os a pontamentos de Julião (2008) s obre os museus cri ados entre os anos de 1930 e
1950 em núcl eos urbanos preservados – exceto por Diamantina – como os Museus da Inconfidência, do Ouro, do
Di a mante e o Regional de São João Del Rei, os quais distribuíam-se nas antigas comarcas da Ca pitania das Minas: Vila
Ri ca , Sabará, Serro do Frio e Rio das Mortes. Segundo a a utora, ta l configuração poderia s er interpretada como uma
pos sível estratégia para cobrir geograficamente a empreitada colonial na s ociedade mineradora.
14 Aqui interessa destacar o questionamento que Francisco Iglesias (1992) realiza acerca da expressão “encontro”.
Pa ra o hi storiador, a conquista da América, tra tada equivocadamente como “descobrimento”, é ca racterizada como
encontro entre culturas distintas. Contudo, o que seria para ele esse “encontro” de culturas muito diversas só poderia
res ultar em choque e dizimação. Nesse s entido, Iglesias utiliza o termo “choque de culturas”.

374

II Seminário Nacional História e Patrimônio Cultural – GT História e Patrimônio Cultural (ANPUH Brasil)
Patrimônio, democracia e políticas públicas
1 a 5 de outubro de 2018 - UNIRIO – Rio de Janeiro, RJ

ou mesmo silenciando, outras existências e saberes, como a dos indígenas e dos negros
escravizados, sob o argumento de carência de vestígios materiais significativos – balizado por
correntes majoritárias de uma historiografia da década de 1940. Fonseca (2009) destaca, por
exemplo, a prioridade dada aos vestígios luso-espanhóis por parte de Rodrigo Melo Franco de
Andrade enquanto interpretação discricionária – ainda que fundamentada em estudos e
pesquisas – que balizou decisões institucionais e acabou por configurar uma noção de
autoridade intelectual e moral na atribuição de valor. Essa prática institucional produziu o que
Fonseca chama de “jurisprudência”, ou seja, serviu como orientação para o trabalho do IPHAN
durante muitas décadas, sendo consideradas tão importantes quanto os próprios
tombamentos, pois produziram conhecimentos que fundamentaram as práticas do órgão e
influenciaram outros institutos.
Nessa perspectiva, a autora destaca a importância do IPHAN na produção de
conhecimento sobre História da Arte no Brasil, na medida em que a universidade brasileira, nos
anos de 1930, limitava-se aos cursos de Direito, Engenharia, e Medicina, sendo criados os cursos
voltados às Ciências Humanas somente no decorrer desta referida década. Fonseca menciona,
por exemplo, que foram funcionários do IPHAN que introduziram nos cursos de Arquitetura a
cadeira de Arquitetura do Brasil. E aqui importa destacar que os arquitetos que compuseram a
equipe fundadora do IPHAN haviam se formado na Escola Nacional de Belas Artes 15, e
mantinham, por sua vez, atividades influenciadas pelas cadeiras de Artes Plásticas e História da
Arte.
Sendo assim, a presente comunicação procurou refletir sobre dinâmicas de preservação
do patrimônio no Brasil à luz dos desafios reflexivos decoloniais: uma empreitada
interdisciplinar que se voltou à possibilidade de se fazer críticas sistêmicas ao patrimônio,
focando em possíveis esquemas de ação e pensamento que traduzem relações de poder
forjadas numa clivagem moderno-colonial. Interessou pensar, portanto, que o poder de nomear

15

A Es cola Na cional de Belas Artes foi cri ada no Rio de Janeiro em 1890 a pa rti r de uma cisão conceitual no i nterior
da Aca demia Imperial de Belas de Artes e a proclamação da República. A i nfluência do modernismo na Es cola se
tornou expressivo com a nomeação de Lúcio Costa a o ca rgo de direção em 1930, o qual passaria a a rticular maiores
conta tos institucionais com artistas modernos, tais como Anita Malfatti, Cândido Portinari, Ma nuel Bandeira entre
outros . Desde então inicia-se um movimento de reformulação da Escola a partir do qual se cria o Museu Nacional de
Bel as Artes (1937) – que passa a abrigar o acervo da Instituição de ensino – e se separam a Belas-Artes da Arquitetura.
Des se período inicia-se a criação de escolas específicas de Arquitetura no Brasil, conforme aponta Chuva (2003):“A
Fa culdade Nacional de Arquitetura, oriunda da Escola Nacional de Belas Artes, foi criada em 1945; a Faculdade de
Arqui tetura Ma ckenzie, separada da Escola de Engenharia Ma ckenzie, s urgiu em 1947; a Fa culdade de Arquitetura e
Urba nismo da Universidade de São Paulo, separada da Escola Politécnica, em 1948; a Faculdade de Arquitetura da
Uni versidade do Rio Grande do Sul, oriunda do Instituto de Belas Artes, em 1952; a Fa culdade de Arquitetura da
Uni versidade Federal da Bahia, originária da Escola de Belas Artes da Bahia, em 1959, junta mente com a Faculdade
de Arquitetura da Universidade Federal de Pernambuco” (CHUVA, 2003:19). Pa ra maiores informações sobre a Escola
Na ci onal de Belas Artes , ver em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/instituicao245863/escola-nacional-debel as-artes-enba>. Acesso em 29 de dez. de 2017.
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e orientar o que seria representativo do passado, de decidir, de batizar o que é patri mônio –
enquanto o próprio poder de fazê-lo existir pelas vias jurídico-burocráticas – envolveria um
conjunto de agentes e agências cujas relações estariam atravessadas por critérios e dinâmicas
de especialidade que fizeram valer a própria existência institucional do IPHAN numa construção
narrativa sobre o passado nacional.
O juízo sobre o patrimônio pareceria forjado, portanto, numa dinâmica em que o
colonialismo e a perspectiva evolucionista da humanidade – no projeto civilizatório eurocêntrico
– seria a dimensão constitutiva das experiências históricas, fundamentado no conhecimento
universalizante, objetivo, (re)produzido pelos especialistas treinados na tradição ocidental de
pensamento. Não nos parece coincidência que grande parte dos bens patrimonializados em
nível nacional na primeira metade do século XX, e em Minas Gerais até a década de 1980,
privilegiassem as influências europeias na constituição do Estado-nação, fixando-se à margem
do universo cultural heterogêneo da sociedade brasileira (JULIÃO, 2008).
O técnico especialista, nesse sentido, encontrou-se numa situação de autoridade,
transitando, portanto, pelo legado epistemológico do eurocentrismo ( PORTO-GONÇALVES,
2005). Provido de conhecimentos e de uma linguagem considerada “legítima”, esse agente foi
gradualmente dotado de autoridade para dar a última palavra na disputa de narrativas (e
sentidos) sobre um passado em que o patrimônio estaria associado às ideias de “civilização”,
“projeto civilizatório”, “marcha civilizatória”. Importa lembrar o discurso do próprio Rodrigo
Melo Franco de Andrade em 1963, na ocasião em que recebera o título de Doutor Honoris Causa
pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia16 . Sua fala remete à ideia de
uma “formação adequada” dos técnicos que somente a universidade seria capaz de oferecer
(ANDRADE, 2005:86).
Portanto, o presente artigo, procurou esboçar brevemente a articulação entre patrimônio
e colonialidade, considerando a herança moderno-colonial que diz respeito às estruturas
jurídico-burocráticas e à razão ocidental na sua formação acadêmica, forjando identidades
ligadas a um “projeto civilizatório”. Tal dinâmica permite interpretar que a formação das
estruturas de preservação no Brasil, na sua expressão institucionalizada, seria, então, produto
das relações moderno-coloniais, indicando possibilidades de interpretar os bens culturais
patrimonializados como expressões da colonialidade.

16

Di scurso pronunciado em 1963 por ocasião da cerimônia, publicado originalmente no livro Rodrigo e o SPHAN. Rio
de Ja neiro: MINC/SPHAN, 1987. Ver em: ANDRADE, Rodrigo Melo. O patrimônio Histórico e Artístico e a Missão da
Uni versidade. Revi sta do Pa tri mônio Hi s tórico e Artís ti co Na cional. Mus eus: a ntropofagia da memória e do
pa tri mônio, Rio de Janeiro, n.1, p.83-87, 2005.
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O MUSEU COMUNITÁRIO ENGENHO DO SERTÃO: A CONSTRUÇÃO DE NARRATIVAS
HISTÓRICAS
LUCIANA MENDES DOS SANTOS

Introdução
O Museu Comunitário Engenho do Sertão tornou-se um espaço de referência para a
preservação e o fomento da cultura tradicional das comunidades locais (CRUZ, 2014:70),
articulando uma rede ativa e contínua na construção de memórias através de ações culturais
elaboradas com o apoio de editais de fomento. As demandas por memória desenvolvidas em
ações de valorização e revitalização das expressões culturais promovidas neste espaço pelo
Instituto Boimamão de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural do Município de
Bombinhas, responsável pela gestão do museu, fortaleceram o processo de sua
institucionalização como museu comunitário, estabelecido com a inscrição no Cadastro Nacional
Museus em 2007. O Museu e o Instituto Boimamão estão localizados em um antigo engenho de
farinha e seu acervo é composto por objetos ligados à produção artesanal, entre os quais
encontram-se peças de engenhos de farinha do século XIX, mas também pelo registro e
promoção de um patrimônio intangível relacionado ao folclore, à literatura, ao artesanato e
memórias locais.
As narrativas consolidadas nos processos de investigação, preservação e comunicação
museológica são produtos de escolhas sobre quais memórias devem ser projetadas nos espaços
museais, tencionando uma relação com observador que resulte em um processo dialógico
construído de acordo com as propostas da instituição. Entretanto, a memória é um espaço de
disputa (NORA, 1993), e o historiador precisa estar atento para analisar, de maneira crítica, a
construção destas memórias e as intenções contidas nestes espaços através das narrativas e das
significações atribuídas ao patrimônio cultural no tempo presente, observando quais
identidades e representações se pretende legitimar e dar continuidade nestes espaços com os
objetos e as ações desenvolvidas nas instituições.
Para Varine (2005), a definição de patrimônio para os museus tradicionais e para os
museus comunitários é distinta: Para o museu tradicional, o patrimônio é composto dos objetos
que estão de acordo com um saber científico, um gosto estético ou um interesse cultural, e sua
preservação é justificada por seu valor ou por sua raridade. Já no museu comunitário são
definidos como patrimônio o que é reconhecido como tal pela comunidade e por seus membros:



Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em História do Tempo Presente (PPGH) da Universidade do Estado de
Sa nta Ca tarina (UDESC) e bolsista CAPES-DS.

379

II Seminário Nacional História e Patrimônio Cultural – GT História e Patrimônio Cultural (ANPUH Brasil)
Patrimônio, democracia e políticas públicas
1 a 5 de outubro de 2018 - UNIRIO – Rio de Janeiro, RJ

“É o capital cultural coletivo da comunidade, ele é vivo, evolutivo, em permanente criação”
(VARINE, 2005, p. 2). Ao explorar os Museus Comunitários e suas nuances, o historiador se
depara com problemáticas distintas daquelas que se encontram nos museus tradicionais,
manifestas nos processos e ações de apropriação do patrimônio e do uso das instituições de
memória como espaço de cidadania e participação pública. Nestes espaços museais
comunitários, está prenunciado a possibilidade de vínculos para os grupos sociais que compõem
a comunidade, promovendo espaços onde os sujeitos se tornam interpretadores e autores de
suas histórias e de sua memória, em um processo constante de reconhecimento e reconstrução
sua das identidades.
O objetivo desta comunicação é problematizar as narrativas históricas do Instituto
Boimamão constituídas através das ações do Museu Comunitário Engenho do Sertão, propondo
uma reflexão acerca da apropriação da instituição museal como espaços para a cidadania e
participação pública. Pretende-se, a partir da análise das narrativas elaboradas pela equipe do
Instituto Boimamão em uma publicação denominada “Livro da Vida” (2008) e dos projetos
promovidos com o apoio das políticas de cultura entre 1998 e 2016, discutir a elaboração de
identidades e memórias, tomando como base os questionamentos desenvolvidos por Nora
(1993) e Menezes (1992, 1993). Entender o movimento deste patrimônio será essencial para
compreender as narrativas construídas, já que estas não estão encerradas em objetos, mas nos
significados que a comunidade criou para o espaço e suas práticas.

Museu: diálogo entre tempos
Criado em 1998, o Instituto Boimamão é uma instituição sem fins lucrativos, que visa o
desenvolvimento de ações voltadas para a cultura local açoriana, “preservando a memória para
manter a identidade cultural local” (INSTITUTO BOIMAMÃO, 2016). O Instituto foi criado como
um espaço para a preservação do patrimônio cultural de modo vivo e dinâmico, respondendo a
uma necessidade da cidade identificada por estes agentes: “o objetivo já é sabido, pois há muito
Bombinhas precisa, de vez, ter um espaço onde a memória possa ser viva e vivida e assistida.
Pretende-se através do Centro resgatar a memória da Cultura Açoriana, preservar o patrimônio
cultural” (Idem, 2008: 5). De acordo com Ulpiano T. de Menezes (1992), essas ações que visam
fixar uma estabilidade para a memória demonstram o processo de constante mutação desta: “o
esforço ingente com que costumam investir grupos e sociedades, para fixa-la e assegurar-lhe
estabilidade é, por si, indício de seu caráter fluido e mutável” (MENEZES, 1992:10).
Em 2008, foi publicado o Livro da Vida em comemoração dos 10 anos do Instituto
Boimamão. Produzido artesanalmente com recortes de jornais, fotografias, trechos de
testemunhos, ilustrações e textos escritos à mão, este documento narra a história da instituição
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como um lugar vivo que resguarda uma memória em movimento, ressaltando sua pluralidade e
a diversidade daqueles que participam ativamente na construção do espaço, sem desprenderse da tradição açoriana, identidade que será constantemente ressaltada nos projetos
apresentados. Este documento buscou construir uma relação de diálogo com o patrimônio
cultural local, mobilizando a comunidade para o desenvolvimento de ações voltadas para a
memória, os saberes e os fazeres, com a missão de: “salvaguardar o patrimônio histórico e
cultural da comunidade, passando pela arquitetura, gastronomia, literatura popular, danças,
músicas, religiosidade, folguedos e artesanatos” (INSTITUTO BOIMAMÃO, 2008: 2). O Museu
Comunitário Engenho do Sertão foi constituído nesta publicação como lugar de memória, onde
está presente os resíduos de um “sentimento de continuidade” (NORA, 1993: 7) de um
patrimônio cultural que já não encontra seus meios no tempo presente, ao qual é atribuído
significados pelas comunidades que frequentam o espaço e pelas narrativas elaboradas pela
instituição.
Tomando como fio condutor esta cultura popular açoriana, a publicação apresenta suas
ações voltadas para a prática das tradições do boi de mamão, do terno de reis, das festas juninas,
do pão por deus, do artesanato local e da produção de farinha artesanal; constituídas em
conjunto com a comunidade, através das suas histórias e de seus saberes. Para Bauman (2003),
a palavra comunidade, produto construído pela imaginação, carrega uma sensação positiva em
seus significados, relacionando-se à segurança e ao pertencimento em uma sociedade moderna
cada vez mais competitiva e individualista: “‘Comunidade’ é nos dias de hoje outro nome do
paraíso perdido – mas a que esperamos ansiosamente retornar, e assim buscamos febrilmente
os caminhos que podem levar-nos até lá” (BAUMAN, 2003: 9). Entretanto, para o autor, há uma
contraposição entre a “comunidade imaginada” e a “comunidade realmente existente”, que
pressupõe uma série de regras e exclusões que devem ser feitas em nome da segu rança e da
proteção, em detrimento da liberdade e da autonomia. A elaboração das narrativas históricas
apresentadas pelo Livro da Vida (2008) não está isenta deste processo de construção de
comunidades, deslocando os novos elementos presentes nas relações construídas no cotidiano
para referendar uma identidade considerada em risco por conta do desenvolvimento da cidade:
“existem ainda em Bombinhas, algumas tradições que estão tentando sobreviver ao progresso
acelerado” (INSTITUTO BOIMAMÃO, 2008: 4).
A questão da preservação da identidade cultural local açoriana é constante na
publicação elaborada pelo Instituto Boimamão. De acordo com Menezes(1992), a identidade é
produto de interações que se realizam no presente: “a elaboração do passado se dá no presente
e para responder a solicitação do presente” (MENEZES, 1992: 11), e por isso expressões
relacionadas à perda ou ao resgate de identidades são inadequadas por ocultar os fenômenos
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de mudança social e cultural: “A identidade não é uma essência, um referencial fixo, apriorístico,
cuja a existência seja automática e anterior às sociedades e grupos - que apenas os receberiam
já prontos do passado. Não existe um conteúdo ou grau ideal de identidade” (MENEZES, 1993:
210). No Livro da Vida (2008), a narrativa intenciona a construção de um processo de
singularidade a partir das identidades açorianas fortalecidas pelo patrimônio cultural,
ressaltando a alteridade e a legitimidade desta comunidade como representante desta cultura.
A questão da identidade também é discutida por Castells (1999: 23), onde alega que
toda identidade é construída, mas é necessário entender como, a partir do quê, por quem e para
quem ela é construída. As identidades fomentadas por algumas comunidades no estado de
Santa Catarina, inclusive a que é representada no Museu Comunitário Engenho do Sertão em
Bombinhas, correspondem a construções realizadas durante o século XX, principalmente
durante o período Vargas e pós-Vargas, quando a euforia pela cultura local açoriana foi
incorporada à necessidade de evidenciar a brasilidade de Santa Catarina ( LEHMKUHL, 2006: 71).
O Livro da Vida (2008) aponta para a necessidade desta identidade fundamentada na cultura
açoriana para a consolidação desta comunidade no tempo presente, que, de acordo com a
publicação, precisava ser fortalecida após a emancipação do município de Bombinhas em 1992
e do processo de desenvolvimento da cidade. Nas narrativas desenvolvidas sobre o espaço do
Museu Comunitário, ocorre o processo de reelaboração dessas memórias, ressaltando a
necessidade desta diferença regional para processo de ancoragem desta identidade, buscando
“a ascensão à consciência de si mesmo sob o signo do terminado” (NORA, 1993:7) . E essa
singularidade reitera constantemente a necessidade de lutar contra o desaparecimento ou
transformação desta cultura, como é salientado por Rosane Luchtenberg (2008), diretora e
fundadora do Instituto Boimamão, ao falar sobre os projetos elaborados antes da criação do
Instituto:
Em 1995, da necessidade de manter a memória cultural de uma vila de
pescadores de colonização açoriana, recém emancipada e perdendo a
identidade, parti para a pesquisa e mapeamento histórico junto à
comunidade, registrando costumes e tradições de uma cultura com riscos de
extinção (LUCHTENBER, 2008: 2).

Estas narrativas criadas acerca dos projetos desenvolvidos anteriormente à
institucionalização do museu colaboraram para o reconhecimento de uma identidade a ser
preservada, reafirmada pelo “perigo” constante do processo de esquecimento: “O movimento
foi remexendo a memória, revivendo histórias, foram novamente assumindo costumes, até
então escondidos pelos impactos culturais e, por pouco, o fim da identidade de um povo”.
(INSTITUTO BOIMAMÃO, 2008: 2). No Livro da Vida, a construção do espaço do Engenho do
Sertão é apresentada como uma luta pelas memórias envolvidas, onde a valorização cultura
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açoriana torna-se essencial para a reafirmação a identidade desta comunidade e o processo de
educação patrimonial é a ferramenta para seu fortalecimento:
Se preservar é preciso, é preciso antes passar as crianças de hoje sua
verdadeira origem. Senão perderão o entusiasmo de lutar por Bombinhas.
Pouco lhes ensinaram, por falta de conhecimento e registros. E os mais velhos
começam a se “encolher” com vergonha de mostrar (o turista pode achar fora
de moda). Pois este grande acervo cultural está apenas registrado na
memória dos antigos nativos. É tudo que temos. É o bastante. Passam a ser
os mestres daqui em diante (INSTITUTO BOIMAMÃO, 2008: 5).

Esta narrativa construída para o processo de reafirmação de identidades realizado pelo
Instituto e descrito no Livro da Vida está em sintonia com o movimento ocorrido nos espaços
museais no final do século XX que, segundo Menezes (1993, p. 208), constituíram um cenário
onde o contraponto de ideias e a construção crítica não foram priorizadas, tornando os museus
santuários dessas identidades. A formação identitária neste processo não encontra-se como
produto de confrontos permeados de contradições, e sim como algo homogêneo que deve ser
preservado, retirado do risco de perder-se os referenciais das sociedades que os produzem,
referenciais esses que são retomados de um passado, possível ou inventado, ou de uma tradição
que é evocada como fundamento natural de uma identidade, sejam elas tradições reais ou
imaginadas (HOBSBAWN, 2002, p. 9). Entretanto, segundo Menezes (1993, p. 209): “Identidade
e poder não se dissociam”, eles competem neste espaço, e por isso é necessário a construção
de uma postura crítica em relação às narrativas sobre as identidades.
A relação entre memória e história, discutida por Nora (1993), se apresenta como
conflito e como complemento nas narrativas construídas por estes agentes. Para Nora (1993),
os lugares de memória são reconhecidos pela necessidade da sociedade em afirmar identidades
através das lembranças do passado, organizando-o de maneira intencional, seletiva e através da
construção de referenciais em um mundo onde as incertezas de futuro transformam o presente
em algo instável. Os lugares de memória são criados para resguardar aquilo que entendemos
que é necessário lembrar como vestígios do passado, o que se memoriza e que não possui mais
meios de memória, permeados por uma aura simbólica que lhe atribui valor, e que é
reconstruída continuamente: “nesse sentido, o lugar de memória é um lugar duplo; um lugar de
excesso, fechado sobre si mesmo, fechado sobre sua identidade, e recolhido sobre seu nome,
mas constantemente aberto sobre a extensão de suas significações” (NORA, 1993: 27).
A identidade reelaborada sobre o espaço museal do Engenho do Sertão nas narrativas do Livro
da Vida (2008), encontra-se aberta a novos significados através das ações desenvolvidas em seu
espaço, que se refazem em sua performance apesar do discurso voltado para uma identidade
fixa: “hoje somos um acervo histórico em movimento, aberto à visitação pública, um espaço
para as ações sócio educativas e participação popular” (INSTITUTO BOIMAMÃO, 2008:2) . Nesta
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publicação, é constante o esforço da instituição para reafirmar sua memória como uma
memória viva e dinâmica, decorrente dos processos desenvolvidos em conjunto com a
comunidade. Não obstante, nos esforços de reconstrução da cultura açoriana em suas
narrativas, apela-se para o fixo, para a construção da cultura legítima e singular, para uma
memória que não foi esquecida, mas que não é vivenciada em sua autenticidade imaginada, e
sim no processo de transformação do cotidiano, respondendo às demandas do tempo presente,
como as conchas de Nora (1993:13): “É este vai-e-vem que os constitui: momentos de história
arrancados do movimento da história, mas que lhes são devolvidos. Não mais inteiramente a
vida, nem mais inteiramente a morte, como as conchas na praia quando o mar se retira da
memória viva”.
Essas narrativas sobre a memória como constituinte de identidades, capturada nos projetos
voltados para o patrimônio cultural destas comunidades, possibilita uma construção crítica que
não fixa seu olhar na fetichização do objeto museal, mas nos processos de construção da aura
da instituição. Os museus são produtores de conhecimentos, e essa memória, segundo Menezes
(1993), deve ser tratada como objeto da história nesta produção de conhecimento dialógico
entre o objeto e o observador, como produto da interação social, e não como ação cristalizadora
de uma identidade. Este diálogo entre uma memória e as necessidades do presente encontramse no Museu Comunitário Engenho do Sertão como possibilidades para sua manutenção, tendo
em vista que estas narrativas construídas legitimam este espaço e viabilizam suas ações, mesmo
que em suas práticas as fronteiras entre identidade e cultura possam ser difusas.

O museu: espaço de ação
A construção e a fixação de uma identidade açoriana para o Museu Comunitário
Engenho do Sertão fundamentaram as ações promovidas pelo Instituto Boimamão,
promovendo o patrimônio cultural e congregando a comunidade representante da tradição
açoriana da região na instituição. De acordo com Gagnebin (2014:27), o passado continua a
existir no presente, ao mesmo tempo em que já não está mais no presente, como nas ações
desenvolvidas pela instituição a partir do patrimônio cultural dessas comunidades, em que este
passado está se reproduzindo no presente, nos alcançando e penetrando no cotidiano d o
museu, cravando suas marcas nas paisagens, nas comunidades que participam dessas ações e
em suas experiências. Entretanto, como é possível perceber nos projetos e relatórios produzidos
para o Programa Cultura Viva e para o edital dos Pontos de Memória, a memória desse passado
será dinâmica, em contraponto as narrativas constituídas como fixas.
A partir de 2003, na gestão do Partido dos Trabalhadores (PT) no governo federal, houve a
expansão de políticas para o setor museológico brasileiro. Neste período, foram estruturadas a
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Política Nacional de Museus (PNM) em 2003 e o Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) em 2009,
ampliando os espaços institucionais para a organização e o apoio às ações promovidas nos
espaços museais, e contribuindo para o processo de construção de novas instituições. Outras
propostas de ações foram elaboradas no âmbito do Ministério da Cultura (MinC) fomentando a
produção e o acesso da população aos produtos culturais; e promovendo a diversidade das
manifestações e bens culturais nacionais. Entre essas ações, estava o programa Cultura Viva,
que visava articular os territórios de invisibilidade em uma rede de Pontos de Cultura. As ações
desenvolvidas pelos Pontos Cultura deram visibilidade a diferentes segmentos sociais e
manifestações culturais não prioritárias das políticas desenvolvidas anteriormente nos
processos de fruição, produção e difusão, utilizando um conceito ampliado de cultura e
projetando uma mudança estrutural no setor cultural e nas instituições participantes.
O Instituto Boimamão entendeu o programa Cultura Viva como uma possibilidade de
expandir as ações do Museu Comunitário Engenho do Sertão. Em 2009, iniciaram as ações do
Ponto de Cultura Escola da Terra no espaço do Museu. Vale salientar que a inserção deste
espaço na rede de Pontos de Cultura ocorreu após o processo de federalização do programa
Cultura Viva por meio do programa Mais Cultura, que consolidou uma rede entre agentes de
cultura no estado de Santa Catarina, evitando a concentração em órgãos federais e a
centralização administrativa recorrente nas políticas culturais produzidas em gestões
anteriores.
Os museus comunitários são um espaço de embates e de influência de diferentes
projetos políticos entendidos como “conjunto de crenças, interesses, concepções de m undo,
representações do que deve ser a vida em sociedade, que orientam a ação política dos
diferentes sujeitos” (DAGNINO et al, 2006: 38). A política é um terreno estruturado por escolhas
expressas nas ações dos sujeitos, orientadas por estes projetos políticos e que se encontram em
uma relação conflitiva, seja entre os diferentes projetos ou com as estruturas disponíveis para
a sua efetivação. No projeto do Ponto de Cultura Escola da Terra Engenho do Sertão, as
atividades eram desenvolvidas no espaço do Museu e, inicialmente, estavam voltadas para a
Educação Profissional, retomando o projeto “Aluno Cidadão” do Instituto Boimamão, que tinha
o intuito de impulsionar jovens ao mercado de trabalho. Segundo a diretora do Instituto, Rosane
Luchtenberg (2011), os recursos recebidos pelo convênio com o programa Mais Cultura foram
essenciais para a manutenção do atendimento aos jovens pela Instituição, e auxiliaram no
processo de ampliação e capacitação da equipe. Entretanto, devido as características do
trabalho desenvolvido, estas atividades foram desdobradas em ações relacionado a arte educação e o meio ambiente, como afirma o site do projeto:
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Trabalhamos com a perspectiva de estímulo à Educação Profissional,
integrada às diferentes formas de educação: ao trabalho e renda, à ciência, à
tecnologia, ao meio ambiente e à cultura popular- marcenaria, cerâmica,
papel reciclado, música, literatura popular, tradição oral, teatro, gastronomia
regional, e dois núcleos de produção: NACA (Núcleo de Ação e Criação
Artesanal) artesanato com linguagem popular e o NAPO (Núcleo Agrícola de
Produção Orgânica) (INSTITUTO BOIMAMÃO, s/d).

Interligar as diferentes dimensões desse espaço em um projeto que visou a educação
profissional, patrimonial e ambiental demonstra que o Museu Comunitário Engenho do Sertão
permanece em disputas pelos projetos e significados definidos para a instituição, ressaltado por
seu caráter de participação plural na construção da iniciativa, de acordo com o relatório
produzido sobre o processo (Idem, 2011:n.p.). No Ponto de Cultura Escola da Terra, esses
diferentes projetos encontram conformidade para o uso institucional do Museu em consonância
com os objetivos do programa Mais Cultura, voltados para a ampliação do acesso, da oferta de
equipamentos e de meios de produção e a geração de trabalho e renda por meio da cultura.
Em decorrência de sua ação coletiva na promoção do patrimônio cultural local,
resguardando tanto prédios e objetos ligados à produção artesanal da farinha e à cultura
açoriana, quanto a cultura intangível presente nas manifestações da cultura popular local, o
Museu Comunitário Engenho do Sertão foi premiado como Ponto de Memória em 2013 pelo
Instituto Brasileiro de Museus, através do Edital de Seleção Pública n° 09, de 16 de novembro
de 2012, reconhecendo a potência deste espaço como difusor de culturas ligadas ao patrimônio
e ao desenvolvimento social. Os projetos desenvolvidos pela instituição em parceria com o
Estado se faz essencial para a manutenção do espaço e de suas atividades, e, me smo que hajam
não ditos no processo de construção de sua ação, já que não é possível tudo dizer dentro de um
espaço museal, em suas ações buscam-se uma interpretação plural, com a participação dos
indivíduos que representam as manifestações culturais formadoras desta tradição regional.
Como Museu Comunitário e Ponto de Memória, as ações desenvolvidas pelos sujeitos
no espaço do Engenho do Sertão promovem um lugar de memória dinâmico, onde a ação
política é necessária para sua manutenção tanto quanto as açõe s de preservação desta
memória. A construção coletiva deste espaço promove uma cultura que não é mais aquela que
consta nas utopias preservacionistas, ela é produto desta interação constante, recriando esse
patrimônio com o olhar para o futuro, remetendo ao passado para legitimar politicamente a sua
ação. As mudanças estão presentes nas ações desenvolvidas, mas a memória ainda é o
referencial aglutinador da instituição: “a memória é filha do presente. Mas, como seu objeto é
a mudança, se lhe faltar o referencial do passado, o presente permanece incompreensível e o
futuro escapa a qualquer projeto” (MENEZES, 1992:14).
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Considerações finais
O Instituto Boimamão, no seu trabalho com a memória, definiu em suas narrativas um
conceito de cultura voltado para a tradição açoriana da região, com o intuito de preservar esta
manifestação do risco do desaparecimento. Esta conceituação de identidade estática no tempo,
entretanto, não corresponde às ações desenvolvidas no espaço do Museu Comunitário Engenho
do Sertão, que promovem a ação pelo patrimônio cultural como algo vivo, em movimento,
cercado de afetos, sensações e de pluralidade. Para manter as atividades deste espaço, o
Instituto precisa manter os fomentos com governos e empresas, e para conquistá-los, a
distinção pela cultura açoriana pode ser útil aos concorridos editais, utilizando a identidade
como um recurso político, ressaltando a memória como espaço de disputa.
Apesar das narrativas desenvolvidas sobre suas identidades e suas comunidades, o Museu
Comunitário Engenho do Sertão permanece inserido nas premissas de um museu comunitário,
voltando suas ações para os interesses daqueles que interagem com este espaço. Os registros
da tradição cultural, as oficinas desenvolvidas, as atividades culturais voltadas para a produção
local demarcam a aproximação entre essas comunidades e a instituição, promovendo um museu
vivo.
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DÉCADAS DE LUTA: OS PRIMEIROS TOMBAMENTOS DOS TERREIROS TRADICIONAIS DE
MATRIZ AFRICANA PELO IPHAN (1986-2005)
LUCIANE BARBOSA DE SOUZA1

I. Considerações Iniciais
A presente proposta visa contribuir sobre os debates acerca dos lugares sagrados
correlacionando-os às ações e políticas de Estado para a proteção dos povos e comunidades
tradicionais de terreiro no campo do Patrimônio Cultural. A proposta faz parte da pesquisa de
mestrado em andamento, realizada no PPGPACS - Programa de Pós-graduação em Patrimônio,
Cultura e Sociedade, da UFRRJ, que tem o objetivo de investigar os processos de tombamento
dos Terreiros de Candomblé.
Pretende-se dar a conhecer - no período de mudança e ampliação dos conceitos do
patrimônio cultural, correspondente a abertura dos processos e o tombamento - os conflitos e
as disputas em torno desse reconhecimento identitário pela perspectiva da narrativa oficial.
Aliados à proposta de contextualizá-los com as questões raciais na sociedade brasileira e as
conquistas dos movimentos sociais, contribuindo para uma reflexão construtiva e decolonial
sobre a democracia e o direito à memória, ao patrimônio e ao território dos povos e
comunidades de terreiro em diáspora no Brasil.
Portanto, este artigo reúne observação, levantamento e análise dos debates acerca dos
processos de tombamento dos Terreiros de Candomblé - (1) Ilê Axé Iyá Nassô Oká (Terreiro da
Casa Branca, BA - 1986) - nº 1067 T/82; (2) Ilê Axé Opô Afonjá (BA - 2000) - nº 1432 T/98; (3)
Querebentam de Zomadonu (Terreiro da Casa das Minas Jeje, MA - 2005) nº 1464 T/00; e (4) o
Ilê Iyá Omim Axé Iyamassé (Terreiro do Gantois, BA - 2005) - nº 1471 T/00; realizados pelo
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN.

II. Breve histórico: busca pela preservação dos territórios sagrados da afro-diáspora
Os terreiros de matriz africana são lugares de referências múltiplas, que dão sentido à
existência e à re-existência da sua comunidade. Podendo ser compreendidos como referências
históricas, arquitetônicas e culturais, essencialmente incorporadas por uma visão de mundo
enraizada em saberes e fazeres afro-epistemológicos, preservando seus rituais, hábitos, suas
celebrações e línguas (SODRÉ, 2002). Consequentemente, a manutenção das suas práticas tem

1
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Grupo de Estudo Pa trimônio e Cultura Afro -Brasileira - GEPCAFRO/ PPGPACS/ UFRRJ. Membro do Laboratório de
Es tudos Afro-Brasileiro e Indígenas - LEAFRO/ UFRRJ. Esta pesquisa conta com o financiamento da CAPES/ DS. e-mail:
l l ucianebarbosa@gmail.com.
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a função de garantir a salvaguarda da sua herança e patrimônio cultural - compreendido como
o legado ancestral trazido e (re)construído com a diáspora africana para o Brasil e a pertença
diversa dos vários grupos étnicos.
No ano de 1982, foi protocolado o pedido de tombamento do primeiro terreiro de
candomblé, o Ilé Áṣę Ìyá Nàsó Ǫká, conhecido como Casa Branca, localizado em Salvador, no
estado da Bahia. Por orientações do projeto “Mapeamentos de Sítios e Monumentos Religiosos
Negros da Bahia” - MAMNBA - coordenado pelo Antropólogo e Professor Ordep Serra 2, realizado
pelo Pró-Memória, em parceria com a Prefeitura de Salvador e com a Universidade Federal da
Bahia - UFBA, contou com a participação do movimento negro, de intelectuais de áreas afins e
instituições parceiras, como por exemplo, a Associação Brasileira de Antropologia - ABA; - foi
encaminhado ao IPHAN, na época Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional SPHAN, a solicitação para o urgente tombamento. Em 31 de maio de 1984 ocorre a aprovação,
registrada na Ata da 108ª Reunião do Conselho Consultivo do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional, ocorrida na cidade de Salvador. O processo permaneceu por dois anos aguardando a
efetivação do tombamento. O terreiro somente foi inscrito nos livros de tombo do IPHAN no
ano de 1986. Também no ano de 1986, o Iphan tombou a Serra da Barriga, localizada na Zona
da Mata do Estado de Alagoas, no município de União dos Palmares. O local onde existiu o
Quilombo dos Palmares é um marco para a luta dos povos africanos e seus descendentes
escravizados em diáspora.
No ano de 1998, ocorre a abertura do processo para a realização dos estudos para o
tombamento do Ilê Axé Opô Afonjá (Ilé Áṣę Òpó Áfǫ̀njá), efetivado no ano 2000, localizado em
Salvador (BA). Na década dos anos 2000, o Iphan inicia os estudos para o tombamento de mais
seis terreiros tradicionais de matriz africana. Precisamente em 2000, ocorre a abertura do
processo de estudos para o tombamento do terreiro Querebentam de Zomadonu, Casa das
Minas Jeje, situado no município de São Luís, no estado do Maranhão, com tombamento em
2005. Também no ano 2000, o Iphan inicia o processo para instrução do tombamento do terreiro
do Gantois, o Ilê Iyá Omim Axé Iyamassé (Ilé Iyá Omim Áṣę Ìyámassé), e, concluiu os seus
estudos, efetivando o tombamento também em 2005.
No ano de 2001, o Iphan realizou a abertura de dois processos para instrução do
tombamento, do Terreiro Manso Banduquenqué, o Terreiro do Bate Folha e do Terreiro Ilê
Maroiá Láji (Ilé Maròialàjì), o Terreiro do Alaketu. O tombamento dos bens ocorreu por meio da
inscrição nos livros do tombo no ano de 2005 e 2008, respectivamente. No ano de 2002, ocorreu

2

Pa ra ma i ores i nformações, ver: “Monumentos Negros: Uma Experi ência”. Di s ponível
http://www.repositorio.ufba.br:8080/ri /bitstream/ri/3583/1/afroasia33_pp169_205_Ordep.pdf
Aces so
09/05/2018.

390

em:
em:

II Seminário Nacional História e Patrimônio Cultural – GT História e Patrimônio Cultural (ANPUH Brasil)
Patrimônio, democracia e políticas públicas
1 a 5 de outubro de 2018 - UNIRIO – Rio de Janeiro, RJ

a abertura dos processos para instrução do tombamento dos terreiros Ilê Axé Oxumarê ( Ilé Áṣę
Osumaré), Casa de Oxumarê, com tombamento em 2014; e do Ilê Agboul á (Ilé Agboulá), com
tombamento homologado porém, aguardando inscrição nos livros de tombo, o que caracteriza
a finalização do processo de tombamento.
No ano de 2011, o Iphan inicia os estudos para instrução do processo de tombamento
do Terreiro Zogbodo Male Bogun Seja Unde, conhecido como Roça do Ventura. O bem cultural
foi inscrito no livro de tombo em 2015. De acordo com Jocélio Teles dos Santos 3 (2005, p. 177),
as ações de preservação dos terreiros de candomblé, “objetivavam a defesa da diversidade e a
‘quebra’ do ‘etnocentrismo preservacionista’ (...) que tombava igrejas católicas ou conjuntos
arquitetônicos relacionados à tradição colonial portuguesa”. Na tabela abaixo é possível
visualizar o período, a localização e a concentração da política governamental de tombamento
dos terreiros tradicionais na Bahia, conforme descrito na tabela:
Tabela 1 - Listagem dos Terreiros Tombados pelo Iphan (1982-2015)
Estado

Município

Nome do Bem

Nº do Processo

Ano

BA

Salvador

Terreiro da Casa Branca

nº 1067 T 82

1986

BA

Salvador

Terreiro do Axé Opô Afonjá

nº 1432 T 98

2000

MA

São Luís

Terreiro Casa das Minas Jeje

nº 1464 T 00

2005

BA

Salvador

Terreiro de Candomblé Ilê Iyá Omim Axé
Iyamassé (Gantois)

nº 1471 T 00

2005

BA

Salvador

Terreiro do Alaketo, Ilê Maroiá Láji

nº 1481 T 01

2008

BA

Salvador

Terreiro de Candomblé do Bate-Folha

nº 1486 T 01

2005

BA

Salvador

Terreiro de Candomblé Ilê Axé Oxumaré

nº 1498 T 02

2014

BA

Cachoeira

Terreiro Zogbodo Male Bogun Seja Unde
(Roça do Ventura)

nº 1627 T 11

2015

Itaparica

Terreiro Culto aos ancestrais
Omo Ilê Agbôulá
(Homologado em 2015 - não inscrito nos
livros)

nº 1505 T 02

-

BA

Fonte: Dados retirados da listagem de bens tombados e processos de tombamento (1938-2018 - Iphan).

III. Os pioneiros

3

Doutor e mestre em Antropologia Social pela Universidade de São Pa ulo (USP) e professor d a UFBA.
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O primeiro processo de tombamento, referente ao Terreiro Ilê Iyá Nassô Oká (Casa
Branca, também conhecido como Candomblé do Engenho Velho), de nº 1067 “T” 82, objeto de
análise e investigação, possui 243 folhas, e apenso com 6 folhas, nele há uma extensa
documentação complementar. Quanto as folhas correspondentes, em relação as ferramentas
de identificação utilizadas, como as fotografias, plantas e descrição do bem cultural, o processo
de tombamento da Casa Branca possui 36 folhas, com estudos da Fundação P ró-Memória
(Processo nº 1067 “T” 82, das folhas 1 a 17). Com vasta documentação de jornais, evidenciando
as várias narrativas das comunidades e da sociedade civil, e sobretudo, a conquista dos
movimentos sociais pelo tombamento, é possível observar o embate para a ampliação da noção
de patrimônio cultural, em curso na década de 1980. Este processo reúne documentação do
MAMNBA, plantas, fotos antigas e material descritivo do sítio, que protagoniza e impulsiona a
política pública para preservação dos terreiros de candomblé. Com profundo debate sobre a
conceituação do bem e sobre a aplicabilidade do instrumento tombamento, o debate seguiu
feito por intelectuais de diversas instituições, incluindo artistas e notáveis baianos. Reconhecido
como um divisor de águas, o tombamento da Casa Branca foi um ato político para a segurança
do seu território sagrado contra a especulação imobiliária, feita por empresários e também
políticos (locais, regionais e nacionais) influentes. É importante registrar que a dinâmica
destruidora dos povos tradicionais de terreiro, por meio da especulação imobiliária, não foi um
fato isolado, ela ocorre atualmente.
O conselheiro parecerista foi o antropólogo, presidente da Associação Brasileira de
Antropologia (ABA) e professor do curso de antropologia do Museu Nacional - MN, da
Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, Gilberto Velho. Em seu parecer (Idem, das folha
143 a 147) favorável e observador em relação ao “paternalismo autoritário” (Idem, folha 147)
do Estado brasileiro, o Conselheiro Gilberto Velho relata a intensa ação em prol do tombamento,
nas várias esferas institucionais, e, teoricamente traz a seguinte abordagem: “cultura como um
fenômeno abrangente que inclui todas as manifestações materiais e imateriais que expressa
crenças, valores e visões de mundos existentes em uma sociedade” (Idem, folha 144). E,
fundamenta o bem de acordo com a sua esfera comunitária, cultural e política: “há que se
reconhecer o candomblé como um sistema religioso fundamental na constituição da iden tidade
de significativas parcelas da sociedade brasileira” (Idem, folha 144). Dando visibilidade “a
antiguidade e a importância histórica do Terreiro e do sítio onde está localizado” (Idem, folha
144). Para Gilberto Velho é importante a história da religiosidade afro-brasileira e, que o Estado
possibilite o direito à preservação de sua memória e de seu “sistema de crenças que faz parte e
constitui a sociedade brasileira, tanto como outros sistemas e religiões reconhecidos e
legitimados” (Idem, folha 145), “é relevante frisar que trata-se de um espaço sagrado em que
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edificações, árvores e paisagens, constituem um todo integrado” (Idem, folha 145). O
conselheiro registra em seu parecer o tão caloroso debate, que perdura até os dias de hoje no
campo do patrimônio, e expõe a necessidade pela preservação:
assim sendo, ao se recomendar o tombamento, considera -se fundamental
chamar a atenção de que o acompanhamento e supervisão da SPHAN deve,
mantendo seus elevados padrões, incorporar uma postura adequadamente
flexível, diante desse fenômeno religioso. O tombamento deve ser uma
garantia para a continuidade da expressão cultural que tem em Casa Branca
um espaço sagrado. Esta sacralidade, no entanto, não é sinônimo de
imutabilidade, pois serão as próprias interpretações do grupo que deverão
fornecer as referências ao apoio do Estado. Isto não significa abrir mão da
seriedade das normas da SPHAN, mas sim procurar uma adequação para lidar
com o fenômeno social em permanente processo de mudança. (Idem, folha
145).

Com intenso embate, apesar do número de votos contrários, foi decidido, por maioria
apertada, pelo tombamento do primeiro terreiro de candomblé. O importante nesse debate,
trazido no parecer de defesa do tombamento, é a compreensão do que está sendo proposto
conceitualmente em torno da mutabilidade e imutabilidade. O debate da imutabilidade está
presente em sua defesa porque a visão de proteção do patrimônio cultural, por meio do
tombamento e consequente conservação do bem, é estreitamente operacionalizada,
instrumentalizada e debatida em torno dos aspectos físicos, onde podemos observar a negação
da intangibilidade, e da importância dos seus significados. A decisão favorável ao tombamento
ocorreu na “Centésima Oitava Reunião do Conselho Consultivo do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional, da Secretaria da Cultura, Realizada em 31 de maio de 1984” (Idem, Folha
171), conforme a Ata no processo (Idem, Folhas 171 a 179).
O segundo processo de tombamento, Terreiro Ilê Axé Opô Afonjá, de nº 1432 “T” 98,
possui 191 folhas, com extensa documentação complementar, e anexo de 45 folhas, mais cópia
de duas publicações, o livro da Iyalorixá (Mãe) Stella de Oxóssi, “Meu Tempo é Agora”, e do
membro da comunidade, Mestre Didi, Deoscoredes Maximiliano dos Santos, “História de um
Terreiro Nagô”. Em relação ao conteúdo correspondente à identificação do Opô Afonjá, das 191
folhas do processo administrativo, 90 correspondem à identificação do bem cultural, com
plantas, fotografias, ilustrações e descrição dos bens que compõe o síti o. As orientações para a
instrução do processo de tombamento, estão de acordo com a portaria IPHAN nº 11 de 11 de
setembro de 1986, que consolida as “normas de procedimento para os processos de
tombamento no âmbito da Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 4 - SPHAN”.
4

Vi s a tra tar objetivamente do trâmite burocrático e da documentação administrativa de caráter técnico e jurídico,
dentro do a rcabouço l egal do patrimônio cultural, reunindo todas as manifestações e debates a cerca dos estudos do
tomba mento pel os s e tores e
a gentes res ponsáveis. Pa ra ma i ores i nformações, cons ultar:
http://portal.iphan.gov.br/uploads/legislacao/Portaria_n_11_de_11_de_setembro_de_1986.pdf
Aces s o em:
10/08/2017.
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Consolidando dessa forma, o material para apreciação do Conselho Consultivo do Patrimônio
Cultural.
O parecer para apreciação do Conselho (Processo nº 1432 “T” 98, folhas 141 a 145) foi
realizado pela conselheira Maria da Conceição Coutinho Beltrão, professora da área de
arqueologia, com data de 07 de outubro de 1999, em papel timbrado do MN (UFRJ). Em seus
debates, a conselheira cita o Obá de Xangô do Opô Afonjá, antropólogo e importante filósofo
da afro-ancestralidade nagô, Muniz Sodré, dando o caráter matricial do terreiro e evidenciando
a importância de Eugenia Anna dos Santos, a Mãe Aninha, Iyalorixá e fundadora do terreiro,
Muniz Sodré considera a criação destes templos jêje-nagôs com suas casas e
reservas vegetais como um gesto de reterritorialização étnica dentro do
espaço nacional brasileiro e que o Axé do Opô Afonjá se organizou a partir do
modelo do palácio yorubano - do afin - de Oió. Fica evidente, ainda segundo
Muniz Sodré, que a organização do Axé Opô Afonjá segue aproximadamente
a estrutura do império Yorubá. (Idem, folha 143)

A conselheira descreve em seu parecer as estratégias de resistência do Opô Afonjá e
suas alianças com pessoas influentes na sociedade (intelectuais, artistas, etc.). Uma delas é o
acordo de Mãe Stella de Oxóssi (desde 1976 e atual Iyalorixá do terreiro) com a Prefeitura de
Salvador ao municipalizar a Escola Eugenia Anna dos Santos, a fundação do Museu e a Lei nº
3.515 de 1985, que considera o terreiro “Área de Proteção Cultural e Paisagísti ca do Município”.
O terreiro também estava sendo ameaçado pela especulação imobiliária e por sucessivas
invasões de terras. A conselheira cita a importância do MAMNBA que “mapeou, só em Salvador,
cerca de 2.000 centros de cultos afro-brasileiros” (Idem, folha 144); e, traz a reflexão da
preservação ambiental, no caso, “através da sacralização de determinados espaços que passam
a funcionar com freio homeostático nas relações homem X meio” (Idem, folha 145).
O parecer da conselheira é lido integralmente e incluído na Ata da 19ª Reunião do
Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural (Idem, folhas 147 a 170), de 07 de outubro de 1999,
evocando o debate acerca dos aspectos imateriais do bem. O tombamento foi decidido por
maioria do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, tendo as recomendações para
preservação aprovadas. Segue trecho final do parecer, conceitualmente embrionário, porém
pode ser considerado um dos pioneiros para uma proteção integral do bem cultural:
Portanto, somos plenamente favoráveis ao tombamento por seus aspectos
materiais e imateriais, pelo seu simbolismo como foco de resistência e de
difusão da cultura africana no Brasil, de espaço feminino de atuação religiosa
e social além de nossa responsabilidade e compromisso constitucional
quanto a preservação e proteção dessa herança a ser transmitida para as
gerações futuras. Eis o nosso parecer. (Idem, folha 145).

O terceiro processo de tombamento, Terreiro Querebentam de Zomadonu, conhecido
como Casa das Minas Jeje, nº 1464 “T” 00, possui 234 folhas, e 6 anexos, porém, o Arquivo

394

II Seminário Nacional História e Patrimônio Cultural – GT História e Patrimônio Cultural (ANPUH Brasil)
Patrimônio, democracia e políticas públicas
1 a 5 de outubro de 2018 - UNIRIO – Rio de Janeiro, RJ

Central do IPHAN disponibilizou para pesquisa, após consulta e solicitação, apenas os anexos IV,
V e VI, com 66 folhas, 41 folhas e 49 folhas, respectivamente, com extensa documentação sobre
a memória local e os elementos integrante do sítio. No que diz respeito à identificação, o
processo de tombamento da Casa das Minas, das 234 folhas, 91 correspondem à identificação
com plantas, fotografias, descrição dos bens culturais a serem acautelados, incluindo proposta
para arrolamento dos bens móveis e integrados, e, trazendo um diferencial em relação aos dois
anteriores, há um dossiê elaborado pela equipe técnica da Superintendência do Maranhão, com
farto material de identificação e menção à normativa do IPHAN nº 11/1986 e ao Decreto de
Registro do Patrimônio Imaterial nº 3.551/2000, que sugere o registro documental por meio de
um dossiê. Por conta da natureza desse estudo mais elaborado, há identificação, por meio de
fotografias, das formas de expressão da comunidade. E, uma identificação detalhada dos signos
que fazem do território sagrado o corpo da comunidade de terreiro. Também seguindo a
Portaria IPHAN nº 11 de 11/09/1986, em relação a documentação exigida na condução dos
estudos para o tombamento, a tramitação está de acordo com o segundo tombamento.
O terceiro tombamento teve como Relator o engenheiro e mestre em Desenvolvimento
urbano (com a dissertação “Reabilitação do Centro Histórico de São Luís: análise crítica do
Programa de Preservação e Revitalização do Centro Histórico de São Luís - PPRCHSL, sob
enfoque da Conservação Urbana Integrada”, defendida em 2006 na UFPE), Luiz Phelipe de
Carvalho Castro Andrés. O parecer favorável ao tombamento da Casa das Minas Jeje, de 17 de
agosto de 2001 (Processo nº 1464 “T” 00, Folhas 197 a 205), foi o primeiro do conselheiro para
o Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural. O conselheiro Andrés também cita o MAMNBA,
apontando para o significativo número de terreiros identificados em relação ao pequeno
número de terreiros tombados, apenas dois. Para o conselheiro esta defesa é uma forma de
“minorar, ainda que de forma muito modesta, esta dívida social e cultural com a memória
brasileira, bastando para isto que o mesmo estivesse bem instruído, para que a oportunidade
não se perdesse” (Idem, folha 198). Em seu texto, Andrés faz menção a arquiteta Márcia
Sant’Anna e ao seu parecer para o tombamento do Ilê Axé Opô Afonjá,
Não há dúvida que é grande a dívida do IPHAN para com o inventário e a
proteção de bens culturais vinculados a cultur a afro-brasileira. Estudos
amplos dessa natureza são de fato necessários e é urgente o estabelecimento
de uma política institucional de proteção dos referidos bens. (Idem, folha
198).

Aqui há o debate pela não inclusão dos bens móveis no tombamento, “em virtude da
natureza efêmera e facilmente perecível de numerosas das peças arroladas ao inventário
fotográfico” (Idem, folha 202). No debate do momento, o que prevaleceu foi a visão juríd ica da
Procuradoria “que por sua natureza são impróprios e até incompatíveis com os preceitos do
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tombamento, cuja conservação e preservação constituem a essência deste ano” (Idem, folha
202). Sendo assim, o conselheiro indica que a comunidade da Casa das Minas Jeje “destine uma
área do imóvel para instalar uma pequena exposição de alguns objetos significativos que não
sejam utilizados ritualmente” (Idem, folha 202). Mais uma vez podemos observar o conceito da
mutabilidade e da imutabilidade, mesmo que pelo viés museológico, presente no ato e na
proposta de conservação do bem tombado. A especificidade do relato do conselheiro torna-se
importante e sensível quando este consegue transpor para o seu texto “a estreita ligação entre
a estrutura física da Casa, o partido interno, a disposição dos cômodos, os materiais construtivos
e os cultos que nela se processam” (Idem, folha 202). Também trata da questão da permanência
e da tradição de maneira bem objetiva, dialogando com o mundo dos invisíveis, “Não há
dinheiro que possa fazer assentar ali um belo assoalho de madeira ou um faiscante piso de
cerâmica. Qualquer tentativa neste sentido, mesmo conduzida com a melhor das intenções,
seria fatal para o prosseguimento do culto” (Idem, folha 202). De forma mais sensível ainda, o
conselheiro compreende que “A Casa é o corpo, e como tal é “orgânica” (Idem, folha 203) em
seus materiais e formas.
Portanto, na trajetória de luta em defesa do tombamento dos terreiros, transformamos
e impulsionamos intensos debates importantes para além do simples confronto conceitual
sobre o instrumento e o bem: mutabilidade e imutabilidade. O rico debate, um tanto já
amadurecido, proporcionou que por unanimidade o Conselho decidisse pelo tombamento, em
sua 35ª Reunião do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, conforme registrado em ata de
22 de agosto de 2002 (Idem, folhas 208 a 251).
O quarto processo de tombamento, Terreiro Ilê Iyá Omin Axé Iyamassê, conhecido como
Gantois, nº 1471 “T” 00, possui 239 folhas. Na documentação disponibilizada pelo IPHAN,
referente ao processo, não constam anexos e ou apensos. O processo tem início com a
solicitação da comunidade, em nome do Memorial Mãe Menininha do Gantois, acompanhada
de memorial descritivo assinado pela FCP - Fundação Cultural Palmares, com área do perímetro
correspondente ao sítio e levantamento esquemático. Na consolidação dos estudos, o parecer
técnico nº 383/02 da 7ª SR IPHAN (Processo nº 1471 “T” 00, das folhas 85 a 99), de 03 de
setembro de 2002, é assinado pela arquiteta Márcia Sant’Anna, que mesmo de licença do IPHAN
atendeu ao chamado da Superintendência para auxiliar na descrição e instrução do processo,
ou seja, realizando os procedimentos para a identificação do bem e delimitação do tombamento
e entorno. Em seguida consta documento sistematizado, do tipo ficha, com as informações
necessárias para a efetivação do tombamento, tais como os critérios de intervenção no
perímetro do tombamento e na área de entorno (Idem, das folhas 100 a 102), com a planta da
poligonal do tombamento e entorno (Idem, folha 103), seguida de documentação fotográfica
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(Idem, das folhas 110 a 153). Na sequência, há o parecer da Procuradoria validando os estudos
e encaminhando para o Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural (Idem, folha 163),
autorizando o trâmite e dando prosseguimento assim as notificações, para a Prefeitura de
Salvador e para o proprietário, conforme a portaria IPHAN nº 11 de 11/09/1986.
O quarto tombamento tem a característica de maior objetividade dos estudos, com um
certo trâmite técnico e administrativo mais consistente e consciente das proposições do estudo,
com poucas dúvidas entre os agentes, substanciando as ações do instrumento em questão. E,
também tem como relator o conselheiro Luiz Phelipe de Carvalho Castro Andrés, com parecer
de 18 de novembro de 2002 (Idem, folhas 174 a 183), quase um ano após a defesa do
tombamento anterior, a Casa das Minas. Segundo o conselheiro, o Gantois “vem a ser o mais
conhecido de todos os centros de religião afro-brasileira”(Idem, folha 174), e,
consolida cada vez mais no seio da instituição, no sentido de assumir uma
política de proteção a estes bens, de forma que se possa minorar a enorme
dívida do Estado, para com os povos de raça negra, através do
reconhecimento cada vez maior, do valor fundamental de sua valiosa
contribuição na formação do povo brasileiro. (Idem, folha 174).

Mais uma vez é registrada a importância do MAMNBA para a identificação e o
reconhecimento dos terreiros e que, “faz persistir a certeza de que o tombamento de apenas
três terreiros ainda representa muito pouco em favor da proteção legal” (Idem, folha 174). De
acordo com o parecer as questões técnicas, jurídicas e burocráticas, assim como a
instrumentalização dos estudos, a identificação do bem e a delimitação do sítio, não deixam
dúvidas quanto a possibilidade de atendimento da solicitação da comunidade por parte da
instituição. Mais uma vez o conselheiro demonstra a sua sensibilidade em compreender que
cuidaremos de não separar o “corpo da alma”, reconhecendo ser muito for te
a ligação entre a tipologia arquitetônica, a morfologia urbana do conjunto e
o sentido religioso da casa. De fato, o partido interno das construções e a sua
disposição no terreno são inteiramente determinados pela necessidade dos
rituais e celebrações. (Idem, folha 178).

Com isso, é possível aprofundar o debate da compreensão da sociedade brasileira e a
influência da cultura africana nos modos e costumes, assim como na formação dos marcos
urbanos nas cidades coloniais “a partir do núcleo original” no “centro histórico” (Idem, folha
180), nas ações e no campo do patrimônio cultural,
o estudo dos terreiros tem permitido uma melhor compreensão dos
meandros da formação do povo brasileiro. De fato além das pesquisas
etnográficas e antropológicas já realizadas e ainda por serem efetivadas,
temos toda uma sociologia política que vem sendo traçada a partir da
trajetória dos terreiros, em decorrência de sua grande vascularização e
presença na sociedade em todos os tempos, desde as pessoas mais humildes,
oriundas das camadas menos favorecidas até aos grandes personagens da
política nacional. Entre outras conclusões, os trabalhos já realizados
demonstram que embora muitas vezes não assumissem publicamente, boa
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parte dos próceres da política nacional reverenciou e se ajoelhou perante as
mães ou chefes de terreiros na busca de proteção pessoal, ou força e
orientação para as decisões que iriam afetar a vida de milhões de cidadãos.
(Idem, folha 178).

É imprescindível destacar, no caso do Gantois, o protagonismo da comunidade diante
da pedido, por ser a primeira solicitação assinada pelas “Mães que a governaram e que agora
aspiram ao reconhecimento oficial do Ministério da Cultura” (Idem, folha 181). A solicitação é
realizada pouco tempo após o falecimento da Iyalorixá Cleusa Millet, Mãe Cleusa, e, assinada
pela senhora Mônica Millet, neta de Mãe Menininha do Gantois (Maria Escolástica da Conceição
Nazareth) e irmã da atual Iyalorixá Mãe Carmem, com o pedido para que as conversas sobre o
tombamento, anteriormente levadas pelo Ministro Francisco Weffort em visita ao terreiro,
suspensas devido ao luto, fossem retomadas.
Como um ato político, o conselheiro Andrés traz para o debate, no campo do patrimônio
cultural e da memória, a importância da ressignificação e de um outro olhar sobre o outro que
somos nós, um outro olhar para o conhecimento e os saberes, um outro olhar para a eficaz
garantia dos direitos, sobretudo do direito à memória e das ações afirmativas, promovidas pelo
Estado brasileiro, em suas políticas públicas de governo e de Estado,
Esta sim a primeira das grandes dívidas que, como cidadãos, herdamos desde
o nascimento. Aquela que parece ser imporsśivel de saldar. Pois, como
indenizar o sacrifício de milhões de seres humanos que, julgados inferiores,
foram violentamente arrancados de suas casas e apartados de suas famílias
e subjugados para um terrível cruzeiro marítimo e depois agrilhoados à
solidão do trabalho escravo num continente distante e sem chance de
retorno? Como pagar todo o sofrimento vivido na construção do Brasil nos
períodos da Colônia e do Império e que, como uma herança espúria, ainda
persiste ainda que em menor grau, no cotidiano dos cidadãos de origem
negra? (...) Mas mesmo assim, o povos africanos retribuíram, e retribuíram
não só com o suor de seu trabalho, mas irrigando nossa cultura com o sangue
e enriquecedor de sua contribuição étnica. É de se perguntar sempre, de que
forma retribuir também a sua participação decisiva na harmonia e no ritmo
forte de toda a musicalidade brasileira, no sabor e na rica diversidade da
culinária, na magia da alegria que extravasa nas nossas grandes festas
populares, como o carnaval, único no mundo e também no vigor dos nossos
esportistas. (Idem, folha 182).

Finalizando a menção aos debates ocorridos no quarto tombamento, não somente no
parecer, mas também presentes na ata da 37ª Reunião do Conselho Consultivo do Patrimônio
Cultural, em 21 de novembro de 2002 (Idem, folhas 184 a 227), valorizamos a defesa do
conselheiro, como também a análise histórica e política da diáspora africana, e, a indispensável
visão do ato do tombamento para além da materialidade,
ele incide também sobre a auto estima das pessoas diretamente envolvidas,
bem como da comunidade envoltória, ele não atribui apenas o poder de
coerção, de vigilância, de fiscalização, mas também confere valor. E como
valoriza, ele eleva e estabelece uma aura de respeito sobre bem que se
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pretende preservar. O tombamento não é somente um ato jurídico e
burocrático, mas uma estratégia de distinguir, de divulgar, de fortalecer
argumentos de defesa, e portanto, um caminho para consolidar as
perspectivas de continuidade para o futuro. (Idem, folha 183).

Mais uma vez por unanimidade, o Conselho decidiu pelo tombamento, porém, é
possível observar ainda os questionamentos, proferidos pelos conselheiros e conselheiras
presentes, sobre a impermanência dos aspectos físicos. E, em uma das falas, ainda que tenha
sido decisão unânime houve o questionamento quanto ao mérito do bem em relação ao
tombamento, sugerindo que os terreiros deveriam ser registrados, finalizando os debates dos
conselhos, segue trecho da fala da conselheira Susanna Sampaio,
(...) fiquei pensando sobre o preâmbulo da Carta de Veneza, de 1964, que
reza: ‘Portadoras de mensagem espiritual do passado, as obras monumentais
de cada povo perduram no presente como o testemunho vivo de suas
tradições seculares.’ Considero este texto a fundamentação do Patrimônio
Imaterial ou Intangível. É o espírito conectado, o valor espiritual agregado a
todas as obras de arte. Ora os templos, as igrejas, as missões jesuíticas, como
as igrejas barrocas da Bahia guardam esse valor espiritual. Os terreiros de
candomblé são por excelência o marco intangível da civilização afro brasileira. Então penso ser importantíssimo que registrássemos esse terreiro
como Patrimônio Imaterial, porque tombamos monumentos arquitetônicos
visíveis, palpáveis, estudados através de sua técnica construtiva, do material
de construção. Os terreiros de candomblé não tem essa riqueza, são galpões,
são módulos que se inserem em conjunto natural para a prática do culto,,
mas têm igualmente a mesma preciosa carga espiritual e imaterial. (Idem,
folha 216).

VI. Considerações para outros estudos
Durante muito tempo, mitos e preconceitos de toda espécie esconderam do
mundo a real história da África. As sociedades africanas passavam por
sociedades que não podiam ter história. Apesar de importantes trabalhos
efetuados desde as primeiras décadas do século XX por pioneiros como Leo
Frobenius, Maurice Delafosse e Arturo Labriola, um grande número de
especialistas não africanos, ligados a certos postulados, sustentavam que
essas sociedades não podiam ser objeto de um estudo científico ,
notadamente por falta de fontes e documentos escritos. (M’BOW, 2010,
p.20).

Não estamos distantes da negação da história, da memória e da herança cultural das
comunidades e dos povos tradicionais de terreiro. Quando os conceitos e a visão colonialista
definem o que deve ou não ser preservado e decidem quem tem direito à memória (?), estamos
ignorando a cultura da oralidade, seus povos, ritos e costumes, que em diáspora, constituíram
a sociedade brasileira, e sobreviveram a partir da constituição dos seus territórios sagrados. A
identidade diversa dos povos de terreiro pode ser compreendida como um conjunto dos valores
míticos que compõem o seu legado ancestral, ou seja, o seu território, patrimônio cultural, suas
pertenças e memórias.
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No ano de 2012, ou seja, dez anos depois do debate anterior, o IPHAN lançou a
publicação “Políticas de Acautelamento do IPHAN para Templos de Culto Afro-Brasileiro”, que
reúne debates acerca dos processos de tombamento ocorridos até então. Debate importante
que reúne as principais disputas de paradigmas no campo do patrimônio pelos diversos agentes
responsáveis pelas políticas de acautelamento. Na apresentação da publicação o então
Superintendente do Iphan na Bahia, evidencia a importância de retomar a discussão dos
tombamentos dos terreiros, visando a elaboração de um plano de intervenção física nos
terreiros tombados (Casa Branca, Opô Afonjá, Gantois, Alaketo e Bate Folha), o tombamento
provisório da Roça do Ventura, e a necessidade de dar continuidade aos debates sobre a
“valoração do patrimônio religioso das inúmeras nações afro-brasileiras” (AMORIM, 2012, p.
13). Na sequência dos capítulos, surgem debates importantes para a compreensão desses
tombamentos, no que diz respeito a contextualização e peculiaridade desse movimento
impulsionado por ações ativistas da sociedade civil, sobretudo dos movimentos sociais. Há
debates sobre a quebra do conceito de monumentalidade, nos anos 1982-1986, em decorrência
dos estudos para o tombamento da Casa Branca (Idem, p. 18). Porém, revisitados nos debates
do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, em 2002, em decorrência do tombamento do
Gantois. Para o estudo dos terreiros, é necessário ressignificar o olhar conforme os pontos
traçados pelo conselheiro Luiz Phelipe Andrés, em seus dois pareceres, anteriormente
debatidos. A monumentalidade que fazia sentido era a sustentação da herança africana, sua
cosmogonia e a relação com os espaços de resistência construídos em nosso território,
monumentais como o continente negro. (...) O monumento não era mais o
signo, mas e sobretudo o significado que abrigava. (...) Ainda que, ao longo
de 25 anos, mais quatro casas baianas e uma maranhense tivessem sido
tombadas, mudou muito pouco o trato do Iphan e sua reflexão sobre o novo
patrimônio adquirido. (Idem, p. 19 e 21).

Outra questão muito debatida durante os estudos dos tombamentos dos Terreiros é o
conceito de mutabilidade, uma das maiores negativas para a continuidade do tombamento,
tanto que, AMORIM (p. 21) fala sobre a manutenção do tombamento, ou seja, para as mentes
colonizadas e colonizadoras, a dinâmica e os movimentos desses territórios, não edificam de
maneira consolidada o seu sítio, mas é comum ler argumentos técnicos sobre o outro sem a
menor preocupação em dar a ver, ou seja, em deixar o outro falar. Dito isso, é importante
reiterar que as questões negativas do efeito do tombamento não são essas de fato, os desafios
do ato de tombar os terreiros estão relacionados aos aspectos físicos do território obviamente,
tais como, “a especulação imobiliária, a ocupação urbana desordenada e a apropriação de
espaços comuns dos terreiros, por indivíduos vinculados ao culto” (Idem, p. 21). No segundo
capítulo da publicação, a arquiteta Márcia Sant’Anna, professora da UFBA e técnica do Iphan,

400

II Seminário Nacional História e Patrimônio Cultural – GT História e Patrimônio Cultural (ANPUH Brasil)
Patrimônio, democracia e políticas públicas
1 a 5 de outubro de 2018 - UNIRIO – Rio de Janeiro, RJ

na época diretora do Departamento de Patrimônio Imaterial, tendo atuado em vários setores
do órgão ao longo de sua carreira, traça análises sobre esse território construído, composto de
espaço religioso e cotidiano (SANT’ANNA, 2012, p. 27) com habitações da comunidade e
edificações para a celebração das festividades da comunidade de terreiro. Junto desse espaço
construído há inúmeros bens naturais constituindo o sagrado no território, são árvores, fontes,
assentamentos das divindades e a flora ritual, “é tão essencial no candomblé, que muitas casas
que perderam suas áreas originais em consequência do inchaço urbano (...) o representam por
meio de vasos de plantas, arbustos em canteiros e pequenas fontes artificiais” (Idem, p. 27).

Para Sant’Anna, os terreiros são como marcos urbanos e paisagísticos “testemunhos da
resistência cultural, de preservação da memória ancestral e de preservação das línguas
africanas” (Idem, p. 28); territórios privilegiados de transmissão dos conhecimentos tradicionais
religiosos e medicinais, de produção cultural e preservação das memórias ancestrais.
“Constituem patrimônio cultural material e imaterial que deverão ser protegidos e
preservados.” (Idem, p. 28). O tombamento dos terreiros destina-se a garantir a permanência
desses espaços,
em face das inúmeras ameaças de ocupação do espaço do terreiro
explicitados pela própria comunidade de culto. Como lugar que abriga
práticas religiosas e sociais dinâmicas, o tombamento de terreiros de
candomblé aproxima-se do espírito do novo instrumento de registro de bens
culturais imateriais, no sentido do estabelecimento de um pa cto de
preservação entre Estado e a comunidade de culto interessada. (Idem, p. 31).

De acordo com Sant’Anna (p. 32) é urgente que o IPHAN constitua uma política nacional
para preservação dos terreiros, seja tombamento ou registro, desde que seja possível garantir
a titularização, ou seja, utilizando o instrumento de desapropriação, em benefício da
comunidade.
No caso dos terreiros, as questões ligadas a impermanência e mutabilidade, levantada
pelos técnicos e teóricos do campo, até o tempo presente, expõe m um total desconhecimento
e silenciamentos vinculados a tentativas de desvalorização da cultura afro-brasileira, pois, não
há nada mais importante para as comunidades tradicionais de terreiro que a permanência da
tradição e a manutenção dos hábitos e costumes de seus antepassados - sejam esses hábitos e
costumes do cotidiano ou criados para que se faça vivo o mundo dos invisíveis; como por
exemplo, a materialização em seus aspectos físicos do sagrado e remanescentes humanos: fios
de conta, assentamentos, indumentárias, objetos rituais, instrumentos musicais, as casas (suas
paredes, telhados, janelas e portas) das divindades, isoladas ou em conjunto; que possuem,
portanto, a função de abrigar e proteger o sagrado que existe dentro delas.
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MUSEU DE ARTE À VISTA: HISTÓRIA, FOTOGRAFIA E VISUALIDADE NA CRIAÇÃO DO MUSEU
DE ARTE DE BELO HORIZONTE
RITA LAGES RODRIGUES1
LUIZ HENRIQUE ASSIS GARCIA 2
ANA KARINA BERNARDES 3

Inaugurado em 1957, o Museu de Arte de Belo Horizonte (atual Museu de Arte da
Pampulha) 4 tomou sede no edifício do antigo Cassino da Pampulha, fechado em 1946 devido à
proibição dos jogos de azar no país. Em 60 anos de existência, o único museu de arte da cidade
incumbiu-se de um acervo de arte moderna e contemporânea com aproximadamente 1.500
obras e realizou mais de 430 exposições, apesar das dificuldades que decorrem de funcionar em
um prédio tombado que não foi concebido para tal uso, e que necessita de adaptações que não
tem sido autorizadas pelos órgãos de proteção do Patrimônio Cultural e de investimentos que
o poder público não aporta.
Em 1955 o único museu existente em Belo Horizonte era o Museu Histórico Abílio
Barreto (MHAB), criado em 1940 por Juscelino Kubitschek. Contudo, a demanda por um museu
de arte na cidade vinha fortalecendo-se desde a década de 1930, com a crescente produção
artística não academicista e a realização do Salão Bar Brasil em 1936. A partir deste Salão, a
Câmara Municipal de Belo Horizonte instituiu, por meio da Resolução nº 6, uma Exposição Anual
de Arte da cidade. No ano seguinte, o então prefeito de Belo Horizonte, Otacílio Negrão de Lima,
assinou o Decreto nº 130, que oficializou os Salões de Arte de Belo Horizonte. As obras
premiadas nos Salões deram início à formação de um acervo artístico municipal, sem, contudo,
definir-se um local de guarda adequado.
Em 1940, Kubitschek assumiu a prefeitura e suspendeu temporariamente os Salões, que
voltaram a ser realizados em 1943. Para justificar a decisão, o prefeito argumentou que sem
uma escola de belas artes na cidade os Salões seriam apenas para amadores. Buscando
incentivar a produção de arte moderna e associar a valoração do modernismo pungente ao seu
projeto de modernizar a cidade, convidou Alberto da Veiga Guignard para dirigir a Escola de
Belas Artes em 1943. Com Guinard, os Salões Municipais de Arte foram retomados e em 1944
aconteceu a Exposição de Arte Moderna, a primeira coletiva composta exclusivamente de

1

UFMG / Es cola de Belas Artes. Doutora em História PPGHIS-UFMG.
UFMG / Es cola de Ci ência da Informação; PPG-CI ECI-UFMG. Doutor em História PPGHIS-UFMG.
3 Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte. Mestranda em Ci ência da Informação PPG-CI ECI-UFMG.
4 A muda nça de nome da instituição foi s acramentada oficialmente foi a pós reforma em 1995, que i ncluiu concurso
de uma nova logomarca. Para os respectivos contextos adotamos a nomenclatura que se aplica, ou alternativame nte
o genérico Museu de Arte.
2
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modernistas em Minas Gerais, no segundo andar do Edifício Mariana, contando com a
participação de artistas importantes, tais como Tarsila do Amaral, Di Cavalcanti, Anita Malfati,
Segall, Goeldi e Portinari. Na virada desta década para a seguinte constata-se um grande impulso
de institucionalização da arte moderna, como o MASP, o Museu de Arte Moderna (MAM) de
São Paulo e o MAM do Rio de Janeiro, o MAM de Florianópolis, e mais adiante, em 1957, o
Museu de Arte de Belo Horizonte e em 1959 o MAM da Bahia. A abertura desses museus,
segundo Lourenço (1999: 103), fomentou modificações culturais, em conjunto com ideais
políticos e econômicos relacionados ao fenômeno da urbanização, desenvolvimento e
industrialização.
Expressão desse intento modernizador, o Conjunto Arquitetônico da Pampulha,
inaugurado oficialmente em 1943, idealizado por Kubitschek e projetado por Oscar Niemeyer,
foi erguido às margens da represa da Pampulha, construída em 1938, ainda na gestão do
prefeito Otacílio Negrão de Lima. Como um de seus componentes, o Cassino da Pampulha foi
projetado para ser uma referência de luxo e lazer para a elite belorizontina. Levando-se em
consideração a sua localização - um lugar afastado a nove quilômetros do centro da cidade e
sem uma linha de transporte público eficiente - esse prédio era inacessível para grande parte da
população da cidade:
Voltando a evocar a singular época que viveu Belo Horizonte com o Cassino
da Pampulha, lembro-me das madrugadas em que terminada a faina da
jogatina e das farras que se prolongavam no “grill -room”, deixavam a pérgola
do palácio encantado aqueles ônibus carregando na trasei ra os gasogênios
fumarentos. [...] Empregados, garçons, bailarinas e guardas -civis neles se
amontoavam como podiam. Esses ônibus com gasogênio tinham uma
velocidade comparável somente aos carros -de-bois, o que mais ajudava a
sonolência daqueles passageiros extenuados. [...] O calhambeque com aquele
apêndice mecânico de emergência mal chegava ao começo de uma rampa,
parava. Durante uns quinze minutos as chamadas ventoinhas da trapizonga
diabólica trabalhavam para fazer o gás. E daí a pouco começávamos de nov o
a andar e isto se repetia várias vezes, fazendo com que o percurso do Cassino
à Cidade durasse três horas e meia no mínimo. (LIMA, 1972:155)

Conhecido como “Palácio de Cristal”, devido a seu fechamento por panos de vidro, este
edifício foi erguido usando-se materiais nobres e importados de revestimento. Como foi descrito
por Juscelino Kubitschek em seu relatório de prefeito do ano de 1942:
[...] O jôgo de dimensões permite uma visão agradável e sugestiva. está
dividido em duas partes, uma para jogos e outra para o “grill -room”. Nesta, a
pista de dansa é tôda de vidro, iluminada com lâmpadas fluorescentes e
provida de um moderno processo que permite a variação rápida das côres.
Há um elevador automático, por onde podem subir e descer os artistas. De
conformação circular, o “grill -room” é todo de paredes de vidro,
ornamentado ainda com “brisolés” de fino acabamento e com cortinas
apropriadas que o tornam mais atraente. O teto é formado por uma cúpula
tôda revestida de material absorvente do som. A iluminação do “grill”
permite dezenas de variações, sendo ainda dotada de projetores. [...] Todo
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salão de festas se reflete em espelhos de cristal, colocados na parte esquerda,
o que é de efeitos surpreendentes. Também as paredes dos planos inclinados
e do lado interno do “hall” e do salão, na parte onde não há vidros, são
revestidas de mármore argentino de belíssimas côres. (OLIVEIRA, 1941: p.41)

Foram utilizados diversos materiais importados, tais como mármore Amarelo de Negrais
de Portugal, aço inox americano, espelhos de cristal belga, mármore argentino. A escolha desses
revestimentos foi condizente com o uso destinado ao prédio de modo a promover um ambiente
luxuoso que dialogava com o esbanjamento dos jogos de carta e roleta que dominavam o
Cassino. A crítica de Eduardo Frieiro é bastante reveladora dos conflitos materiais e simbólicos
que giram em torno do complexo arquitetônico:
26/04/44 - A Pampulha é uma criação típica: obra do vício refinado, do luxo
que acompanha essa forma aristocrática do vício e, enfim, do capital, que o
luxo fomenta e alimenta. A prefeitura criou a Pampulha com o fim de dar a
Belo Horizonte um centro de prazer e diversão para as classes ricas e
remediadas. Construiu um lago artificial, um Cassino e um clube aristocrático.
Os terrenos da Pampulha que pouco valiam, foram comprados pelo
privilegiados da política, do governo, da indústria e da finança. Valorizam-se
enormemente, logo que a administração municipal, com o dinheiro dos
contribuintes, enterrou ali milhares de contos de réis em obras suntuárias, e
continua a enterrar sem olhar esbanjamentos. (FRIEIRO, 1981: 60)

Com a proibição dos jogos de azar em 1946 este prédio ficou sem uma destinação
“adequada” e permanente por nove anos. É interessante perceber que, ao longo do período,
várias funções lhe foram dadas ou imaginadas. Em 1947 chegou a abrigar uma exposição de Arte
Tradicional Mineira, uma iniciativa do arquiteto Sylvio de Vasconcellos, além de ser alvo de
outras propostas de uso insinuadas ou sequer realizadas, como uma rádio e uma boate.
O “caráter excepcional” do prédio foi tido como subsídio para a ocupação que se deveria dar a
este. Assim, atividades que não fossem condizentes com a elite belorizontina não deveriam ser
cotadas para acontecer naquele lugar. Buscava-se então uma atividade que fosse condizente
com valores atrelados à construção daquele prédio, de modo que
Em junho de 1955, um articulista do jornal Estado de Minas, Celso Brant,
sugere, em uma reportagem, a criação de um Museu de Arte Moderna no
Casino. Analisando a trajetória do edifício ao longo da sua acidentada história,
com a sucessão de impropriedades de utilização conjugadas com períodos de
fechamento, argumenta sobre o seu valor arquitetônico como uma das
‘melhores realizações da arte moderna em nosso país’, ao passo que uma das
falhas no panorama cultural da cidade é a inexistência de um museu. Reitera,
então, a sugestão de Nelson Rockfeller, quando aqui esteve de transformar o
Casino em um Museu de Arte Moderna. (LANA, 2009: 195)

Assim, em 12 de dezembro de 1957, o Museu de Arte de Belo Horizonte foi inaugurado
como parte da comemoração dos 60 anos da cidade, ocupando o prédio do antigo Cassino da
Pampulha, que, desde o seu fechamento em 1946, vinha deteriorando-se por não ter tido um
uso adequado que possibilitasse a sua manutenção. A abertura deste museu se deu com a
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realização do XII Salão Municipal de Belas Artes, e, ainda em dezembro de 1957, da Exposição
do Acervo do Museu de Arte Moderna de São Paulo. Sua instituição legal ocorreu 11 dias após
a sua inauguração oficial por meio da Lei nº 674, de 23 de dezembro de 1957, e em seu art. 2º
define os fins e objetivos deste museu como sendo:
I - Criar e manter coleções de obras de arte em geral, especialmente de
pintura, gravura, escultura, desenho, cinema, fotografia e folclore;
II - Patrocinar e dirigir a realização de conferências e cursos sôbre temas de
estudo compatíveis com os seus objeti vos;
III - Colaborar na promoção e realização do Salão de Belas Artes de Belo
Horizonte, observados os dispositivos legais vigentes sôbre a matéria e
assegurada a participação de, pelo menos, um membro do Conselho do
Museu de Arte, em cada uma das comissões ou seções julgadoras dos
trabalhos concorrentes nos prêmios de Salão;
IV - Promover e realizar, em seu auditório e dentro de suas finalidades,
espetáculos teatrais, de conjuntos amadores ou profissionais, bem como
exibições cinematográficas, espetáculos de ballet e concertos musicais;
V - Patrocinar a realização permanente ou temporária de exposições de obras
de arte de sua propriedade, de particulares ou pertencentes a outras
instituições;
VI - Patrocinar e promover exposições permanentes ou temporárias de obras
de arte popular, em tôdas as suas formas de Manifestação, incentivando o
seu desenvolvimento e a sua difusão. (BELO HORIZONTE, Lei nº 674, 1957)

Até 1959 foram realizadas mais 17 exposições no Museu e mais dois Salões Municipais.
Ao analisarmos o inventário5 do Museu de Arte da Pampulha (MUSEU, 2010) nota-se que neste
período de atuação, deu-se a entrada de 126 obras de arte para o acervo do museu, dentre as
quais encontram-se importantes nomes do modernismo mineiro e brasileiro, tais como August
Zamoyski, Mário Silésio, Marília Giannetti, Álvaro Apocalypse, Roberto De Lamonica, Ana
Letycia, Oswaldo Goeldi, Chanina, Jarbas Juarez, Maria Helena Andrés, Tomie Ohtake e José
Pedrosa. Destas, 63 obras entraram para o acervo após participação em mostras, exposições e
Salões de Artes realizados no MAP, tendo sido as demais doadas pelos autores ou por terceiros
e/ou intermediários, tais como Assis Chateaubriand, por meio do qual foram adquiridas dez
obras para este museu, principalmente de artistas estrange iros6 . Por outro lado, apesar de
constar nos seus objetivos a promoção e exposição de obras de arte popular e folclore, o mesmo
não chegou a se concretizar ao longo de sua história e trajetória, sendo que pouquíssimas vezes
as exposições desse cunho ocorreram no MABH, e até mesmo posteriormente no MAP.

5

A publ icação i nclui 1.335 obra s do a cervo. Tra ta-se de s imples ca talogação, que teve como base a ntigas fichas
ca ta lográficas, l ivros de tombo e i nformações contidas nas obras. Es ta documentação está disponível para consulta
no Centro de Documentação do MAP (CEDOC/MAP). Fa z-se necessária, ainda hoje, uma pesquisa a profundada sobre
es te o acervo.
6 Es ta estimativa quantitativa em relação a o a cervo do MAP foi feita tendo como parâmetros a data das obras, sua
pa rti cipação nas exposições, mostras ou Salões e/ou a data de sua a quisição.
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A tensão latente entre o edifício e a função definitivamente tornou-se uma recorrência
na história da instituição. Motivados por nossas investigações em curso 7, vamos colocá-la em
questão descrevendo um longo arco no tempo até 2016, em Istambul, na Turquia, quando o já
referido conjunto recebeu o título de Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. Como
esmiuçamos em um trabalho apresentado recentemente (AGUIAR et al. 2018), a candidatura
originalmente previa a inscrição do conjunto como sítio incluído na tipologia Patrimônio
Moderno, cujo “significado para a arquitetura moderna pode ser facilmente apreendido nas
páginas dos grandes manuais de história da arquitetura que versam sobre o século XX”
(RODRIGUES; GARCIA; BERNARDES; MOURA, 2018: 9). No entanto, após a visita da Missão de
Avaliação Técnica em 2015, optou-se por uma mudança significativa, na direção do conceito de
Paisagem Cultural. Como se pode perceber pelos dossiês 8, a principal alteração em termos do
conjunto foi a retirada da Casa Kubitschek, residência privada modernista construída em 1942
que hoje é um museu-casa. Mas...
essa mudança de foco não reduz, em ambas as versões, a ênfase no aspecto
exclusivamente arquitetônico do patrimônio edificado. Como exemplo, a
nomeação do prédio Cassino no presente em que o texto apenas
complementa que “agora é usado como museu” é simplesmente inaceitável,
pois imprime um silêncio envergonhado sobre a história da edificação e sobre
a trajetória da Instituição que tem sido responsável pelo prédio desde 1957,
portanto mais de 60 anos. (AGUIAR et al. 2018: 8-9)

Percebemos então que a visualidade constituída em torno da edificação, da forma como
se vê inserida nos dossiês, auxiliada inclusive pelas legendas, procura consolidar a apreensão da
arquitetura como aquilo que conta, que merece ser visto e tomado como o que justifica a
inserção desse bem na lista da Unesco, inclusive nas tomadas internas que foram feitas sem
documentar exposições, atividades educativas ou mesmo as dependências internas votadas ao
funcionamento do museu. Tanto as imagens como o texto que com elas está em diálogo,
promovem, como veremos, uma suspensão da História, pois...
optou-se por uma ideia de “retorno ao original” que despreza o transcur so da
existência do objeto como parte integrante do mesmo. Ressalte-se que essa
ideia de retorno ao original está já presente em reportagens dos anos 1995,
em um momento de restauração do prédio, em que se falava da necessidade
de se derrubar as árvores que não faziam parte dos jardins iniciais planejados
por Burle Marx. (RODRIGUES; GARCIA; BERNARDES; MOURA, 2018: 10).

7

Es te tra balho é resultado parcial das pesquisas conjuntas do gru po de Pesquisa ESTOPIM - Núcl eo de estudos
i nterdisciplinares do Pa tri mônio Cul tural, s ediado na UFMG e coordenado por GARCIA e RODRIGUES. Também
a presenta resultados das pesquisas individuais de BERNARDES junto a o PPGCI. Uma primeira exploração da referida
tens ão encontra-se em RODRIGUES; GARCIA; BERNARDES; MOURA (2018).
8 Em ra zã o da primeira proposta (2014) já dar o tom em relação aos aspectos atinentes à visualidade do MAP que
queremos a bordar, e da s egunda (2017), cuja cópia s ó ti vemos a cesso por empréstimo, não ter a presentado
muda nças significativas quanto a o objeto proposto, boa parte de nossas considerações estão calcadas nela.
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Pretendemos assim, traçar um percurso que, após uma breve digressão sobre o modo
como pensamos as relações entre fotografia, visualidade e patrimônio, investigar os registros
em dois pontos antípodas da história do Museu de Arte, cuja imagem em negativo talvez seja a
que revela a edificação e o cassino como contrapontos propostos a partir de uma perspectiva
do Patrimônio Cultural na confluência entre uma tradicional afirmação da “pedra e cal” e da
contemporânea mercantilização da imagem do espaço urbano na sociedade do espetáculo.
Fotografia, visualidade e patrimônio
Promovendo um longo levantamento das discussões dedicadas ao tema, diversos
historiadores concordam que a fotografia é resultado de um trabalho social que produz sentido
com um recorte no tempo e no espaço, operado e mediado pelo olhar do fotógrafo a partir das
possibilidades técnicas da máquina e dos códigos e convenções culturai s com os quais lida
(MAUAD, 1996; KOSSOY, 1999; MONTEIRO, 2006; POSSAMAI, 2009; LOPES, 2011). Enquanto
documento iconográfico acerca de uma dada realidade e um fragmento da história, o registro
fotográfico fornece provas, indícios sobre os cenários, as personagens e os acontecimentos de
uma determinada cultura material. Vale-nos, nesse sentido, a reflexão de Krakauer, em ensaio
originalmente publicado em 1927:
“[...] a fotografia, não diversamente dos outros modos de representação
anteriores, está subordinada a um grau determinado de desenvolvimento da
vida prático-material. É o processo de produção capitalista que a engendra”
(KRACAUER, 2009: 78)

A percepção da fotografia enquanto documento histórico, como experiência social, é amparada
pela ‘revolução documental’ proposta pela Escola dos Annales. Não é de hoje que a fotografia
estabeleceu sua independência do texto escrito (MAUAD, 1996), mas igualmente é preciso
considerar, como aponta Canabarro (2005, p.25), que "a utilização de fotografias pelos
historiadores é uma prática muito recente e, por conseguinte, restrita". Como traça Monteiro
(2006), a Nova História Cultural buscou responder a essas novas problemáticas de pesquisa,
ampliando seu corpus documental com a utilização de fontes não escritas, iconográficas ou
sonoras. Outros campos do saber, como a Semiótica e a Antropologia, oferecem contribuições
decisivas para compreendermos a relação do historiador com a fotografia. Como outras
imagens, o registro fotográfico também pressupõe um jogo de inclusão e exclusão. É fruto de
escolha e, como tal, não apenas constitui uma representação do real, como também integra um
sistema simbólico pautado por códigos oriundos da cultura visual que os produz:
A fotografia é um produto social e cabe ao historiador perceber como as
imagens constituem uma certa maneira discursiva de colocar em cena
questões e fragmentos da história, percebidos no encaixe de uns documentos
com os outros na tentativa de se entender sua forma evolutiva e, ao mesmo
tempo, descontínua. Desta forma, a história aproxima-se do presente, com a
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fotografia, permitindo entender a história oficial, a secreta, a individual e a
coletiva. (CANABARRO, 2005: 24)

O patrimônio cultural integra-se, na discussão que intentamos propor, ao conceito de
cultura visual, especialmente na relação do patrimônio com a cidade. A cultura visual é
compreendida como um sistema de significados constituídos a partir de regras de regimes de
visibilidade/visualidade existentes em grupos culturais. Na contemporaneidade, o patrimônio
cultural apresenta-se inserido em lógicas interacionais de atribuição de valor a um lugar
específico e é nessa inter-relação entre o global e o local, entre o imagético e o material, que
devemos refletir sobre o mesmo visto como parte integrante da cultura visual contemporânea.
No âmbito das discussões relacionadas à cultura visual, a visualidade aparece como uma
dimensão importante da vida social e dos processos sociais, que não devem tratar somente de
fontes visuais, mas sim de visualidade.
O desconhecimento da problemática teórico-conceitual relativa ao fenômeno da
representação, à natureza da imagem e à visualidade, o uso da fonte visual como depositária de
informação empírica pura e dependências de técnicas de leitura derivadas das teorias de
Panofsky ou da semiótica, e a “ênfase dada à tipologia documental e não aos problemas
históricos, teto limitado às questões das mentalidades, do imaginário e da ideologia” (MENEZES,
2003: 22-23) são alguns dos problemas apontados por Ulpiano Bezerra de Menezes referentes
à forma como historiadores utilizaram-se da imagem ao longo do século XX. O estudo da
visualidade aqui pretendido considera “a fotografia (e as imagens em geral) como parte viva de
nossa realidade social” (MENEZES, 2003: 29). Na sociedade atual, em que a construção e a
difusão das imagens são elementos constituidores de nossa estrutura cotidiana, não devemos
negligenciar o fato de que “A mesma imagem, portanto, pode reciclar-se, assumir vários papéis,
ressemantizar-se e produzir efeitos diversos.” (MENEZES, 2003: 29). A imagem deve ser
percebida como um objeto significativo que, inter-relacionado com a realidade mais ampla,
possui uma experiência própria, uma fruição distinta de outros aspectos da vida, compreendida
em condições históricas específicas.
As representações sobre bens patrimonializados, sobre os espaços em que coexistemos
bens e os habitantes da urbe, afetam e são afetadas pelas imagens fotográficas existentes dos
bens e pelas formas como circulam e são apropriadas. Kracauer (2009: 71) aponta justamente
que “a fotografia atual que reproduz um fenômeno familiar à consciência contemporânea
oferece, em limitada proporção, uma passagem à vida do original”, cumprindo assim o papel de
mediadora entre quem a vê e aquilo que ela reteve. Na própria atuação de órgãos públicos a
partir da década de 1930, a construção da ideia de patrimônio, seja conceitual ou de imaginário
visual, implica uma relação com a fotografia. Ferramenta essencial para o reconhecimento de
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edificações de certa forma "perdidas" em diferentes estados (servindo mesmo como parâmetro
para reformas posteriores), a fotografia igualmente foi atravessada por conceitos de um
patrimônio específico a ser valorizado e sacralizado e mesmo pela delimitação de um olhar
próprio sobre a arquitetura, que deveria ser registrada de forma asséptica, sem influência do
uso social (IPHAN, 2008) na hora de sua captação. O mesmo vale para arquivos institucionais,
catálogos e relatórios através dos quais instituições como os museus produzem sua
autoimagem. Tal orientação criou um campo de disputa entre o olhar subjetivo e oficial na
mediação do fotógrafo, com resquícios sobre o posterior imaginário de patrimônio constituído
junto a diferentes públicos.

Um museu de arte inaugurado e (re)visto
Se as funções públicas do acervo e da edificação em tese estariam em confluência,
enxergamos na história da instituição momentos liminares que revelam o tensionamento entre
elas. Ao investigar a produção de imagens em torno do museu em sua inauguração e na recente
campanha e aprovação do Conjunto Moderno da Pampulha na lista da Unesco, detendo-nos
especialmente nos registros fotográficos, indagamos como diferentes atores na cena pública
belorizontina disputam sentidos em torno do prédio, do acervo, da instituição e de seu lugar na
cidade. Nestes embates, a visualidade é dimensão importante dos processos sociais.
Ao contrário do que aconteceu quando da construção e inauguração do Conjunto
Arquitetônico, são poucas as imagens que temos atualmente do período inicial do Mus eu de
Arte de Belo Horizonte. Há atualmente no Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte (APCBH)
nove imagens, todas em preto e branco, do XII Salão Municipal de Belas Artes, primeira mostra
realizada no Museu de Arte. Destas, seis são fotografias de obras ali presentes, sendo apenas
três da exposição de maneira geral, focadas apenas no hall principal de entrada do museu.
Estas imagens mostram algumas pessoas passeando pelo museu e observando a
exposição. As estruturas utilizadas para expor as pinturas (das visíveis, em sua maioria retratos
e paisagens) são similares aos quadros de avisos que comumente se encontra nas escolas. Para
a exposição das esculturas foram utilizadas diferentes mesas, sendo pelo menos uma delas
remanescente do antigo Cassino da Pampulha9 (embaixo à esquerda, figura 1). Observa-se ainda
o uso de cortinas do tipo voil por quase toda extensão dos panos de vidro do pavimento térreo
e do que se consegue entrever do mezanino. Nos chama atenção também a presença de quase
uma dezena de vasos de plantas de médio porte dentro do espaço expositivo, isto considerando
somente o hall fotografado. Em uma destas imagens percebe-se que as plantas estão localizadas
9

Atua lmente o Museu de Arte da Pa mpulha mantém no seu acervo histórico algumas destas mesas (BERNARDES,
2015: 34).
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defronte a obras de arte, competindo visualmente com elas (no alto à esquerda, figura 2). Deste
registro a fotografia mais conhecida é a que apresenta como seu ponto central um menino
próximo a obras de arte, segurando uma grande bola, como se fosse lançá-la, sendo observado
por um guarda/segurança fardado, enquanto três homens conversam (primeiro plano, figura 3).

Da es querda para a direita: Figuras 1, 2 e 3 - s em título, 1958, a cervo Arquivo Público da Ci dade de Belo Horizonte
(APCBH);

As fotografias expressam a visão sobre a instituição na época, demonstrando que os
padrões de exposição e visitação são diversos dos apresentados atualmente. Em termos de
conservação das obras, por exemplo, apenas a presença da cortina - ainda que apenas um voil denota uma preocupação com a incidência solar nos quadros. Em contraponto, os vasos de
plantas e o menino brincando com a bola dentro do espaço expositivo, ambas situações
inconcebíveis atualmente, são exemplos dessa diversidade de parâmetro. Este ticamente notase também a pouca atenção dada a expografia, sendo que as estruturas utilizadas não valorizam
o espaço do museu nem tão pouco as obras expostas, usando-se inclusive suportes
remanescentes do cassino, como no caso da mesa descrita acima. A colocação de vasos de
plantas defronte às obras expostas, competindo a atenção do público com ela, demonstra mais
uma vez a falta de zelo pela forma de comunicar a exposição aos visitantes. Se a exploração da
espacialidade e do mobiliário nos permite detectar a insipiência das noções museológicas
aplicadas no contexto institucional – a despeito de sua circulação no cenário nacional – também
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nos valem para constatar a forma com que o olhar do fotógrafo capta o perfil sociológico e
atitudinal do público, pessoas bem trajadas ou escolares em uniformes, todas brancas,
deslocando-se em relativa ordem ou apreciando as obras e trocando impressões sobre as
mesmas. O corte social do registro documenta o corte social do público que se concebe para
frequentar a instituição e entrar em contato com seu acervo. O espaço não está apinhado, pelo
contrário, por vezes parece particularmente vazio, e isso facilita o entendimento de uma
narrativa visualmente construída sobre o que é estar numa exposição naquele momento,
basicamente calcada na alternância entre um deslocamento ordenado, eventualmente em fila,
e a postura estática diante das obras, ainda que para uma apreciação ativa que o intercâmbio
de gestos, olhares e conversa testemunha. O menino com a bola e seu olhar de esguelha
aparecem como solitário e insinuante desafio a essa ordem estabelecida, e o fato disso ter sido
fotografado revela tanto certo relaxamento nas restrições sobre os corpos dos visitantes quanto
na própria visualidade que a coleção que o ato do fotógrafo virá a montar, evidenciando que
alguma informalidade não apareceu como indesejável nem para ele nem para quem arquivou
as fotografias.
Voltamo-nos agora ao dossiê da primeira proposta de 2014. Inicialmente, na Seção 1,
há imagens relativas à localização geográfica dos bens incluídos, no país, no estado, no
município e aos poucos o olhar vai aproximando por imagens de aéreas da Lagoa da Pampulha.
Esse “movimento”, um clichê que remete à redução de escala dos mapas e da aproximação
desde o voo, constrói a totalidade, o Conjunto, e insinua já a Paisagem que viria a ser o conceito
chave do segundo dossiê de 2017. Percebemos aí a ênfase na relação com a paisagem como
“linguagem nova” diferente da indiferença ao contexto como ocorre por vezes nos registros de
edificações, em geral determinados a destacar suas

características plásticas e

monumentalidade. Se o predomínio do arquitetônico nos enquadramentos manifesta que a
paisagem é artificial (no texto é muito usada a expressão paisagem projetada) por vezes fica a
sensação insinuada de que se exporta um cenário em que a arquitetura “tropical” é diferente
porque mistura-se com a “natureza”. Essa narrativa é corroborada pela combinação que segue,
entre os croquis (um dos quais está exclusivamente demarcado como “do cassino”) dos bens de
autoria de Oscar Niemeyer, já apontando para o valor dado ao gênio arquitetônico, e a
sequência de registros fotográficos da orla da Lagoa da Pampulha, mostrando obras que não
são o coração do reconhecimento, mas fazem parte das subzonas de amortecimento.
A Seção 2 do Dossiê, descrição do bem, traz um conjunto de imagens específicas dos
bens a serem reconhecidos, inicialmente a Igreja de São Francisco, o Cassino, atual Museu de
Arte da Pampulha, o Iate, a Casa do Baile e a Casa JK. Lembramos a mudança que houve da
apresentação inicial da candidatura como Conjunto arquitetônico para Paisagem Cultural,
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retirando esta última da proposta do reconhecimento no dossiê de 2017. Nesta segunda seção,
as fotografias da paisagem e os croquis de Niemeyer se alternam, mas o enfoque é dado à
questão arquitetônica, tanto no texto do dossiê quanto nas imagens. Há alternância de imagens
históricas das décadas de 1940 e 1950 predominantemente e imagens dos bens individualmente
e na paisagem na atualidade. Como já adiantamos, cria-se a sensação de uma estabilidade ou
resistência à passagem do tempo nas fotografias externas, inclusive alternando entre P&B e
Cores, sugerindo permanência, monumentalidade, e uma modernidade que escoou para a
perenidade. Ao fundo o céu azul, ainda que rasgado por nuvens brancas, parece também sugerir
essa resistência impassível, quase que ultrapassando a finitude que é própria do humano,
invariavelmente ausente. Em uma destas fotografias, com a legenda Destaque do Cassino na
Paisagem, 1953, aparecem duas crianças em um primeiro plano à direita da imagem, duas
embarcações à vela no meio do plano à esquerda e o Museu ao fundo à direita (figura 4). É uma
das poucas imagens em que é dado o destaque às pessoas ao longo de todo o dossiê , exceção
que só confirma a regra.

Fi gura 4 - Destaque do cassino na paisagem, 1953 (DOSSIÊ, 2014:66)

No item Os edifícios, jardins e obras de arte do conjunto, os bens arquitetônicos são
tratados individualmente e o primeiro a ser abordado é o Cassino, 1940, atual Museu de Arte
da Pampulha, que “constituía a âncora de todo o Conjunto Moderno, posto que fosse este o
equipamento urbano que à época, no Brasil, se apresentava como grande atrator de visitantes.”
(DOSSIÊ, 2014:71). Os elementos arquitetônicos são o destaque principal da apresentação do
bem, nas legendas das fotografias apresentado como Museu: após a apresentação do bem com
a vista da lagoa, imagens atuais e dos anos 1940, da entrada do Museu, em conjunto com
croquis, o projeto dos jardins de Burle Marx, plantas atuais nomeando o espaço de Cassino,
especificam-se os elementos arquitetônicos com fotografias da fachada frontal, da fachada
lateral, grande rampa, fachada posterior, parede de espelhos, detalhes dos materiais de
acabamento como penhoris em aço inox, colunas em aço inox, paredes em mármore, piso de
vidro da pista de dança, parede em mármore do salão e azulejos, superfície de fechamento em
pano de vidro, superfície de fechamento em granito, superfície de fechamento em janelas,
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escada externa e bloco de serviço (figura 5). É aí que se vê esgueirar-se minimamente a
passagem do tempo, por mais que só se pretenda documentar as escolhas estéticas e materiais
para o acabamento. Nestas fotografias dos bens não há presença de pessoas. Não presença que
continua com as fotografias do Salão do restaurante, do palco, das cadeiras e dos seus brises
internos. Interessante perceber que as fotografias são nomeadas como sendo do salão do
restaurante, no entanto, a disposição das cadeiras nas fotografias demonstra o uso atual do
espaço como auditório (figura 6). Esse anacronismo registrado inadvertidamente reforça a
narrativa que identificamos, que quer restituir um passado em salto que apaga o que decorreu
dele ao presente. Apresentam-se também as plantas do projeto inicial do Cassino – em catálogos
e outras publicações do gênero essa é uma forma de explicitar aos olhos que um edifício já foi
pensando, mas simultaneamente muitas vezes não se mostra as mãos humanas que tiveram a
tarefa de construí-lo. Enfatizamos que a visualidade também se constitui por seus vazios.

Da es querda para a direita, figuras 5 e 6, res pectivamente detalhes dos materiais de a cabamento (colunas em aço
i nox / pa rede em mármore) e dos brises i nternos do restaurante (DOSSIÊ, 2014:79;81).

Em seguida há o mesmo padrão de apresentação do Museu de Arte para os demais bens.
Ainda na segunda seção do dossiê, no item “História e desenvolvimento”, aparecem fotografias
inserindo a produção de Niemeyer no conjunto das transformações do Brasil a partir dos anos
1920, aproximando sua produção da de Lúcio Costa e dos Modernistas da Semana de 1922, para
posteriormente apresentarem as mudanças no espaço onde se encontra a Lagoa da Pampulha,
com fotografias das décadas de 1940, 1950, 1960 e 1970. O foco continua sendo nas edificações
e na paisagem, como a fotografia do Museu de Arte na década de 1950 (DOSSIÊ, 2014: 142).
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Na seção 3 do dossiê, referente à justificativa, mesclam-se imagens de outras obras de
Niemeyer e de outros arquitetos com algumas poucas imagens do Museu de Arte, como a que
mostra a “marquise do cassino em contraste com o volume de fundo” (DOSSIÊ, 2014: 192), outra
imagem enfoca os jardins de Burle Marx (DOSSIÊ, 2014: 202). Ao tratarem do estado de
conservação, materiais que constituem a edificação são observados a partir do critério de
originalidade para que a conservação fosse observada. Ressaltam em fotografias o piso da pista
de dança, o mármore do salão nobre, assim como os bens escultóricos integrados, o nu de
Zamoyski, o Abraço de Ceschiatti (erroneamente nomeado de O Beijo) e Figura Alada de José
Pedrosa. Figura também neste momento uma imagem de um projeto para o futuro anexo, talvez
a única concessão visualmente perceptível à natureza institucional do objeto em questão.

Considerações finais
As representações sobre bens patrimonializados, sobre os espaços em que estes
coexistem e sobre os próprios citadinos em contato com ambos, afetam e são afetadas pelas
imagens e pelas formas como circulam e são apropriadas. As fotografias da inauguração
denotam a incipiência nos procedimentos museológicos adotados e ao mesmo tempo o corte
elitista que define o perfil do público, e a partir de ambos conseguimos entrever o que constituiu
então a visualidade tomada como corriqueira para uma exposição no Museu de Arte em Belo
Horizonte. Nestas imagens, é a função museológica que ressalta, deitando a estrutura
arquitetônica em segundo plano. A despeito de 60 anos transcorridos, a tensão que detectamos
entre essa destinação e a arquitetura da edificação ressurge intensamente quando da inclusão
do prédio, como parte do Conjunto, na lista da Unesco. Se é o Cassino que se registra enquanto
bem, é o Museu, seu acervo e o trabalho institucional de modo geral que se apaga, a não ser
por menções textuais constrangidas entre parêntesis. Ao reler esse bem patrimonial em chave
retrô, combinando a visualidade padronizada de registros de patrimônio arquitetônico tombado
com luminosas fotografias de um interior anacronicamente reinterpretado para remeter a um
uso abandonado, o dossiê nega uma história institucional e seus frutos patrimoniais de dentro
da própria institucionalidade que gestou a ambos, e que contraditoriamente guarda em seus
arquivos igualmente tais perspectivas concorrentes.
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MASP: POBREZA E MEMÓRIAS EM DISPUTA
LUIZA BATISTA AMARAL1
1. Introdução
Esse trabalho, parte da minha dissertação de mestrado, tem como intuito apresentar uma
discussão sobre o MASP trazendo uma reflexão sobre a concepção de pobreza presente nesse
projeto de Lina Bo Bardi, a interação do edifício com o espaço urbano, e as dinâmicas de
apropriação desse espaço por diversos grupos sociais. A primeira parte do texto consiste na
apresentação do conceito de pobreza elaborado ao longo da obra da arquiteta Lina Bo Bardi,
enfatizando que a compressão do mesmo é essencial para leitura de seus projetos
arquitetônicos, tal como o MASP que tem um significado de pobreza evidenciado em seus
materiais simples como o concreto que é exibido sem revestimento, uma estrutura aparente.
Além disso, a presença do vão livre é um elemento que indica uma composição de uma
arquitetura porosa e aberta à experiência, que convida a experimentar esse espaço de
liberdade.
Por fim, aborda-se uma discussão sobre a relação do museu com o entorno e seus atuais
usos na cidade de São Paulo enfocando nas disputas de memória que fazem do vão livre do
MASP um espaço de experiência e uma arena política.

2. Experiência e pobreza na obra de Lina Bo Bardi
A obra arquitetônica de Lina Bo Bardi (1914-1992) é a extensão de suas pesquisas, acúmulo
de suas experiências materializadas em concreto. A formação de Bo Bardi na Scuola Superiore
Di Architettura di Roma foi multidisciplinar, trouxe um olhar ampliado da arquitetura que não
se prende apenas à confecção do projeto, mas também discute através de um ângulo
sociológico, antropológico e histórico. Sua arquitetura não ortodoxa é composta pela alteridade,
pela observação do outro, partia de uma etnografia antes de projetar, visitava os locais antes da
construção, anotava suas imagens - tal como ela descreve na construção do SESC Pompeia –, e
deixava se afetar pela experiência do canteiro de obras, fazia dele seu e scritório e lá atuava
como etnógrafa, mesclava-se aos operários, observando-os de modo participativo, fazendo da
arquitetura seu caderno de campo.
Lina Bo Bardi e Pietro Maria Bardi (1900-1999) chegam ao Brasil em 1946 e tem uma rápida
passagem pelo Rio de Janeiro. O casal Bardi muda-se para São Paulo a convite do magnata da
comunicação Assis Chateaubriand (1892-1968) para fundar o Museu de Arte Moderna que teve

1 Doutoranda em

História Social da Cultura na linha de Teoria e História da Arte e da Arquitetura pela PUC-Rio. Bolsista
de Doutorado CNPq.
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sua primeira sede na Rua Sete de Abril, próximo à Praça da República, prédio que abrigava as
empresas ligadas ao Diários Associados (RUBINO, 2002, p.121). Apesar desse convite, o primeiro
projeto da arquiteta Lina Bo Bardi na cidade, realizado em 1951, na época, no inóspito bairro do
Morumbi, foi sua moradia. No mesmo bairro construiu a residência da amiga que deu nome à
casa, Valéria Cirell (1958). São poucos os projetos de residência realizados por Bo Bardi, além da
sua, e a de Cirell, também realizou a do artista plástico Mario Cravo (1958), a casa do Chamechame (1958-64), ambas na cidade de Salvador, e a casa Figueredo Ferraz (1962), projetos que
partem da integração entre arquitetura e paisagem, edifício e natureza, tal como indica a leitura
de Ana Carolina de Souza Bierrenbach (2006) ao realizar um estudo comparativo dos croquis
dessas casas. Apesar da arquiteta ter planejado essas moradias, é nas construções de uso
coletivo que sua arquitetura recebe uma projeção ampla, obras como o Museu de Arte Moderna
de São Paulo (1968) e o SESC Pompeia (1977), revelam a construção de uma arquitetura da
alteridade por meio da pobreza, que permite que ela assuma um caráter experimental,
compondo o espaço à luz da experiência.
A pobreza é um conceito que Lina Bo Bardi traz da Itália, se apresenta em textos como “A
moradia nos bairros habitacionais em Roma” de 1943, publicado na revista Lo Stile, em que a
arquiteta comenta a construção de Luigi Piccinato (1899-1983) – Edifício habitacional em Roma
(1940) –, o conjunto habitacional construído à luz da expressão moderna é um espaço que
atende as necessidades reais e práticas da vida cotidiana, não é menos, nem é mais, é uma forma
“sóbria” de habitar que dá às costas para a casa burguesa , a “casa – museu”, que para os
arquitetos modernos era símbolo da tradição, da vaidade e do acúmulo dispensável de
mobiliários e de bibelôs, uma arquitetura que se afastava da vida. Para Bo Bardi, o experimento
de Piccinato expressa a tentativa da arquitetura moderna de caminhar em direção à “vida
humana”, de se aproximar das formas de vida de todas as classes sociais e de provocar essas
mudanças também em torno do mobiliário e da decoração fazendo com que eles também
abracem a simplicidade e a pobreza dessa arquitetura que se faz com pouco.
A escassez dos materiais na Segunda Guerra faz com que a arquitetura se voltasse para as
soluções simples, para as referências das “arquiteturas menores”, expressa pelas moradias
populares projetadas por um savoir-faire não acadêmico, ou seja, não são feitas por um
arquiteto ou por um engenheiro, ela é construída à luz da experiência pela atu ação da
comunidade ou dos mestres de obras que no cotidiano do canteiro de obras aprendem, e
também trocam, saberes através do intercâmbio de conhecimento. Diante dessa discussão, a
pesquisa de Lina Bo Bardi sobre as formas de morar publicada na revista Domus em 1943 com
o título “Arquitetura e natureza: a casa na paisagem” (Architettura e natura: la casa nel
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paesaggio) tece uma crítica à arquitetura erudita 2, e debruça-se sobre as formas espontâneas
de construir, despidas de uma superestrutura decorativa, e de um formalismo acadêmico, a
“arquitetura rural” mostra-se como uma reconciliação entre arquitetura e vida, moradia e
paisagem, uma simbiose profícua exemplificada pela arquitetura mediterrânea (BO BARDI,
2009: 47), que por suas formas simples e brutas, mantém a interação com a cultura e com a
paisagem. Nesse texto, Bo Bardi tece análises sobre as soluções encontradas por esse tipo
“bruto” de arquitetura, apresentando-as detalhadamente, uma por uma, através dos exemplos
da “Casa perto de Abiquiu” no Novo México, da “Cabana no parque”, da “Casa da montanha”,
da “Casa na colina” e outras, explorando nessas moradias perspectivas antropológicas que
analisam as construções de forma ampliada levando em consideração as interações entre
arquitetura e cultura, solo e ambiente, clima e vida.
Aos olhos da arquiteta italiana, a guerra modifica as formas de aproveitamento do espaço,
levando a arquitetura a assumir uma posição ético-social frente aos problemas de moradia,
crítica à concepção da casa como reflexo de hierarquia social, e espelho das vaidades humanas
(BO BARDI, 2009 [1947]), argumento que é apresentado no texto, com tom de manifesto, “Na
Europa a casa do homem ruiu”(1947). A casa que era vista como baluarte, uma fortaleza dos
afetos3, da história e da ação de habitar, era uma certeza que se transformou em cinzas com os
bombardeios da segunda guerra, a firmeza das estruturas das edificações e a solidez das paredes
desaparecem abruptamente.
A pobreza é um conceito também trabalhado por Lina Bo Bardi no Brasil, é aqui que ele se
adensa com as experiências da produção de exposições como Bahia (1959) e Caipiras, capiaus:
pau-a-pique (1982), com a construção do Museu de Arte Moderna da Bahia (1960), Museu de
Arte Moderna de São Paulo(1968) com os trabalhos de restauração da Casa do Benin (1987), do
centro histórico de Salvador (1987) e dos pavilhões da fábrica da Pompéia, entre outras. Esse
conceito transita no conjunto de obras de Lina Bo Bardi caminhando por seus textos,
arquiteturas, cenografias e expografias, expressando a procura pelo substancial em seus
trabalhos. No atentar para as luzes menores, para as narrativas do povo e para edificações

2

A erudi ção que Li na Bo Bardi se refere é própria a a rquitetura a cadêmica nascida no século XIX, vertente marcada
pel a hierarquia entre tra balho manual e i ntelectual, que ta mbém i nfluenciou fortemente o pensamento a rtístico. O
tra di cionalismo da Belas-Artes na Europa foi contraposta por propostas pedagógicas de escolas como a Bauhaus que
a dotaram um vi és experimental fre nte a esse conhecimento tra dicional que distanciava arte e vi da.
3 A ca s a como fortaleza dos afetos é uma leitura feita por Georges Simmel no texto “A metrópole e a vida mental”
(1903). Pa ra Si mmel, a casa na modernidade é o reduto das lembranças, o abrig o para as coleções, o escudo que
protege o homem do animato, e dos choques da metrópole. A mora dia é o estojo do colecionador, onde ele guarda
s ua col eção de objetos s em va l or merca dológico, ma s de va l or a fetivo, que o representa e condensa sua
pers onalidade desenraizada no espaço público, onde ele s e dilui na multidão. Walter Benjamin, aluno de Simmel,
ta mbém faz considerações s obre a figura do colecionador no texto “Experiência e Pobreza”(1933), observando o ato
de col ecionar como uma prática do burguês q ue se fecha em s eus aposentos de pelúcia e s e encoleriza quando seus
objetos se quebram, pois com eles se despedaça-se ta mbém s ua existência no mundo.
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históricas degradadas, a arquiteta toma a fragilidade encontrada na ruína e no rastro e elege a
narrativa como possibilidade de aproximar e de democratizar as linguagens do teatro, do
designer, das artes plásticas e da arquitetura. A pobreza como substância primeva, como a
simplicidade da fala, partindo dessas percepções, Lina Bo Bardi, a meu ver, aproxima-se da Arte
povera (Arte pobre), movimento artístico italiano ocorrido em 1960 que constitui o cenário da
contracultura em que os materiais simples e os de descarte eram utilizados pelos artistas como
forma de subverter o valor comercial dos objetos, ao mesmo tempo em que b uscavam a
aproximação entre arte e público por meio do uso de peças cotidianas, facilmente assimiladas.
Apesar da postura de Lina Bo Bardi ir ao encontro com esse movimento, é necessário destacar
que a vivência da arquiteta na Bahia (1958-1964), tal como sua experiência anterior na Itália, na
pesquisa sobre o artesanato italiano junto ao arquiteto e designer Gió Ponti(1891-1979), são
anteriores a esse movimento e, portanto, demonstram que a questão da pobreza surge
expressivamente para Bo Bardi através de sua pesquisa antropológica do artesanato, do
designer brasileiro e na produção das exposições artísticas. Outra influência possível para a
concepção desse conceito é a do teatro épico do teatrólogo Bertold Brecht (1898-1956) com o
qual a arquiteta teve contato ainda na Itália e posteriormente, no Brasil, onde se aprofunda na
obra do teatrólogo ao produzir a cenografia de algumas peças.
3. A construção de um museu “pobre” e horizontal
Da memória e da experiência é construída a expressão arquitetônica de Lina Bo Bardi, nela
o encontro entre as vivências do público e o olhar do arquiteto é traçado pela horizontalidade,
é uma arquitetura que nega um olhar nostálgico do passado, ela se faz no presente, no contato
com o outro, no tempo agora (BENJAMIN,2012: 252) como coloca Olivia de Oliveira:
A definição de Lina é claríssima: arquitetura é um “organismo apto à vida”.
Sem presença não existe essa arquitetura. Seus edifícios são como máquinas
de tempo: só se põe em movimento quando alguém solicita o espaço, em
outras palavras, quando alguém os explora, os invadem, os penetram, os
percorrem, e no seu caminhar, inventam o lugar. (OLIVEIRA, 2006: 172)

Como é exposto na fala de Oliveira, a arquitetura de Bo Bardi depende da presença do
outro, tal como nas obras relacionais de Hélio Oiticica (1937-80) e Lygia Clark (1920-88) em que
o público é agente, um participante ativo que através da experiência finaliza a proposição do
artista. As obras de Bo Bardi destacam a valorização da experiência construída no presente suas
edificações afastam-se de referenciais de uma gramática arquitetônica erudita, optam pela
horizontalidade, pela simplicidade das formas e dos materiais, como um caminho para a
construção de uma arquitetura pobre, em aberto, que se compõe através da experiência, da
alteridade. Essa horizontalidade tão buscada nos projetos da arquiteta pode ser observada de
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forma clara, mesmo numa obra mais identificada à “alta-cultura”, na arquitetura do edifício do
Museu de Arte Moderna de São Paulo (1957-68).
A construção de um museu já pressupõe uma hierarquia, a eleição de um acervo, o
recorte de uma memória, a perpetuação das grandes narrativas. O ato de colecionar que
posteriormente origina os museus europeus está intimamente ligado a uma disputa de
memória, a perpetuação da história dos vencedores, da perspectiva do colonizador, e da
valorização de uma tradição. A instituição museológica de natureza tradicional carrega uma
expressão monumental que se relaciona com o público de forma distanciada e hierárquica
tomando o passado como inerte, mumificado e encerrado, ou seja, o museu é tomado como um
local de guarda e de conservação das peças, é a casa da figura do colecionador descrita por
Walter Benjamin nos ensaios “Experiência e Pobreza”(1930) e “ O colecionador” - sessão H do
livro Passagens -, que se magnifica e ganha uma dimensão institucional. A idealização do MASP
é traçada em um cenário em que essa percepção de museu como abrigo de coleções havia ruído
com a tradição europeia, os museus estavam destruídos, as grandes coleções foram dispersadas
e muitos colecionadores desfizeram-se de suas obras, dessa forma, o fluxo do mercado de arte
se expande para fora da Europa tendo como principal comprador os Estados Unidos, que nesse
momento concebe a coleção do MoMa. O acervo do MASP também é adquirido nes se cenário,
Pietro Maria Bardi que já tinha experiência como galerista na Itália, junto ao empresário Assis
Chateaubriand viajaram até a Europa e adquiriram obras em leilões com a verba angariada por
Francisco Matarazzo que possibilitou a compra de um acervo de arte que destacou a cidade de
São Paulo no cenário cultural da América Latina, fazendo com que ela despontasse na disputa
cultural com o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (RUBINO, 2002: 132).
Antes de se estabelecer na avenida Paulista em São Paulo, o museu, em um primeiro
momento, teve sua sede no andar do Diário dos Associados, edifício localizado na rua 7 de abril.
A idealização dessa instituição permitiu que o casal Bardi traçasse novos olhares para o campo
da museografia no Brasil, não apenas pelas atividades do museu, mas também por outras como
a fundação da revista Habitat, vinculada à instituição, e a realização de cursos, atividades que
colocam o museu em constante movimento, retirando desse local uma percepção inócua, como
um abrigo de fragmentos de passados encerrados. Essa concepção de um museu em constante
atualização é uma perspectiva que traça uma interface entre passado e presente e que
compreende essa instituição como uma obra aberta e em constante mutação. A proposta do
MASP é traçada a contrapelo do tradicional, se propõe a desempenhar um papel no presente,
aproximar-se dele através da oferta de cursos e seminários ministrados pelo IAC (Instituto de
Arte Contemporânea) e das atividades da revista Habitat vinculada à instituição.
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Com o crescimento do museu e a expansão de suas atividades, a sede da rua 7 de abril
mostrou-se limitada. Diante da discussão sobre a mudança da sede foi cogitado a junção entre
os acervos do museu e os da Fundação Alvares Penteado – a atual FAAP que herdou os cursos
ministrados pelo instituto (RUBINO, 2002: 118) –, por meio de um acordo entre a diretoria do
museu, Assis Chateubriand, com Annie Penteado. No terreno vazio, surgido após a demolição
do Trianon em 1957, nasce a proposta do edifício do muse u, projeto que Lina Bo Bardi se
empenhou e trabalhou de graça para que ele fosse concebido, no entanto, as obras só tiveram
início em 1960 quando o acordo entre o museu e a fundação já havia sido desfeito (RUBINO,
2002), e a arquiteta já havia aceitado o convite para dirigir o Museu de Arte Moderna da Bahia.
Em um momento em que o cenário da arquitetura brasileira era marcada pela euforia gerada
em torno da construção de Brasília tal como descreve Mário Pedrosa em seus textos publicados
no Jornal do Brasil (PEDROSA, 2015), Lina Bo Bardi segue o caminho da simplicidade, não há
curvas, não há esculturas ou painéis, há apenas um projeto de volumes simples e suspensos,
feitos de concreto, que tinha como objetivo a integração entre arquitetura e espaço urbano,
indivíduo e edifício:
Eu procurei, no Museu de Arte Moderna de São Paulo, retomar certas
posições. Procurei (e espero que aconteça) recriar um “ambiente” no
Trianon. E gostaria que lá fosse o povo, ver exposições ao ar livre e discutir,
escutar música, ver fitas. Gostaria que crianças fossem brincar no sol da
manhã e da tarde. E até retretas e o mau gosto de cada dia que, enfrentado
“friamente”, pode ser também um conteúdo. (BO BARDI, 2009[1967]: 127)

Tratando-se da idealização do MASP, Bo Bardi traça uma proposta a contrapelo, projeta
um edifício horizontal, sem adornos, e erguido em concreto aparente. Assim, ela se afasta não
só de uma concepção tradicional de museu como também chama atenção para outras formas
de se pensar o conceito de monumentalidade tal como expõe no seguinte fragmento:
O conjunto do Trianon vai repropor, na sua simplicidade monumental, os
temas, hoje tão impopulares, do racionalismo. Antes de tudo é preciso
distinguir entre “monumental” (no sentido cívico-coletivo) e elefântico. O
monumental não depende das “dimensões”: o Parthenon é monumental
embora sua escala seja a mais reduzida. A construção nazifascista (Alemanha
de Hitler, Itália de Mussolini) é elefântica e não monumental na sua empáfia
inchada, na sua não lógica. O que eu quero chamar de monumental não é a
questão de tamanho ou de “espalhafato”, é apenas um fato de coletividade,
de consciência coletiva. O que vai além do “particular”, o que alcança o
coletivo, pode (e talvez deve) ser monumental. (Ibidem, p.126)

“O novo Trianon”, publicado em 1967 na revista Mirante das Artes, texto em que Lina
Bo Bardi indica a retomada da discussão entre racionalismo e monumentalidade, e critica o
gosto pelo monumental, própria dos regimes nazifascistas, marcadas pela espetacularização e
pela grandiosidade, - contrapondo uma moral arquitetônica que concebe um outro olhar para a

422

II Seminário Nacional História e Patrimônio Cultural – GT História e Patrimônio Cultural (ANPUH Brasil)
Patrimônio, democracia e políticas públicas
1 a 5 de outubro de 2018 - UNIRIO – Rio de Janeiro, RJ

monumentalidade construída de forma horizontal através da coletividade, além de propor uma
revisão desse movimento distanciando-se da tradição europeia:
Mencionei acima o fato de “repropor” o racionalismo. O racionalismo tem
que ser retomado como um marco importante na posição contrária ao
irracionalismo arquitetônico e à reação política que tudo tem a ganhar numa
posição “irracionalista” apresentada como vanguarda e s uperação. Mas é
necessário eliminar do racionalismo todos os elementos “perfeccionistas”,
herança metafísica e idealista, e enfrentar, dentro da realidade, o “incidente
arquitetônico”. (Ibidem, 2009 [1967]: 126)

O incidente arquitetônico que ela se refere é a aderência da arquitetura à realidade, faz
parte de uma abertura do processo de construção em que a figura do arquiteto dá um passo
para trás e deixa que a coletividade, os trabalhadores, o público, construam o edifício por várias
mãos. Para Lina Bo Bardi a autoria do arquiteto é diluída em prol do coletivo, da dissolução de
hierarquia entre arquitetura e usuário. Os projetos de Lina Bo Bardi encorajam a coletividade e
a experiência, é uma arquitetura relacional que ganha vida ao ser aproveitada e preenchida por
múltiplos usos. A valorização do coletivo se mostra de forma mais expressiva em projetos como
o MASP (1957-69) e o SESC Pompeia (1977-92) em que suas propostas tomam a experiência
como ponto de partida, pensando o aproveitamento do espaço de forma ampla e livre,
quebrando com a relação hierárquica entre indivíduo e arquitetura pela via da alteridade.
Ambos os projetos estão localizados em um ambiente urbano – o MASP no centro empresarial
de São Paulo e o SESC no antigo bairro industrial da Pompeia –, inseridos, em diferentes escalas,
em um ambiente ritmado pelo tempo do trabalho, uma atmosfera que a arquiteta consegue
modificar tanto no vão-livre do museu quanto no centro cultural, produzindo uma nova
percepção de tempo que se distancia do labor e se aproxima do ludus:
Para Lina, o arquiteto deveria conseguir criar uma “atmosfera”, preocupação
análoga à de Le Corbusier em “fabricar estados de ânimo” lançando mão de
todos os recursos à disposição para produzir o que ele chamou de “comoção
arquitetônica”. (OLIVEIRA, 2006: 57)

A “comoção arquitetônica” seria, a meu ver, realização de experiências, o produto da
integração entre arquitetura e indivíduo, marca de uma posição do trabalho de Lina Bo Bardi
em favor da experimentação e do tempo da experiência, da construção de significados e
narrativas que se sedimentam na arquitetura. Seu olhar sobre a ação de narrar se mostra em
sua arquitetura de modo mais claro na concepção do vão livre do MASP, e principalmente no
SESC Pompeia em que ela busca preservar as camadas históricas presente no terreno trazendo
os discursos das construções fabris para as camadas do presente.
Ou seja, o MASP, desde sua concepção, não é um museu que se enquadra em uma
perspectiva tradicional, uma instituição com a função única de conservar obras e peças de um

423

II Seminário Nacional História e Patrimônio Cultural – GT História e Patrimônio Cultural (ANPUH Brasil)
Patrimônio, democracia e políticas públicas
1 a 5 de outubro de 2018 - UNIRIO – Rio de Janeiro, RJ

passado fossilizado, pelo contrário, os cursos e atividades promovidas pelo museu, além de seu
vão livre aberto possibilitam uma constante atuação dessa instituição no tempo agora 4.

4. MASP: memórias em disputa
O museu como um espaço não encerrado e fossilizado, essa foi a proposta de Lina Bo Bardi
para o Museu de Arte Moderna de São Paulo. A área de localização do prédio, nas proximidades
do Parque Trianon na emblemática Avenida Paulista, apresenta uma natureza dinâmica
composta por um ambiente que mescla áreas de moradia, de atividades culturais, empresariais
e comerciais. O MASP se estende de um quarteirão a outro no meio dessa avenida, ele destoa
das edificações do entorno não só pela tipologia da construção e por sua característica
pavilhonar de se alongar pela rua, ele é horizontal em meio ao domínio da verticalidade.
A chegada no museu oferece um corte abrupto, a paisagem se transforma e exige do
observador uma mudança de postura em relação ao tempo, ele de sacelera, sua materialidade
pesada pede um olhar mais lento e a quebra dessa visão fria e apática da cidade (BO BARDI,
2009[1957]: 122). O edifício do MASP propõe novas formas de atravessamento da experiência
no espaço urbano. Quatro pilares grandes e de cor vermelha acompanham a edificação de dois
pavimentos de concreto protendido de um lado a outro e sustentam-na no estado de suspensão,
de flutuação em relação ao chão.
O extenso vão-livre de 80 metros do MASP é um terreno propício para experiência no meio
de uma “terra infértil”, nele as pessoas param, conversam, praticam esportes, brincam, moram,
fazem feiras, marcam encontros, fazem eventos de poesia e arte, e se reúnem para discussões
políticas. As ressignificações e os usos políticos desse espaço chamam atenção, abrigo de
múltiplas falas, é um palco comum para diferentes grupos sociais ao longo da história brasileira.
Nas manifestações de Junho de 2013 novamente ele foi apropriado como lugar de fala e de
encontro dos manifestantes da cidade de São Paulo, abrigando reivindicações plurais tais como
as do movimento Passe-Livre, dos grupos LGBT, das mulheres, e de outros. Nas de 2015, o MASP
tornou-se novamente palco de um movimento político iniciado em 2014 com a eleição
presidencial que fraturou o país, sendo utilizado na cidade de São Paulo como local de disputa
e de falas antagônicas, pró e contra impeachment, pró e contra o retorno da ditadura militar.

4

A expressão Jetztzeit pode s er tra duzida em português como “tempo agora”. Usada por Benjamin na tese quatorze
da s Teses s obre o conceito de História (1940), essa expressão tem o i ntuito de demonstrar que a história não pode
s er vi sta de forma passiva através da lógica processual, linear e progressiva em que os acontecimentos são encaixados
de forma sucessiva em um tempo homogêneo, vazio e condicionado a estruturas causais, mas sim deve ser observada
e preenchida pela ação do presente. Assim, Benjamin advoga a favor da intervenção e do peso do presente na história,
a fi m de fragmentar o continuum, ta l como pode ser observado no s eguinte fra gmento: “A hi stória é objeto de uma
cons trução cujo l ugar não é o tempo homogêneo e va zio, mas o preenchido de 'tempo a gora' ( Jetztzeit). Assim a
Roma a ntiga era pa ra Robespierre um pa ssado ca rregado de 'tempo a gora', que el e fez expl odir pa ra fora do
conti nuum da história.”. (BENJAMIN, 2012: 249)
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“Arquitetura da liberdade” como afirmou John Cage, o MASP é um lugar de encontros,
disputas, choques e agregação da diferença (PERROTTA-BOSCH, 2013). Sobre a arquitetura de
Lina Bo Bardi, podemos afirmar que estabelece uma transição suave e antinormativa entre o
desenho e o designo, se configurando em um manifesto em favor da aglomeração, da
coletividade, das misturas, da dissolução dos agrupamentos, e contra a autoridade do arquiteto
no espaço (Ibidem, p.10), a hierarquia e a distribuição disciplinadora dos corpos no espaço
(FOUCAULT, 2008). O lúdico é a outra face da experiência do MASP que atravessa a edificação
desde sua idealização nos desenhos da arquiteta e se efetiva pela presença do Circo Piolin em
1972, pelas feiras de antiguidade, pelos festivais de cinema e pelo brincar das crianças no vão livre nos finais de semana. No meio do centro da cidade de São Paulo funda-se um reduto para
a experimentalidade, um vazio ativo que convida o indivíduo à criatividade, a assumir outros
papéis e a desempenhar uma teatralidade recriando e ressignificando esse espaço urbano, seja
pela via da política ou do lazer.
Em meio ao extenso vão-livre existe uma escada de concreto e um elevador que dão acesso
ao museu. A escada é um elemento importante nas obras de Lina Bo Bardi, é um objeto de
fascínio – como ela mesma expõe em seu texto “A escada” de 1987, sobre a escada do Teatro
Gregório de Mattos – mas também é um elemento de transição (OLIVEIRA, 2006: 179), nesse
caso entre a cidade e o “volume suspenso”, quase uma ligação entre terra e céu. Subir essas
escadas que dão acesso ao museu é uma experiência da transição, em que aos poucos observase o distanciamento do solo e abre-se uma outra paisagem: de um lado a Avenida Paulista, de
outro o Belvedere e na frente o imenso vazio do vão-livre.
Os espaços expositivos do museu são flexíveis, variam de acordo com a exposição que
abrigam, com exceção da exposição permanente que conta com um vasto repertório de obras
que abrangem desde o século XIII até a arte contemporânea, passando por diferentes tipos de
suporte- tela, papel, tecido – e linguagem artísticas – escultura, pintura, fotografia e gravura.
Apesar de ser um edifício que abriga um acervo, o MASP não é um museu no sentido tradicional,
é reduto para a criação, para a produção de narrativas e de experiências que se sedimentam
todos os dias no espaço da edificação, é a quebra do continuum da história (BENJAMIN, 2012:
241), é o encontro entre o passado e o presente, presente histórico.
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NAS VEIAS DA CIDADE. PATRIMÔNIO CULTURAL E REVITALIZAÇÃO URBANA, CENTRO DE SÃO
PAULO, ENTRE AS DÉCADAS DE 1990 E 2000
LUNA BRUM NUNES1
Introdução
Se considerarmos que nas cidades há uma teia de relações onde espaços, lugares e pessoas
em mútua articulação (HARVEY, 2000) participam das tramas que resultam nos trabalhos de
memória, o que cabe é indagar não sobre até que ponto eles perdurarão na estruturação das
práticas futuras, mas, como foram selecionados e instituídos pelos especialistas, e ainda, quais
os usos se aplicaram às memórias de determinada territorialidade e seus objetivos. Esse artigo
traz parte dos resultados alcançados na dissertação de mestrado defendida pela autora em
20172 se propondo apresentar como projetos para a revitalização do bairro da Luz, como estes
estiveram atreladas aos projetos de preservação do patrimônio cultural principalmente a partir
da década de 1990, as conjunturas que envolvem as instituições responsáveis e as justificativas
de tombamento. Desse modo, é possível pensarmos que a manutenção de memórias do bairro
da Luz a partir desse período, esteve vinculada aos projetos para a revalorização urbana do local,
ou seja, procuraremos demonstrar que o uso das memórias históricas atribuídas às edificações
tombadas, foram elementos utilizados para a construção da identidade de “centro histórico e
cultural” nos projetos urbanísticos renovadores.
No âmbito teórico e acadêmico, a partir da década de 1970 as edificações históricas
passaram a ser entendidas como documentos urbanos, isso quer dizer em suma, que
começaram a reconhecidas por seu valor histórico e não apenas pelo valor artístico e
arquitetônico (SANT’ANNA, 1995; FONSECA, 2005). Pois enquanto documentos urbanos, não
havia a necessidade de imperar uma definição estilística, o entendimento de que o edifício e sua
arquitetura eram representantes de uma conjuntura lhe tirava a necessidade de apresentar
caráter monumental – pelo menos na teoria. Essa etapa significava um distanciamento com as
diretrizes estabelecidas de maneira pioneira pelo Estado Novo, formuladas durante as décadas
iniciais do SPHAN pelos arquitetos responsáveis pela gestão da instituição, ocupados em

1 Gra duada em

História pela Universidade Federal de Viçosa, Mestrado no programa de Patrimônio Cultural Cidadania
e Pa i sagens na mesma universidade.
2 Luna Brum Nunes defendeu em 2017 a dissertação com o título: À sombra da Luz. Patrimônio e usos da memória na
paisagem urbana do centro de São Paulo, no Progra ma de Mestrado Profissional em Pa trimônio Cultural, Cidadania e
Pa i sagens, do Departamento de História, na Universidade Federal de Vi çosa, Vi çosa, MG. Pa ra a di ssertação foi
pos sível a cessar todos os processos de tombamento rea lizados no ba i rro e por mei o destes, fi cou cl aro que a
el aboração da região da Luz como um centro histórico esteve l igada à s ua i dentificação como um espaço urbano
degra dado. Por meio de recortes de jornais que ci rcularam paralelamente aos processos históricos do bairro, nó s
trouxemos o ol har que a mídia divulgava s obre o bairro e como esta s e empenhou em narrar ta nto os projetos
a pl icados como sua “situação degradante”.
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proteger com empenho os monumentos arquitetônicos e acervos artísticos descendentes da
tradição luso-brasileira.
Na década de 1970, houve alteração nos critérios de valoração do patrimônio dentro das
políticas culturais do estado. O constante debate no cenário internacional acerca do
desenvolvimento sustentável de cidades e seus centros históricos sustentados, principalmente
por órgãos como a Unesco, ampliaram o entendimento acerca do patrimônio cultural urbano e
as dinâmicas sociais em voga nas cidades do fim do século XX. Dessa forma buscaram ‐se
estabelecer princípios rediscutindo as bases que sustentavam as práticas preservaci onistas,
associando a estes, princípios condizentes com a nova visão sobre a cidade, o mundo e sistema
econômico que vigorava. Neste momento surgiram iniciativas que demonstram mudanças
dentro dos paradigmas das políticas patrimoniais brasileiras. Influenciados pela narrativa da
Ditadura Militar do “milagre econômico” brasileiro e o discurso desenvolvimentista, a cultura
passa a ser compreendida pelo poder público, como um fator gerador de renda e uma
possibilidade de desenvolvimento social para a Nação.
A partir dos anos 1980 foi acrescentada a recomendação de que os projetos de
revitalização incluíssem a reutilização dos edifícios históricos. Nesse sentido, os anos 1990
representaram para o Brasil o início de um novo contexto dentro das práticas patrimoniais.
Herdeiro de todas as transformações a atualizações, o Programa Monumenta disponibilizou
novas maneiras de encarar o patrimônio cultural no Brasil, pois estabeleceu o patrimônio como
lugar onde se concentra parte da riqueza nacional, que poderia ser uti lizada para fomentar o
desenvolvimento socioeconômico nos centros urbanos em processo de “degradação”. O
principal argumento responsável por somar a política de preservação às políticas urbanas é
necessidade da valorização da memória da cidade, pois é partir dessa que se enraízam os
cidadãos.
No decorrer do texto veremos que alguns trabalhos trataram o bairro da Luz como espaço
e objeto de pesquisa, no que diz respeito aos projetos que visaram a renovação urbana do local,
no entanto, procuraram se inserir nesse debate através da investigação de fontes documentais,
como os processos de tombamento das edificações que estiveram no centro de toda a ação do
planejamento urbano e da imprensa, é uma contribuição pretendida.

1. Tecendo relações
No decorrer do século XX houve um processo acelerado de urbanização aos moldes
modernos e se cristalizou como prática preservar os monumentos isoladamente dentro do
tecido urbano, ou seja, não era considerado seu entorno e bastava então, preservar o objeto. A
proposta que ainda vingava era a dos arquitetos modernistas, consolidada através da Carta de
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Atenas, que conduziu uma ação preservacionista contendo uma interpretação rasa do passado,
da memória social e mesmo de patrimônio. Principalmente até os anos 1970, no Brasil, as ações
patrimoniais seguiram mantendo a perpetuação, deslocada de contexto, das amostras
arquitetônicas como testemunhas de uma era superada.
Principalmente a partir dos anos 90, observa‐se no bairro da Luz, que já vinha de um
histórico de ações de renovação cultural e urbana, promovidas pela Secretaria de Estado da
Cultura, novas tendências no setor.
A tendência dos anos 1990 foi adaptar a associação “cultura e cidadania” para
a inserção em massa da iniciativa privada no processo decisório das políticas
culturais, o que significava apropriar-se da ampliação do conceito de
patrimônio cultural ocorrido entre os anos 1970/1980, associando política de
preservação à política urbana, seguindo a tendência mundial de valorização
das cidades, o que poderia atrair o interesse do mercado, e por consequência,
os investimentos no setor. O argumento de imbricação dos objetivos das
políticas de preservação aos de políticas urbanas é a valorização da memória
urbana (e por isso, a construção de cidadãos) presente nos bens c ulturais
preservados, integrando de forma articulada e intersetorial, as demais
políticas de desenvolvimento urbano, garantindo o desenvolvimento
territorial e sócio econômico ecologicamente equilibrado e culturalmente
diversificado (TOZI, 2007, p. 93).

Desirée Ramos Tozi tratou em seu trabalho conceitos como identidade cultural e
representação, relacionou as transformações econômicas sofridas no período pós a repressão
política com as novas relações com a cultura e suas reflexões no tecido urbano. O trabalho desta
autora nos auxiliou a discutir o contexto histórico dos anos 1990, para entender que as
tendências implantadas nesse momento foram decisivas para compor as diretrizes que
sustentariam as práticas preservacionistas nas cidades a partir de então, e qual o sentido da
política cultural e urbana. Foram os anos 90, do Estado mínimo e modelo neoliberal de gestão
pública, que apostaram que a iniciativa privada sustentaria a preservação do patrimônio cultural
através das novas leis de incentivo. Desse modo, se consolidou a utilização do patrimônio como
estratégia e instrumento na valorização do solo urbano, baseado em premissas de
sustentabilidade estruturada na iniciativa privada em parceria com a sociedade civil organizada
e setores públicos da sociedade.
Pouco ainda se investigou sobre as experiências de revitalização urbana dos países Latino
Americanos. Nos primeiros anos dos anos 2000, alguns trabalhos surgem para tratar dos efeitos
das propostas envolvidas com a temática de renovação e revitalização urbanas em São Paulo.
Trabalhos como o de Tatiana Meza Mosqueira (MOSQUEIRA, 2007) e Desirée Ramos Tozi (TOZI,
2007), duas pesquisas aprovadas pela Universidade de São Paulo (USP), trouxeram contribuições
ao analisar o possível processo de enobrecimento que atingia o bairro da Luz enquanto a
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população de baixa renda era excluída e as transformações nas políticas públicas para o
patrimônio cultural urbano aconteciam.
As ações do Programa Monumenta na região da Luz iniciaram‐se a partir de 2004, e
então várias discussões promovidas por pesquisadores em suas teses de doutorado ou
dissertação de mestrado começaram a aparecer prevendo e medindo as consequências desse e
dos outros, e claro, refletindo sobre seus direcionamentos. Entre estes alguns trabalhos foram
destacadas as pesquisas de Beatriz Kara‐José: Políticas Culturais e Negócios Urbanos (KARA‐
JOSÉ, 2007) em que a autora discutiu a revitalização da Luz enquanto um projeto político que
utilizou o viés cultural para agir, produzindo consequências para a área, ignorando os problemas
sociais impregnados no local. Ao tratar do tema da instrumentalização da cultu ra na
revalorização do centro de São Paulo, a questão do patrimônio urbano apareceu, no entanto, o
foco da arquiteta e urbanista foi o uso da dimensão cultural pela esfera pública dentro dos
projetos que pretenderam revalorizar a região e a forma de atuação do Estado em áreas
ocupadas por população de baixa renda.
Kara‐José realizou um trabalho de urbanista, não se apropriou de fontes como os processos
de tombamento, discutindo a respeito dos bens tombados sem refletir sobre seu processo de
seleção, o projeto de memória envolvido nos estudos históricos, os impedimentos e dificuldades
que sofreram, a posição dos órgãos responsáveis, as possíveis negociações envolvidas e novas
conquistas. Esta pesquisa procura preencher essas lacunas, porque acreditamos que o projeto
de revalorização executado na Luz tem profunda ligação com as iniciativas de tombamento.
Desirée Ramos Tozi elaborou em 2007 uma dissertação dentro do programa de História
Social da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da UPS e realizou como historiadora
um trabalho que buscou principalmente, rever as políticas públicas de preservação do
patrimônio nacional e os projetos para a revalorização do bairro da Luz. Atuou intensamente
sobre todos os projetos executados no bairro da Luz, desde o primeiro em 1974, até o
Monumenta em 2004. Seu trabalho trouxe grandes contribuições, porque como historiadora, a
autora investigou os documentos procurando‐lhes inserir em contextos históricos nacional e
mundial, e ao mesmo tempo, associou essas ações às políticas patrimoniais brasileiras. No
entanto, o foco da autora não foi investigar a produção do patrimônio cultural na Luz, assim
como Kara‐José, Desirée deixou uma lacuna que cabe a este trabalho preencher, pois iremos
verificar que os processos de tombamento, seleção e usos da memória estiveram associados aos
projetos que pretenderam revitalizar, requalificar, renovar (revalorizar) a região da Luz.

2. Usos da memória e projetos urbanos ao fim da década de 1990
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Os edifícios da Estação Júlio Prestes e do antigo DOPS no universo de bens tombados no
bairro da Luz, foram protagonistas no projeto de revalorização e revitalização urbana em São
Paulo na última década do século XX. Ambos edifícios já estavam sob tutela do Estado no sentido
de preservação física, porque haviam sido incluídos no processo de tombamento para o bairro
dos Campos Elísios no ano de 1986 através do processo 24506/86, que promovia a preservação
do traçado do bairro e de algumas edificações representantes dos tempos áureos do local,
quando o bairro ainda era a principal escolha das elites cafeeiras para moradia. Sob a narrativa
que demonstrava ser esse o primeiro bairro organizado da cidade de São Paulo, reticulado e
regular, com núcleo arruado e loteado pelos imigrantes, o suíço Frederico Glette e o alemão
Victor Northman (SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONDEPHAAT, 1986.
P. 12). Além da condição histórica que reverberou a história da arquitetura e urbanismo, é
trazido como argumento o contexto do fim do século XIX, quando foi levantado como um bairro
de moradia elitista proveniente da economia do café em expansão. O bairro Campos Elíseos
mantém fronteiras com o bairro da Luz e sofreu uma significativa mudança a partir dos anos
1930, quando a região da Luz passou a abrigar setores comerciais, instalações para imigrantes,
hotéis de viajantes. Em consonância a este movimento, novos bairros próprios das elites foram
surgindo mais afastados das linhas férreas e automaticamente, os palacetes nos Campos Elísios
foram aos poucos, abandonados.
Os dois processos foram abertos prevendo o tombamento das edificações isoladamente
do conjunto urbano do qual fazem parte. A Estação já estava sendo reformada e restaurada neste
momento como parte do projeto “Implantação do Complexo Cultural Estação Júlio Prestes”, que
compreendia o restauro e reciclagem da Estação e sua transformação em sede da Orquestra
Sinfônica do Estado de São Paulo. Paralelamente a isso desenvolveu‐se um estudo urbanístico
para o entorno do edifício denominado Pólo Luz. O Complexo Cultural e o projeto Pólo Luz foram
uma realização da Associação Viva o Centro 3 apoiada pelo Ministério da Cultura através da Lei
de Incentivo à Cultura e patrocinada pelas empresas Telefônica, Nossa Caixa‐Nosso Banco e o
BankBoston.
3A

As s ociação Viva o Centro é uma organização sem fins lucrativos, que atua a partir de financiamento pr ivado de
empresas e i nvestidores vi nculados a o centro de Sã o Pa ulo. Na sceu no a no de 1991 a tra vés desses agentes
fi nanciadores, mantida através de contribuições regulares de seus investidores e associados, pela venda de produtos
e s ervi ços e a i nda por doa ções, s egundo texto di sponível no s ite www.vivaocentro.org.br. Tra balha a pa rtir da
pers pectiva cultural para o desenvolvimento urbano, social e econômico da cidade: “O Centro de São Paulo possui
a tri butos únicos e qualidades especiais que o distinguem das demais regiões da cidade. Pleno de potencialidade, o
Centro é o es paço pri vilegiado de cultura, história e desenvolvimento urbano da metrópole. Em conjunto com suas
á reas a dja centes cons titui-se no es paço ca pa z de reverter a di nâmica de exces siva di s persão da ma ncha
metropolitana que, desprovi da de qualidade urbana, compromete profundamente a vi da s ocial e econômica da
população. A Área Central configura-se, assim, como alternativa racional para a reorganização funcional e espacial da
metrópole. / No desenvolvimento e no fortalecimento de s eu Centro Metropolitano residem as reais possibilidades
de que Sã o Pa ulo venha a i nserir-se, de forma competitiva, no conjunto das "cidades mundiais" que, pelos seus
pa drões de eficiência e qualidade, sediarão a s principais corporações e organizações nacionais e s upranacionais”.
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Com o acesso ao processos de tombamento das edificações pudemos averiguar a
existência desses projetos e em contrapartida, a ausência de relato histórico nos documentos
do tombamento, havendo apenas diversos recortes de jornais e artigos de revistas que
noticiavam a reforma na estação, a instalação da Sala São Paulo, a atual situação do bairro da
Luz, a necessidade de projetos de renovação para a área e além disso, uma rasa retrospectiva
histórica. A memória da Estação Julio Prestes é associada à instalação da rede ferroviária e os
tempos áureos do café em todas as reportagens um grave processo de deterioração urbana.
Por volta dos anos 1980 houve um movimento de diversos setores da sociedade para
promover memórias particulares, ou seja, multiplicaram os agentes envolvidos com a temática
de patrimônio, não apenas no Brasil (CHUVA, 2009, p. 146). Entidades da sociedade civil como
associações de bairro e até mesmo empresas públicas e privadas se organizaram para “resgatar”
ou “recuperar” memórias e identidades. Empresas públicas nesse sentido, promoveram museus
que organizavam a história do telefone, ou da eletricidade, e nesse caso por exemplo, a Rede
Ferroviária Federal investiu na manutenção da memória da ferrovia e atribuiu a isso uma
significação especial com a história da cidade e do bairro da Luz. A minuta do tombamento da
Estação Júlio Prestes é um documento que expõe de maneira resumida as justificativas do
tombamento:
Sua história começa no final do século XIX e início do XX quando a companhia
ferroviária E. F. Sorocabana é criada para atender ao crescimento econômico
ocorrido em consequência da exportação cafeeira, a qual por não gerar lucros
à iniciativa privada, logo passa às mãos do Governo do Estado que, em 1919,
contrata o arquiteto Cristiano Stokler das Neves par a projetar um novo
edifício./ O projeto possui estilo eclético, com influencias a Luis XVI adquiridas
por Cristiano das Neves durante seus estudos na Pensilvânia. O edifício só fica
pronto em 1938, alterado em sua concepção original devido à falta de verbas
e com a desistência deste arquiteto em acompanhar a finalização das obras.
/ Após anos de abandono e depredação, em 1922 inicia-se o processo de
restauração do edifício principal, sendo concluída em 1998 para tornar -se o
complexo cultural atualmente conhecido (SECRETARIA DO ESTADO DA
CULTURA, CONDEPHAAT, 1997).

O tombamento do edifício da Estação Júlio Prestes e do edifício do DOPS, bem como o
projeto para a revitalização da Praça Júlio Prestes, restauração da Pinacoteca e revitalização do
Parque da Luz, foram iniciativas que estiveram associadas a um processo muito maior de
revalorização da área, esse fato foi abertamente colocado pelo texto do projeto Pólo Luz. O pólo
foi definido tendo em vista o patrimônio histórico e cultural que ocupa o espaço, dess e modo, a
proposta para requalificação da área se torna mais fértil, pois integrando‐os em um mesmo
ambiente, renovado e preparado para abrigar essa qualidade turística, o fator cultural induziria,
na perspectiva do projeto, o local a se transformar em uma região de “convívio cultural de alta
qualidade”.

432

II Seminário Nacional História e Patrimônio Cultural – GT História e Patrimônio Cultural (ANPUH Brasil)
Patrimônio, democracia e políticas públicas
1 a 5 de outubro de 2018 - UNIRIO – Rio de Janeiro, RJ

O edifício do DOPS, foi registrado no Livro do Tombo Histórico e evidenciado dentro de
seu estudo de tombamento com importância histórica e arquitetônica, no entanto as menções
à História foram demasiadamente rasas e se concentraram em resgatar uma memória da Rede
Ferroviária Federal, apesar de ter sido um edifício com papel central, de punição e violência
dentro do regime de repressão. Nesse aspecto, o órgão priorizou relatar a monumentalidade do
edifício, um exemplar eclético e seguiu a tendência do momento: se concentrou em dialogar
com a memória da Rede Ferroviária Federal, valorizando a memória da ferrovia e sua
importância para a cidade, chegando inclusive, a propor uma espécie de galeria com a respeito
da história das ferrovias em São Paulo, conectada com a economia cafeeira e um momento
áureo do bairro da Luz.
Com a Lei Rouanet o governo federal abriu a possibilidade de financiar recursos para a
área cultural e de patrimônio, principalmente através de projetos de restauros. Nesse contexto,
no ano de 1999, o edifício foi extraído desse processo para que fosse tombado isoladamente,
assim como foi feito com a Júlio Prestes. Com o recurso angariado, o processo de tombamento
trouxe consigo a oportunidade de iniciar os projetos para a restauração e instalação de uma
escola de música, apontado pelos recortes de jornal que relatavam que ali seria a futura
Universidade de Música do Estado. A Minuta de Tombamento emitida oficialmente pelo
Condephaat evidencia que a justificativa para tal se baseou no caráter arquitetônico do prédio,
o seu caráter histórico, contudo todas as relações desenvolvidas ali ficaram em segundo plano:
Fica tombado como bem de interesse para a memória social paulista o edifício
localizado na Praça General Osório, nº 66, 88, 120 e 136, o “antigo DOPS”,
construído para abrigar armazéns da Estrada de Ferro Sorocabana, foi
ocupado parcial e temporariamente pela direção da mesma empresa até o
término das obras da Estação Júlio Prestes, de 1951 a 1953, pelo Arquivo do
Estado e, em seguida, pelo DOPS, Departamento de Ordem e Política Social
da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Foi projetado pelo
escritório de Ramos de Azevedo, sua importância arquitetônica é grande e
decorre principalmente do seu partido arquitetônico. O espaço é definido de
forma racional e organiza os ambientes, amplos, entre as prumadas verticais
de duas torres de alvenaria portante e resolvem tecnicamente o espaço
pretendido. No conjunto das celas, produto da ocupação do edifício pelo
DOPS, reside parte significativa do seu valor histórico. Tal conjunto será
preservado juntamente com os elementos originais do projeto (SECRETARI A
DE ESTADO DA CULTURA, CONDEPHAAT, 1997, P. 31).

Ficou evidente nos documentos oriundos dos tombamentos que o uso das memórias
das edificações serviu para dar corpo e identidade ao bairro, em um processo de renovação
urbano que estava sendo aplicado à região. Nesse contexto se falou sobre a revalorização do
espaço de uma forma mais intensa e com investimento financeiro do setor privado, foi a partir
de então, com a iniciativa da Associação Viva o Centro, além do investimento financeiro da
Secretaria de Cultura e do Ministério da Cultura, foi utilizado o capital de diversas empresas
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associadas. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, no dia três de dezembro de 1992: “Salão da
antiga Sorocabana é recuperado” (SECRETARIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, 1997). A reportagem
contou que o Banco de Boston – uma das empresas associadas à Viva o Centro – investiu Cr$600
milhões nas obras de restauração e implantação da Sala São Paulo, para a constituição do
Complexo Cultural Júlio Prestes.
Na coleção de recortes anexados ao processo de tombamento da Julio Prestes, uma
reportagem da Folha de São Paulo do dia vinte e cinco de janeiro de 1998, trouxe uma entrevista
com o então Secretário de Cultura do Estado, Marcos Mendonça, refletindo sobre as aplicações
do projeto Pólo Luz, segundo ele “(...) as transformações de prédios históricos em centros
culturais na região central, praticamente obriga a pessoa que gosta de atividade cultural a se
dirigir para o centro. Com isso você vai mudando o perfil da frequência na região” (SECRETARIA
DE CULTURA DO ESTADO DE SÃO PAULO, 1997, p. 42). A valorização do espaço util izando o
patrimônio histórico e cultural tinha como objetivo através da fala do secretário, atrair outro
perfil para o bairro da Luz, enquanto seria expulsa a população indesejada que ocupava o espaço
e que em tese, trazia todos os problemas citados. Segundo Beatriz Kara‐José, nesse momento
algumas ruas do entorno passaram a ser denominadas pela mídia de “Cracolândia”, onde jovens,
adultos e crianças se concentravam para fazer o uso do crack:
As ruas sujas e mal iluminadas, perto da Estação da Luz, tornaram-se locais
de consumo das “pedrinhas” compradas nos hotéis degradados dos
arredores. Segundo pesquisa realizada na região central, a partir de 1995
procedimentos de “limpeza urbana” em algumas áreas estimularam a
concentração do consumo no entorno da Estaç ão da Luz: “Caminhões-pipa
da Prefeitura chegavam pela manhã e com os jatos d’agua expulsavam quem
estivesse dormindo em praça pública. As crianças e adolescentes se
dispersaram, ocupando áreas como o Anhangabaú e a “Cracolândia”(...).
Ainda segundo a pesquisa citada, realizada em 1999, esta situação estaria
prestes a mudar novamente: “ Como já ocorreu na Sé, largo São Francisco e
Praça da República, a região da Luz também está passando por um processo
de revitalização, cujos sinais mais visíveis são a cons trução da Sala São Paulo
(a mais luxuosa e bem equipada sala de concertos da cidade, na Estação Júlio
Prestes) e o fechamento do Parque da Luz para reformas”. (...) A região aonde
fica a Cracolândia é uma das áreas mais densamente construídas no entorno
das estações e com alto grau de degradação. Alguns edifícios foram
transformados em cortiços verticais, e o pequeno comércio existente é de
perfil popular e recente, desvinculado da vizinha Santa Ifigênia (KARA-JOSÉ,
2007, 191).

No ano de 1999, a Folha de São Paulo noticiou: Parque da Luz cobrará ingresso, na
reportagem: “O prefeito [Celso Pitta] havia afirmado, no mês passado quando reinaugurou o
parque da Luz, que iria estudar a cobrança de ingressos. Pitta disse que a medida servirá para a
afastar mendigos, prostitutas e viciados que, antes da reforma ocupavam o parque” (FOLHA DE
SÃO PAULO, 1999). A reforma mencionada nesta reportagem foi promovida pelo Projeto Pólo
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Luz, que trabalhou financiando as melhorias na estrutura da Julio Prestes para a implantação da
Sala São Paulo. Através das reportagens é possível perceber que além do crack, levantado como
problema para a manutenção daquela região como uma área de interesse histórico‐cultural,
havia a prostituição. Uma situação de saúde pública e problema social se cristalizaram no
entorno da Estação Júlio Prestes e da Luz, e tendo isso em vista através das declarações expostas
na imprensa, todo o projeto para a revitalização da Luz e dos entornos das Estações envolviam
a lógica de reverter um processo de “degradação” e “decadência”, de modo que a
espetacularização do patrimônio Cultural, no sentido utilizado por François Choay (CHOAY,
2001), era a principal estratégia.
A marginalização do centro – no sentido de este ter estado à margem da cidade e da sua
lógica de desenvolvimento e consumo – fez com que a Luz se tornasse um “centro‐histórico”
periférico ao fim do século XX, pela dinâmica de crescimento urbano e os novos paradigmas
sociais. A revitalização da área se preocupou em reverter a situação expulsando al guns perfis
que já frequentavam ou residiam na região do bairro da Luz, atraindo outros cidadãos para
participarem do processo. A partir do projeto Pólo Luz, a Júlio Prestes abrigaria a sala mais
completa e com umas das melhores acústicas do mundo para a apresentação dos concertos; o
edifício do DOPS seria transformado em uma escola de música e em um memorial da ditadura
militar, onde esteve implantado a instituição que repreendeu opositores durante o regime
autoritário. Embasados na tese de que a cultura é um grande motor de transformação das
mentalidades e também dos territórios, as ações para requalificar a região da Luz influenciaram
diretamente os tombamentos comentados. A prostituição, o tráfico e consumo de drogas e a
degradação física do espaço eram os fatores que balizavam o entendimento de que aquela região
precisava ser revalorizada, tendo em vista sua potencialidade de desenvolvimento econômico‐
social através da utilização do seu valor histórico‐cultural.

3. Velhos projetos em um novo século
O título de “cidade‐global” passa a ser um dos objetivos das políticas públicas urbanas
em especial a partir da transição para o século XXI, através da padronização da infraestrutura
econômica e social à economia globalizada. Nesse momento, o patrimônio cultural foi
apresentado como eixo estratégico do governo e através do turismo é proposto às cidades que
desenvolvam mecanismos de sustentabilidade. A reformulação das leis de incentivo à cultura
constituiu‐se na principal meta, o que gerou uma grande dependência dos agentes promotores
de cultura à lógica do mercado de consumo (TOZI, 2007).
Na região da Luz, até os anos 2000, em nível federal, só haviam dois tombamentos,
sendo um do ano de 1943 o Mosteiro da Imaculada Conceição da Luz e outro de 1996 referente
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a Estação da Luz. O que havia sido conduzido na região no sentido patrimonial estava sendo
gestado principalmente, pelo órgão estadual (CONDEPHAAT) desde o fim da década de 1960. Foi
no ano 2000 que reconhecidamente o Iphan dedicou grande empenho a aquela área, quando
foi aceito em instância federal o tombamento da região estabelecida por eles como CHRL, o
Conjunto Histórico da Região da Luz (IPHAN, 2000). A proposta do tombamento do CHRL foi
defendida em agosto de 2000, através do parecer do Conselheiro Nestor Goulart também
membro do Conselho Estadual (Condephaat) em uma Reunião do Conselho Consultivo do
Patrimônio no Rio de Janeiro, no Palácio do Capanema aonde se reuniu o Conselho Consultivo
do Patrimônio Cultural sob a presidência de Carlos Henrique Heck.
O projeto incluía os bens que constavam no parecer de Nestor Goulart e se tratava do
patrimônio cultural em nível estadual e edificações privadas tombadas pelo estado e município:
O Jardim da Luz, criado em 1798 e construído em 1828; a Pinacoteca do Estado, antigo Liceu de
Artes e Ofícios, projetado por Ramos de Azevedo e iniciado em 1897; Edifício Paula Souza, antigo
pavilhão dos Laboratórios Gerais da Escola Politécnica, projeto de Ramos de Azevedo edificado
entre 1895 e 1898; Edifício Ramos de Azevedo, antigo Gabinete de Eletrotécnica da Escola
Politécnica, projetado por Ramos de Azevedo, edificado em 1920, sobre obras iniciadas em 1908;
Quartel da Luz, projeto de Ramos de Azevedo, iniciado em 1888 e concluído em 1892; Antigo
Armazém Central da Estrada de Ferro Sorocabana, projeto de Ramos de Azevedo, inaugurado
em 1914; Hotéis Federal Paulista e do Comércio, com data de construção e autor desconhecidos,
construídos no final do século XIX; Hotel Queluz, com autor do projeto desconhecido e data de
1903 em sua fachada; o edifício da Estação da Luz, já tombado pelo IPHAN, cujo tombamento
seria reiterado como parte integrante do conjunto, bem como a chamada Vila Inglesa, situada à
Rua Mauá nºs. 836 a 846 (MINISTÉRIO CA CULTURA, IPHAN, 2000, P. 2).
Todos esses edifícios estão situados ao entorno da Estação da Luz, razão pela qual foram
tratados como um conjunto reiterando o valor histórico e cultural da região para a cidade como
um todo. Na ata da reunião do Conselho, consta que aprovada a preservação da área
circunscrita, a Luz poderá contar com os planos de aplicação do projeto PRPCU – Programa de
Reabilitação do Patrimônio Cultural Urbano, do Iphan em parceria com o BID e Prefeitura de São
Paulo, ou seja, o tombamento do conjunto é condição que determina esse investimento.
O Programa de Reabilitação do Patrimônio Cultural, iniciativa do Iphan/MinC e
Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo e do Município, com apoio financeiro do Banco
Interamericano de Desenvolvimento foi o projeto que antecede u e deu base para as propostas
do Programa Monumenta. O Programa incluía investimentos em recuperação, conservação e
restauro do patrimônio construído, formação de mão de obra especializada, fortalecimento
institucional, publicidade e mobilização comunitária, visando principalmente, a reabilitação
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estrutural e funcional do conjunto urbano da Luz. O principal objetivo do projeto buscava a partir
da memória e identidade histórica do bairro, reafirmar seu significado econômico e simbólico
para a cidade. O local de investimento do programa diz respeito ao espaço do bairro onde residia
sua maior potencialidade cultural, já apontada por outros projetos urbanísticos, no entanto este
programa procurava ampliar as linhas de atuação das políticas públicas de preservação do
patrimônio cultural urbano, redefinido a organização espacial e atualizando a forma de pensar a
si mesma, destacava‐se por exemplo a modernização dos serviços ferroviários metropolitanos
(SALES, 1998. P 128 a 135.).
O Programa Monumenta atuou sobre a região da luz no início dos anos 2000 e trouxe
consigo a possibilidade de utilizar o potencial simbólico dos monumentos e edifícios históricos
para ativar a economia e por consequência, atrair novamente o público. Segundo o Perfil do
Projeto de Recuperação do Bairro da Luz o local é um ótimo exemplo dentro do conceito de
“conjuntos urbanos”, pois se articulam nesse espaço edifícios, espaços livres e grande
acessibilidade e ainda “o sentido monumental desta área corresponde ao conjunto não aleatório
formado entre os espaços livres e os edifícios ao seu redor (...) funcionando como um cenário
para ser usufruído novamente para o encontro social das diversas classes que compõe a
população” (PROGRAMA MONUMENTA, 2000, p. 92). O projeto para a área da Luz se arti culou
para promover em um curto prazo algumas ações que viabilizariam novas dinâmicas que
consequentemente, promoveriam e reforçariam a centralidade dessa região no cenário
paulistano. A ideia era promover a “centralidade perdida” do bairro que em determinado
momento histórico teria ficado à margem do desenvolvimento socioeconômico da cidade de São
Paulo. A região da Luz foi escolhida para a aplicação do programa por sobrepor em seu espaço
diversos tempos históricos, com uma amostragem patrimonial que evide ncia momentos da
cidade durante sua evolução urbana e ciclos econômicos.
Apesar do reconhecido potencial, a imagem sobre o bairro, os transportes públicos e os
problemas sociais teriam sofrido progressivamente séria deterioração de acordo com
documento em questão – síntese preparada pelo Iphan, juntamente com o Condephaat e DPH
para apreciação da coordenação do Programa e do BID –, que produziram vários desajustes nas
últimas décadas para alguns setores do bairro, principalmente para seu patrimônio cultural
construído, o que desqualificou a qualidade de vida na região. No que diz respeito ao uso das
memórias do bairro para a promoção da revitalização urbana desejada, notamos que o Programa
Monumenta selecionou os lugares que reproduziriam memórias de tempos áureos e tratou de
esquecer a qualidade de bairro operário que a região da Luz também carrega em sua história. A
região da Luz conta com a única vila operária sobrevivente na cidade, mas nas investidas
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patrimoniais e de revalorização urbana, essa memória não foi veículo para a transformação
urbana (NUNES, 2017).
A revitalização de áreas urbanas com valor histórico e cultural é uma tendência global e se
articula – também – com o negócio imobiliário. O que aconteceu constantemente em várias
experiências de revitalização de centros históricos foi observado pelos pesquisadores e
pesquisadoras citados, é a interferência que essas causam nas lógicas de uso e nas práticas
sociais que já existem nesses locais (ARANTES, 2000). Tal tendência, muitas vezes, acaba
transformando a paisagem em cenário, a gentrificação expulsa os agentes sociabilizadores e
reorganiza as tradições de uso do espaço, seus costumes e as vivências das pessoas que
frequentavam o local. Os projetos de revitalização urbana ou com valor patrimonial,
concomitantemente, tendem a provocar esquecimento das práticas sociais desses locais ou a
tornam residuais, investem em paisagismo, iluminação de monumentos e fachadas históricas.
Os investimentos acontecem isoladamente nos pontos que configuram as “vi stas favoráveis da
cidade‐ícone” (ARANTES, 2000), incentivando uma sensação de fratura e descontinuidade,
porque são esquecidos dos entornos identificados como degradados dentro do contexto urbano.
O que acontece é uma valorização de fragmentos e episódios da paisagem, feitos para
contemplação à distância, e é nesse sentido, que falamos de cenografia.

Considerações finais
Através das análises dos processos da Estação Júlio Prestes e do edifício do antigo DOPS,
edificações centrais das propostas do Pólo Luz, ficou claro que os tombamentos serviram para
qualificar a lógica da requalificação e revitalização urbana, garantindo investimentos
conseguidos através da Lei de Incentivo à Cultura do Governo Federal. Ambos edifícios foram
transformados em âncoras da requalificação urbana do centro de São Paulo. Estes foram
utilizados para alavancar as estratégias que se preocupavam em sanar os problemas promovidos
pelo processo histórico de degradação e deterioração da região da Luz, tendo como partida a
promoção da cultura e o resgate da monumentalidade da edificação através da evocação da
memória da ferrovia, que foi constantemente associada ao ideal do progresso urbano em São
Paulo. A partir dessa documentação foi possível elaborar que o patrimônio cultural arquitetônico
foi o principal vetor de transformação utilizado para promover as mudanças planejadas pela
Secretaria de Cultura do Estado nesta área, principalmente a partir de meados da década de
1990, com o auxílio da iniciativa privada.
Os projetos de renovação urbano já recaíam sobre a Luz desde os anos 1980 com maior
intensidade, mas o que caracterizou os projetos na década de 1990 foram as parcerias firmadas
entre poder público e iniciativa privada para a restauração e obras em vários imóveis. Nos anos
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2000, com a atuação do programa Monumenta‐BID essa ação se consolidou e implantou
novidades dentro das políticas públicas no que diz respeito ao patrimônio cultural e centros
históricos. Se solidificou a partir de então o reconhecimento do potencial econômico embutido
no patrimônio cultural.
Os monumentos, edificações imponentes e edificações que ainda não haviam ganhado
um sentido de patrimônio nacional no local, passaram a ser motivos de tombamento no bairro.
Diante da narrativa de degradação do bairro da Luz surgiu um esforço de conservação do
patrimônio arquitetônico, tomados como registro da memória coletiva paulista, que
acompanhou a atuação das instituições de proteção ao patrimônio estadual e nacional na Luz.
A dialética entre o desenvolvimento urbano do bairro e os usos da memória
descortinaram processos que envolveram os lugares de memória, a sobrevivência dos objetos
urbanos, esquecimentos e negociação. Em uma região que se tornou um dos centros de uma
das maiores cidades da América Latina, pulsaram histórias bem como guardaram‐se
esquecimentos. Através das análises propostas nesse trabalho, traçamos reflexões acerca da
construção histórica da paisagem urbana do bairro da Luz, suas narrativas e tendências dentro
do espaço temporal demarcado. Ficou claro que a partir de determinado momento, essa região
esteve constantemente sendo atualizada, e sua própria atualização foi objetivo das investidas
citadas durante o trabalho.
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ARQUITETURA MODERNA NA AMAZÔNIA: O CASO DA VILA TOMBADA DE SERRA DO
NAVIO/AP
MAÍRA CARDOSO ONOFRI MAGALHÃES1
1) CONTEXTUALIZAÇÃO
Os desafios relacionados à gestão dos bens culturais tombados, sobretudo da
Arquitetura Moderna, vêm sendo discutidos desde os primeiros anos do século XX até os dias
atuais. Passados mais de nove décadas, é possível afirmar que o Movimento Moderno marcou
a história da arquitetura do mundo e é de uma importância inquestionável. Os Congressos
Internacionais da Arquitetura Moderna (CIAMs) 2, tiveram um papel fundamental na construção
da ideologia funcionalista enfatizando a necessidade da economia e da industrialização
planejada. O projeto das edificações e dos modos de morar, precisavam ser revisados no
contexto da pós- Revolução Industrial e os arquitetos que estavam desenvolvendo a “nova
arquitetura” tinham necessidade de reunir as suas experiências, para tentar encontrar caminhos
e soluções para os problemas comuns. Observa-se, de maneira geral, uma tentativa de trazer ao
público a importância do Movimento Moderno e de como combater a destruição e
desconfiguração de obras significativas. Aliar os conceitos de preservação e conservação com
Arquitetura Moderna, sempre foi um desafio para os profissionais da área.
Nessa perspectiva, a história do conjunto urbano moderno tombado da Vila Serra do
Navio construída nos anos 50 no interior do estado do Amapá, no meio da floresta amazônica,
projetada por iniciativa de uma empresa de mineração particular, nos sugere considerações
importantes sobre as mudanças culturais, sociais, econômicos e que influenciaram diretamente
na compreensão dos mecanismos de educação e gestão do patrimônio. O principal objetivo
deste trabalho, é discutir sobre a importância da educação patrimonial neste território e como
ações educativas do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), podem trazer
contribuições para a construção da identidade na Vila Serra do Navio.

A história da Vila Serra do Navio, no Estado do Amapá
A história da Vila Serra do Navio é de destaque no contexto atual pois é a única cidade
tombada em nível federal que possui um projeto de regularização fundiária em sua área 3 . Com

1

Ins tituto do Pa trimônio Histórico e Artístico Na cional. Arquiteta e Urbanista. Mestrado Profissional em Preservação
do Pa tri mônio Cultural – Unidade IPHAN Amapá.
2 O CIAM na sce em 1928 com o propósito de poder unificar o ideal do movi mento moderno. Segundo a autora Márcia
Sa nt´Anna os CIAMs seria um espaço de discussão e “oficialização” dos princípios e teses do movimento moderno.
(SANT’ANNA, 1995)
3 Cons i derada uma i niciativa no ca mpo da gestão da conservação de conjuntos urbanos e s ítios tombados, o Instituto
do Pa tri mônio Histórico e Artísitico Nacional (Iphan), a Secretaria do Pa trimônio da União (SPU) e Universidades
Federais estão desenvolvendo ações conjuntas no tema da Regularização Fundiária do Pa rque Histórico Nacional de
Gua ra rapes (PE) e do Conjunto Urba no Tombado de Serra do Na vi o (AP) em 2015. Di s ponível em: <
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isso, os desdobramentos e reflexões deste trabalho são extensos e as perspectivas relacionadas
a gestão, devem aqui serem discutidas e levantadas para que as transformações culturais e
mecanismos de pertencimentos, possam de fato, acontecer na comunidade serrana.
A Vila Serra do Navio é um núcleo urbano modernista que se localiza a 200km da capital
Macapá, no estado do Amapá e foi o primeiro grande empreendimento destinado à exploração
de minérios na Amazônia Brasileira e modelo para todos os grandes projetos subsequentes.
Trata-se de uma Vila dirigida e controlada por uma única empresa, a ICOMI (Indústria e
Comércio de Mineração S.A), cuja economia é ligada a uma só atividade empresarial, a
mineração.
Estas “cidades da empresa” ou mais conhecidas como Company Towns 4, são cidades
construídas pelas empresas, caracterizadas pelo monopólio, isolamento geográfico, um certo
paternalismo e uma questionável qualidade de vida. Assim como a Vila Serra do Navio, existiram
outros núcleos na Amazônia onde em comum, giram em torno de algum grande projeto na
região.
A exploração mineral em Serra do Navio representou um projeto importante
para as economias regional e brasileira, no período posterior à Segunda
Guerra Mundial, no qual globalmente se aprofundava a polarização
capitalismo versus comunismo. A mina foi também uma peça pequena no
grande jogo de xadrez dos confrontos ideológicos, econômicos e políticos da
Guerra Fria. No entanto, teve grande importância nas escalas regional e local,
como o primeiro empreendimento mineral empresarial de larga escala na
Amazônia e como o primeiro investimento econômico privado de grande
porte no então jovem Território Federal do Amapá. (DRUMMOND e PEREIRA,
2007, p. 381 e 382)

O complexo urbano que a ICOMI construiu foram a Vila Serra do Navio, localizada
próximo às jazidas que exploravam os minérios (o principal deles foi o manganês); a Vila
Amazonas, que fica na cidade de Santana (próximo à capital Macapá); a ferrovia e o Porto de
Santana. O arquiteto paulista Oswaldo Bratke foi quem projetou a Vila Serra do Navio e a Vila
Amazonas, interligadas pela ferrovia para escoar os minérios no Porto de Santana. O desafio em
transformar um trecho de mata virgem em um lugar de moradia e convivência entre
trabalhadores no final de década de 60, foi imenso, tanto para a empresa quanto para o
arquiteto que desenvolveu tudo.
O arquiteto projetou esta company-town de acordo com os conceitos modernistas e
com um plano urbanístico bem definido por zonas destinadas ao uso habitacional, de lazer, do
trabalho e da circulação. O projeto de Bratke foi e ainda é muito atual, devido à utilização de
http://portal.iphan.gov.br/ap/noticias/detalhes/3260/iphan-apres enta -projetos -i nova dores -de-regul a ri za ca ofundiaria-em-pernambuco-e-amapa>. Acesso em 10 ma i. 2018.
4 Ver outra s Company Towns na Amazônia: <http://realidadeurbanas.blogspot.com.br/2012/01/company-towns-naa ma zonia.html>. Acesso em 10 ma i. 2018.
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materiais construtivos locais, adequação com a realidade amazônica e também com a
preocupação com o conforto térmico pela proximidade com os trópicos.
Os objetivos de todo o aparato da ICOMI eram (1) possibilitar a produção de
minério em larga escala e (2) permitir que todos os envolvidos no completo
minerador gozassem de boas condições de vida, de tal forma que fossem
neutralizados os impactos causados pelo isolamento geográfico. Esta
providência é de praxe em empreendimentos criados em condições de
extremo isolamento, tal como minas, poços de petróleo (inclusive em altomar) e usinas hidrelétricas. Ela serve para estabilizar a força de trabalho
(diminuindo a rotatividade) e para garantir os níveis de produtividade
desejados, já que a substituição constante de empregados se torna difícil, por
causa do caráter remoto ou pouco atraente das loc alidades em que se
desenvolvem suas atividades. (DRUMMOND e PEREIRA, 2007, p. 390)

O livro sobre a Vila Serra do Navio, de autoria de Benjamin Ribeiro 5, narra como o
arquiteto Oswaldo Bratke planejou todo o empreendimento no interior do estado do Amapá.
Ribeiro (1992) mostra que: “Na Serra do Navio nada existia em termos urbanos; tudo teria que
ser previsto, planejado, executado. Não se tratava, apenas, de projetar um grande conjunto
residencial, mas de planejar, integralmente, uma pequena cidade”.
Interessante destacar que até o presente momento, a maioria das residências
continuam com a disposição espacial projetada pelo arquiteto, porém não com a mesma
configuração arquitetônica concebida no projeto original. Hoje, cerca de 80% das edificações
estão com algum tipo de alteração física, oriundos do período pós-ICOMI. As áreas de expansão,
previstas no projeto do Bratke, cresceram sem um estudo ou autorização prévia,
descaracterizando assim uma parte do conjunto urbano. Além disso, vários moradores fizeram
adaptações internas e externas nas casas ao longo dos anos, como por exemplo: redimensionar
o banheiro, colocação de ar condicionado, grades e outros que interferem na paisagem do
conjunto.

5 RIBEIRO, Benjamin Adi ron. Vila Serra do Navio: comunidade urbana na selva amazônica: um

Arthur Bratke, Sã o Pa ulo, PINI, 1992.
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Ima gem 1: Ca sas operárias geminadas, com três dormitórios
Fonte: RIBEIRO, Benjamin Adi ron. Vila Serra do Navio: comunidade urbana na selva amazônica: Um Projeto do arq.
Oswaldo Arthur Bratke - Sã o Pa ulo: Pi ni, 1992, p.58

Período Pós-Icomi e o Tombamento da Vila
Em 1992, a ICOMI encerra suas atividades de exploração na região e logo, é aprovada
na Assembleia Legislativa do Amapá, uma lei que cria o município de Serra do Navio. No mês de
janeiro do ano seguinte, o novo município é instalado, tomando posse o primeiro prefeito e a
primeira Câmara de Vereadores.
Onze anos antes do fim do período contratual, a ICOMI encerrou a extração do
manganês, paralisando completamente as suas atividades em 1997, o que gerou, a partir de
então, tratativas junto ao Governo Federal, Estadual e Municipal para devolver e regularizar as
terras. Com a saída da ICOMI na Vila Serra do Navio, a ausência de um “gestor” ficou evidente e
a partir de então, inicia-se um processo de transformação socioeconômico intenso, o que
modificou de forma impactante os modos de vida de seus habitantes com reflexos sobre a
arquitetura e a qualidade de vida na Vila.
Depois de 1993, a empresa continuou a funcionar como entidade produtiva,
mas a antiga vila privada de Serra do Navio se tornou uma cidade públi ca de
Serra do Navio, sede de um novo município do mesmo nome. (DRUMMO ND
e PEREIRA, 2007, p. 392)
Um dos maiores desafios impostos aos primeiros governantes de Serra do
Navio, a partir de 1993, foi tentar “abrir” a cidade do privado para o público.
Tratava-se de transformar empregados de uma empresa provada em
cidadãos, fazer com que cada indivíduo de Serra do Navio se enquadrasse em
uma nova combinação entre os seus direitos e as suas obrigações.
(DRUMMOND e PEREIRA, 2007, p. 394)

Iniciou-se um longo processo de devolução das terras para a União, e desta para o
município, com sérias consequências para a cidade e seus moradores, que ficaram desassistidos
pelo Poder Público. As manutenções de infraestrutura, de conservação da cidade e de cuidados
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diários passaram a não ser tão frequentes até que em 2008, dá-se a abertura de um processo
de tombamento junto ao IPHAN (Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional).
O pedido de tombamento da Vila Serra do Navio foi motivado pelos alunos, técnicos e
funcionários do curso de Arquitetura da Universidade Federal do Pará, além da técnica Maria
Dorotéa Lima, ex-superintendente do IPHAN-PA (que nasceu na Vila e conhecia toda a história).
O pedido foi encaminhado à então 2ª Superintendência Regional-IPHAN (cuja atuação, na época,
abrangia os estados do Amapá e Pará) descrevendo o objeto do tombamento como o “...
COMPLEXO DA ICOMI e todas as demais instalações urbanas, industriais, portuárias, assim
como, a ferrovia e seus equipamentos (Galpões, Locomotivas, Vagões de carga e de passageiros
e seus acessórios), no caso da cidade, sua malha urbana, sua arquitetura e paisagem”, e como
justificativa “Esta solicitação se deve a significativa importância para a arquitetura e urbanismo
nacional e internacional”.
Sustentado por tais valores, a Vila é objeto de tombamento provisório em 2010, e, em
2012, é confirmado o tombamento definitivo com uma delimitação que engloba o traçado
arquitetônico/urbanístico/circulação e ainda uma faixa da floresta amazônica formando o
cenário envolvente. A Vila Serra do Navio foi inserida em três dos livros de Tombo: Livro de
Tombo Histórico, Volume III, fls. 21 a 25, número de inscrição: 602 / Livro de Tombo
Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, Volume II, fls. 63 a 66, número de inscrição: 152 / Livro
de Tombo das Belas Artes, Volume II, fls. 60 a 63, número de inscrição: 632, como consta no
acervo do IPHAN, realçando o caráter singular e expressivo da Vila.

Ima gem 2: Pl anta baixa com a poligonal de tombamento da Vila Serra do Navio
Fonte: Processo de Tombamento 1567-T-08 referente a Vila Serra do Navio / Ama pá

A nova realidade da Vila Serra do Navio
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O contexto atual que vemos hoje na Vila são ocupações irregulares, áreas de expansão
sem nenhum critério de construção, infraestrutura básica precária, diversos lugares sem
iluminação pública, falta de manutenção nas ruas e asfaltos, pessoas vivendo em situação
precária. As alterações e soluções que os moradores foram fazendo ao longo dos anos são os
cercamentos em seus lotes, colocação de ar condicionado, ampliação da cobertura para
proteção dos carros e para pequenos negócios, além das adaptações internas como por exemplo
as construções ou demolições de novas paredes.
Após o Tombamento Oficial da Vila Serra do Navio, no ano de 2012, a equipe técnica do
IPHAN entrou no território para começar sua atuação e gestão do patrimônio tombado. Em
princípio, para “desacelerar” estas reformas e obras, a equipe emitir alguns NAD (Notificação
para Apresentação de Documentos) e fizeram oficinas para mobilizar a população da
importância da preservação. Porém sem muito sucesso, a equipe começou a emitiu Auto de
Infração e Termo de Embargo para os moradores, para que as obras pudessem parar ou pelo
menos “deixar como está”. Esta relação tensa e conflituosa permaneceu durante alguns anos
de atuação do IPHAN na Vila e em 2015, estrategicamente, o IPHAN decide firmar um contrato
com a Universidade Federal do Pará (UFPA), a Secretaria de Patrimônio da União, a Prefeitura
de Serra do Navio e com o apoio do Ministério das Cidades, com o objetivo de a Universidade
executar o projeto de regularização fundiária na poligonal tombada na Vila Serra do Navio.
Importante salientar que na data do tombamento, a população serrana não tinha
qualquer vínculo com aquelas propriedades, então os mecanismos de gestão do IPHAN estavam
“desatualizados”; pois diversas pessoas são multadas, mas elas não tinham a posse das casas.
Esta transição de realidades (passar de uma empresa privada para uma empresa pública) é o
que aconteceu na Vila e deve ser compreendida na sua história, afinal ela foi construída
unicamente para abrigar os trabalhadores de uma empresa privada; então quando a empresa
sai da região, o projeto já está fora do contexto.
Com o contrato da Regularização Fundiária firmado em 2015, o IPHAN e os atores
públicos envolvidos, pretendem mobilizar a comunidade para a importância de regularizar suas
terras, seus lotes e o espaço urbano como um todo.
A ideia da Regularização Fundiária é criar uma lógica de relação entre socie dade e
Instituições, para ficar claro os papéis e construir uma lógica de cidadania (direito à moradia,
direito ao lugar onde vivem e não ficar dependendo de terceiros).
Na ausência de práticas culturais própria à um grupo social, a população da Vila Serra
do Navio se mistura. Existem hoje pessoas que são da época da ICOMI, outras são moradores
que chegaram depois e outros que chegaram nos dias atuais (que não tem nenhum afeto com
a história da Vila na época da ICOMI). É importante identificar quais são os conjuntos de
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atividades que as pessoas habitualmente se organizam e fazem; para poder constituir como
práticas culturais a serem trabalhadas no sentido de gerar os novos mecanismos de
pertencimentos, que visam, mais tarde, eventualmente, construir uma ide ia de identidade. Esta
ideia será mais ampla e coletiva, desenhada com a população serrana através da prática da
“educação patrimonial”.

2)

A ARQUITETURA MODERNA E O PATRIMÔNIO CULTURAL
A arquitetura moderna se entrelaça com o campo do patrimônio cultural com relação

às atribuições de valor aos bens culturais, tendo em vista que os grandes nomes da arquitetura
brasileira, foram os que fundaram em 1937, o SPHAN 6, que hoje, é denominado Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Os intele ctuais modernistas, baseados em
conceitos de nação, identidade, memória, arte e arquitetura, atuaram em favor do
reconhecimento dos bens culturais, que deveriam ser preservados para o presente e futuro da
sociedade. A prática da arquitetura moderna brasileira foi ditada por visões e parâmetros de um
grupo muito seleto de profissionais, dentre eles o arquiteto Lúcio Costa, que realizou projetos
de arquitetura e também de urbanismo junto ao Estado Brasileiro.
Os intelectuais do modernismo brasileiro tinham nomes como: Mário de Andrade,
Rodrigo Melo Franco de Andrade, Carlos Drummond de Andrade e Lúcio Costa.
Com Gustavo Capanema à frente do Ministério da Educação e Saúde Pública
(Mesp), os modernistas encontraram lugar no Estado getulista e o IPHAN,
com relação à educação, teve certa autonomia no âmbito das políticas gerais
do período, funcionando com espaço privilegiado 7 . (NASCIMENTO, 2016,
p.69)

O arquiteto Lúcio Costa, que esteve à frente do Departamento de Estudos de
Tombamento por quase trinta anos, entendia que a arquitetura poderia dar concretude à nação
brasileira8. Neste sentido, ao patrimônio foram atribuídas funções simbólicas como reforçar o
caráter nacional de memória e cidadania e para isso, era preciso identificar os bens culturaisque
expressassem estes atributos representativos à nação e destacá-los dos patrimônios ditos,
“comuns”. Assim, o patrimônio cultural nacional estabelecido pelo IPHAN durante os primeiros
anos da sua criação, foram selecionados pelos arquitetos, os objetos edificad os que iriam
6

O Ins tituto teve diversos nomes: 1937-1946 – SPHAN, Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional; 19461970 – DPHAN, Departamento de Pa tri mônio Hi stórico e Artís ti co Na cional; 1970-1979- Ins tituto de Pa trimônio
Hi s tório e Artístico Nacional; 1979-1981, Secretaria de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ligada à Fundação
Na ci onal Pró-memória; 1981-1989 – Subsecretaria do Pa trimônio Histórico e Artís tico Nacional; 1989-1994 – IBPC,
Ins tituto Bra sileiro do Pa tri mônio Cul tural; 1994 a té os dias a tuais, IPHAN – Ins tituto do Pa tri mônio Hi stórico e
Artís ti co Nacional. (NASCIMENTO, 2016, p.60)
7 NASCIMENTO, Fl ávia Brito do. Blocos de memórias: habitação social, arquitetura moderna e patrimônio cultural.
Sã o Pa ulo: USP, 2011.
8 CHUVA, Má rci a . Fundando a nação: a representação de um Brasil barroco, moderno e civilizado. Ri o de Janeiro:
UFRJ, 2003.

447

II Seminário Nacional História e Patrimônio Cultural – GT História e Patrimônio Cultural (ANPUH Brasil)
Patrimônio, democracia e políticas públicas
1 a 5 de outubro de 2018 - UNIRIO – Rio de Janeiro, RJ

representar o passado, articular com o presente (com as políticas do Estado Novo) e que iriam
estabelecer com o futuro uma noção desta nova “coesão nacional”.
Do ponto de vista jurídico, o “patrimônio” é uma noção que define todos os recursos
que se herdam: públicos ou privados. Ao longo da história, foi sendo incorporado outros valores
e significados ao “patrimônio” fazendo com que a ampliação do conceito seja associada à
herança cultural, fruto de um longo processo de compreensão da pluralidade dos valores.
Até os anos de 1950, as preocupações dos tombamentos estavam ligadas a ideia de
perda, ou seja, obras edificadas com caráter único que poderia ser simplesmente destruída ou
por falta de compreensão ou pelo descaso da população com os bens culturais. A partir dos anos
1960, os técnicos do patrimônio estavam preocupados com a especulação imobiliária que
emanava nas cidades brasileiras e pelo risco da urbanização ir destruindo os bens culturais
“antigos” e passar “tudo por cima”.
De maneira resumida, todos os técnicos (que participaram do Processo de Tombamento
da Vila) discorrem no Processo sobre a importância da arquitetura moderna dentro do contexto
amazônico ressaltando suas qualidades arquitetônicas e urbanísticas inovadoras para região. De
acordo com os recortes de jornais, documentos e pesquisas feitas, a maior motivação do
tombamento estaria vinculada às ameaças que pairavam sobre este bem cultural após o
encerramento das atividades da empresa no município. Mediante a relação entre a arquitetura
moderna e o patrimônio cultural dentro das políticas de preservação brasileira, percebe-se
como a preocupação pela autenticidade, monumentalidade, estética e integridade das obras
modernas, são um dos critérios que mais prevaleceram nos discursos de tombamentos para a
proteção dos bens culturais no IPHAN, e neste estudo, é destacado a Vila modernista de Serra
do Navio.

3) A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E A EDUCAÇÃO PATRIMONIAL
Os processos de urbanização no Brasil passaram por vários momentos na história, onde
de maneira geral, as cidades foram marcadas pela segregação socioespacial com grande parte
da população vivendo sem acesso a infraestrutura básica, como por exemplo, o saneamento
básico e a coleta de lixo. Uma grande parte das populações de baixa renda foram para lugares
afastados, longe da especulação imobiliária, ocupando áreas onde em muitos casos, são áreas
de preservação ambiental ou cultural.
O projeto de regularização fundiária na Vila Serra do Navio, denominado “Projeto de
Regularização Fundiária e Cidadania: Valorização Histórica, Urbanística e Ambiental em Serra
do Navio, Amapá”, busca encontrar mecanismos que permitam fazer a gestão da preservação
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do patrimônio, então este projeto é instrumento, ferramenta ou um meio para se conseguir
alcançar as condições de preservação.
Estrategicamente o IPHAN “saiu da cena” e deixa a Universidade entrar no território e
com a ajuda da população, a ideia desde 2015, foi estabelecer novos vínculos com os moradores,
explicando a importância de regularizar suas terras e da preservação da Vila. Atualmente, o
município de Serra do Navio se tornou responsável pela guarda e manutenção dos bens .
O cronograma físico com as etapas e metas vão desde a sensibilização, mobilização
municipal, levantamento topográfico, cadastro físico-social, regularização urbanística e
ambiental até a regularização judicial. Constatou-se, com este projeto, a importância da
presença dos moradores serranos para construções gerais do Projeto, a fim de que as
perspectivas dos moradores sejam incorporadas às propostas de gestão do bem.

Ima gem 3: Foto da comunidade na coleta de documentos com mais de 90 fa mílias
Fonte: <https://ww2.ufpa.br/imprensa/noticia.php?cod=12667>

A formação de um Grupo Municipal de Acompanhamento (GMA) para acompanhar
todas as etapas e construir de forma integrada as novas ações no município, foram
fundamentais para o processo. Foi marcada uma reunião com os moradores da Vila e com os
representantes do Poder Público local para que eles pudessem decidir quais os nomes iriam os
representar. Assim, a comunidade escolheu três (03) representantes da prefeitura, três (03)
vereadores pela Câmara Municipal, finalizando com duas (02) lideranças do Município para
compor o GMA.
De maneira resumida, as etapas da Regularização Fundiária foram as seguintes:
1. Estudo/Identificação da dominialidade (transferência para o Município);
2. Adequação da Legislação Municipal e Normativas;
3. Levantamentos (Topografia, Cadastro Físico e Cadastro Social);
4. Projeto de Regularização Fundiária (elaboração, pactuação, licenciamento e registro);
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5. Coleta de Documentos/Formalização dos Processos individuais;
6. Análise processual e indicação do instrumento de regularização fundiária;
7. Emissão, Assinatura, Registro e Entrega dos títulos
Todas as atividades listadas acima foram realizadas em parceria com o Grupo de
Trabalho do Município-GTM para o acompanhamento local, a equipe da Regularização
Fundiária, os técnicos da Prefeitura Municipal de Serra do Navio, a comunidade serrana e os
parceiros em geral.
Percebe-se a importância da participação da comunidade serrana, junto com as ações
da Universidade. As estratégias de comunicação devem ser sensíveis de modo a tornar o papel
do cidadão tão em destaque quanto dos técnicos para que assim, as pessoas reconheçam seus
diretos e deveres sobre o território.
A participação social não constitui uma etapa temporal de um projeto de
regularização fundiária, mas perpassa todo o processo de execução, na
perspectiva de envolver a população do assentamento, tanto diretamente
como através de suas lideranças formais ou informais. O objetivo imediato é
a preparação dos moradores para participar do processo de regularização
fundiária e, em médio prazo, ampliar a percepção quando ao papel de
cidadão ativo com direitos e deveres junto à sociedade, na tentativa de
garantir o controle social quanto à implantação das melhorias decorrentes da
regularização e sua manutenção, que certamente concorrerão para a fixação
da população no assentamento após a regularização. (SILVA, M. C. C.,
Unidade VI – A Participação Social em projetos de Regularização Fundiária
Urbana de Interesse Social, UFPA, 2015)

As definições das estratégias de comunicação utilizadas pela Universidade foram
detalhadas em todas as atividades que compõem o processo de Regularização Fundiária na Vila.
Todas as atividades envolviam os moradores de maneira a esclarecer todas as dúvidas que eles
tinham e/ou poderiam vir a ter, de modo que eles pudessem entender quais seriam os próximos
passos. Um trabalho grande como este, só é possível com o apoio da população que sai de uma
condição de posseiro de terra para se tornar proprietários ou donos das terras.
O objetivo principal do IPHAN ao contratar a Universidade, foi tentar encontrar os
mecanismos que permitissem fazer a gestão da preservação do patrimônio, e a Regularização
Fundiária foi a ferramenta utilizada para se alcançar a preservação, portanto, não se trata de
entregar terras aos moradores, mas sim, promover a cidadania tão sonhada nesta Vila tombada.
Vale destacar que este projeto está em vigência no presente momento, então é importante
salientar que algumas etapas ainda estão em processo.
O processo de pertencimento que o IPHAN quer construir neste terri tório com a
população serrana, diz respeito aos direitos dignos de habitação e à cidade. Não está sendo
trabalhado “memória e identidade” neste território, mas sim, a ideia de pertencimento. As
ferramentas que o IPHAN está trabalhando na Vila não são de re conhecimentos dos processos
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de identidade e da memória dos grupos da sociedade brasileira, pois estes grupos não estão
mais na Vila (o arquiteto e a empresa). O que se tem hoje buscado são memórias, que tem a ver
com a sensação de pertencimento ao lugar de grupos que viveram na época e de pessoas que
nada tem a ver com a história da ICOMI.
As pessoas hoje têm uma referência de memória em relação ao momento da época da
ICOMI, ou seja, estão atrelados os “momentos de vivência do projeto”. E estes momentos de
vivência do projeto são somente do projeto e não de uma cidade, pois a cidade hoje é outra.
Estes conceitos devem ser trabalhados com a população para que a comunicação seja
um mecanismo eficiente de gestão. De acordo com o livro Memória e Identidade do Joel Candau,
ele discorre em como dar sentido aos acontecimentos de uma vida com uma série de ações
desarticuladas, fragmentadas e descontínuas e aborda sobre a “totalização existencial”:
É o distanciamento do passado que o permite reconstruir para fazer uma
mistura complexa de história e ficção, de verdade factual e verdade estética.
Essa reconstrução tende à elucidação e à apresentação de si. De fato, o ato
de memória que se dá a ver nas narrativa s de vida ou nas autobiografias
coloca em evidência essa aptidão especificamente humana que consiste em
dominar o próprio passado para inventariar não o vivido, como suponha
Maget9 , mas o que fica do vivido. (CANDAU, J. 2016, p. 71)

Importante destacar autores que abordam a questão da memória e identidade para dar
suporte às pesquisas que serão iniciadas após o término do contrato entre o IPHAN e a UFPA no
final do ano de 2018. Esta discussão aliada às ações de educação patrimonial que o IPHAN vem
trabalhando nos territórios tem por objetivo a garantir o direito à herança cultural; construída
de maneira ampla e coletiva, com toda a população serrana do Amapá.
A elaboração do patrimônio segue o movimento das memórias e acompanha
a construção das identidades: seu campo se expande quando as memórias se
tornam mais numerosas; seus contornos se definem ao mesmo tempo em
que as identidades colocam, sempre de maneira provisória, seus referenciais
e suas fronteiras; pode assim retroceder quando ligada a identida de fugazes
ou que os indivíduos buscam dela se afastar. O patrimônio é menos um
conteúdo que uma prática de memória obedecendo a um projeto de
afirmação de si mesma. Esse projeto está destinado a permanecer sempre
inacabado; ele pode mesmo se esgotar na es perança de chegar a uma
memória total. De fato, como imaginar poder conservar todos os traços
quando se sabe que todo traço advém de algum acontecimento, inclusive a
esperança mesma dessa conservação? (CANDAU, J. 2016, p. 163 e 164)
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INTERFACES ENTRE ENSINO DE HISTÓRIA E PATRIMÔNIO: UM ESTUDO DE CASO
TATHIANNI CRISTINI DA SILVA1
MARCOS RAFAEL DA SILVA2

A presente comunicação relata a experiência pedagógica proposta aos alunos do curso
de História que consistiu em visitas técnicas realizadas no centro história de Santos -SP e
redondezas. Tem por objetivo salientar a importância deste tipo de atividade didáticopedagógica tanto para formação dos futuros docentes quanto para o exercício da cidadania,que
passa necessariamente pelo conhecimento e compreensão da história local. Verificou-se que a
maioria dos alunos, nascidos ou há muito na cidade, não conheciam os espaços de cultura da
cidade, tampouco as edificações patrimonializadas. Nesse sentido, percebe-se a necessidade de
uma constante educação patrimonial que incentive a prática do estudo do meio, tanto no
âmbito do ensino superior, como do ensino básico, espaço para o qual eles estão sendo
formados.
De acordo com Circe Bittencourt, a educação patrimonial deve integrar os
planejamentos escolares e, especialmente, a componente curricular História, envolvendo o
desenvolvimento de atividades lúdicas e de ampliação do conhecimento sobre o passado e
sobre as relações que cada sociedade estabelece com ele. O professor deve suscitar nos alunos
indagações do tipo: o que é preservado? Como é preservado? Porque é preservado? Por quem
é preservado? Essas perguntas têm por objetivo refletir sobre a construção da memória social e
indagar, ainda, se todos os setores e classes sociais têm sua memória reconhecida. 3
Além disso, cumpre à discussão do patrimônio e da memória o papel de desfazer a
percepção equivocada de que somos “um país sem memória”, cabendo questionar qual
memória tem sido esquecida e como recuperar um passado que possa contribuir para atender
às reivindicações de parcelas consideráveis da população às quais tem sido negado,
recorrentemente, o “direito à memória”.
Esta comunicação pretende levantar questões a partir de uma experiência concreta de
estudo de meio como elemento propositivo de reflexões voltadas para o exercício da cidadania
e a construção de uma sociedade democrática.
O primeiro problema que o professor deve refletir na prática pedagógica que envolve o
estudo de meio e o patrimônio é com a noção de “história local”. Esta noção, embora frequente,

1

Doutora em História Social pela USP, a tualmente no Pós-Doutorado pela mesma instituição. Professora dos Cursos
de Arqueologia, História e Pedagogia da Universidade Metropolitana de Santos – UNIMES – Santos/SP.
2 Doutor em História Social pela USP. Professor do Curso de História da Universidade Metropolitana de Santos –
UNIMES – Sa ntos/SP.
3 BITTENCOURT, Ci rce Ma ria. Ensino de história: fundamentos e métodos. 2. ed. São Pa ulo: Editora Cortez, 2008.
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não tem sido devidamente tratada do ponto de vista teórico e metodológico. O que é “local”,
“regional”, “nacional”, “global”?
Tais perguntas devem levar o historiador a indagar sobre os conteúdos dessas noções,
lembrando que as mesmas não são dados da realidade, mas construções historicamente
situadas. Como lembra Rosa Maria Godoy Silveira, a relação entre História e região é, em última
instância, a relação entre temporalidade e espacialidade. Tal relação não parece, segundo ainda
a autora, óbvia nos estudos históricos no Brasil.
Diz a historiadora:
Nossa produção historiográfica ignora completamente a problemática em
termos de seu tratamento teórico-metodológico. Praticamente, não existem
reflexões sistematizadas sobre as várias abordagens que se tem dado à
relação Região-História nos trabalhos empíricos, e sobre as implicações
epistemológicas e políticas de tais enfoques.4

Ou como diz o historiador Durval Muniz de Albuquerque, no mesmo sentido, embora
mais recentemente:
A região aparece como um dado prévio, como um recorte espacial
naturalizado, a-histórico, como um referente i dentitário que existiria per si,
ora como um recorte dado pela natureza, ora como um recorte político administrativo, ora como um recorte cultural, mas que parece não ser fruto
de um dado processo histórico. A história ocorreria na região, mas não
existiria história da região. A história da região seria o que teria acontecido
no interior de seus limites, não a história da constituição destes limites. 5

Há ainda uso problemático, e às vezes equivocado, dos conceitos de “Espaço” e
“Região”, caros à Geografia, por parte dos historiadores.6 Um cuidado que se deve ter com o
estudo da história local é a identificação do conceito de espaço. É comum falar em história local
como a história do entorno, do mais próximo, do bairro ou cidade. Quem mais se dedica aos
estudos dessa natureza são os geógrafos, e estes fazem algumas advertências aos historiadores
que não se preocupam com o espaço e os conceitos dele decorrentes. A reflexão sobre o espaço
é imprescindível para os estudos de história da região ou da história local, insistem os geógrafos.
E um dos conceitos fundamentais atualmente trabalhados por eles é o de lugar.7
O geógrafo Milton Santos apresentou em vários de suas obras importante reflexão sobre
espaço geográfico, com uma contribuição preciosa sobre o conceito de lugar.8

4

SILVEIRA, Rosa Ma ria Godoy. Região e Hi stória: questão de método. In: SILVA, Ma rcos Antonio. República em
migalhas: Hi s tória regional e l ocal. São Pa ulo: Ma rco Zero, 1990, p. 17.
5 ALBUQUERQUE, Durval Muniz. O objeto em fuga: algumas reflexões em torno do conceito de região. In: Fronteiras,
Doura dos, MS, v. 10, n. 17, p. 55-67, ja n./jun. 2008, p. 55.
6 Cf. SILVEIRA, Rosa Ma ria Godoy. Região e História, op. ci t., p. 18, pa ssim.
7 Idem, p. 171.
8 Idem, ibidem.
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Cada lugar tem suas especificidades e precisa ser entendido por meio da série de
elementos que o compõem e de suas funções. Milton Santos sustenta, no entanto, que o lugar
só pode ser compreendido dialeticamente levando-se em conta as relações de produção nele
estabelecidas e sendo concebido como uma produção histórica. 9 A história, afirma,
atribui funções diferentes ao mesmo lugar. O lugar é um conjunto de objetos
que têm autonomia de existência pelas coisas que o formam – ruas, edifícios,
canalizações, indústrias, empresas, restaurantes, eletrificação, calçamentos –
, mas que não têm autonomia de significação, pois todos os dias novas
funções substituem as antigas, novas funções se interpõem e se exercem. 10

Esse autor ressalta que cada lugar é diferente de outro, tem sua singularidade, mas é
fração de uma totalidade. Ao analisar o atual processo de globalização, pressupõe as relações
de cada lugar com a expansão das multinacionais, com a nova forma de atuação do Estado e
com a organização social. Afirma assim que as relações de produção atuam na transformação
dos lugares, embora seja preciso averiguar a dinâmica dos usos de cada espaço, como ocorre a
ação concreta do capitalismo globalizado nessa fração do espaço total. 11
A história do “lugar” como objeto de estudo ganha, necessariamente, contornos
temporais e espaciais. Não se trata, portanto, ao se proporem conteúdos escolares da história
local, de entendê-las apenas na história do presente ou de determinado passado, mas de
procurar identificar a dinâmica do lugar, as transformações do espaço, e articular esse processo
às relações externas, a outros “lugares”. 12
Ainda sobre a problemática conceitual do “lugar”, da “região”, e porque não, do
“território”, diz o geógrafo Marcelo Lopes de Souza:
No caso do conceito de lugar, não é a dimensão do poder que está em
primeiro plano ou que é aquela mais imediatamente perceptível,
diferentemente do que se passa com o conceito de território; mas sim a
dimensão cultural-simbólica e, a partir daí, as questões envolvendo as
identidades, a intersubjetividade e as trocas simbólicas, por trás da
construção de imagens e sentidos dos lugares enquanto espacialidades
vividas e percebidas, dotadas de significado [...].

Em outras palavras, “o lugar está para a dimensão cultural-simbólica assim como o
território está para a dimensão política”. 13 Isso não quer dizer, no entanto, que a dimensão do
poder, da política, esteja ausente do conceito de lugar:
[...] uma região ou um bairro é, enquanto tal, um espaço defini do
basicamente, por identidade e intersubjetividades compartilhadas [...],
ambos são, portanto, “lugares” [...]: espaços vividos e percebidos. Porém, é
lógico que um bairro e, mais provavelmente ainda, uma região igualmente

9

Idem, ibidem.
SANTOS, Mi l ton. As metamorfoses do espaço habitado. 2. ed. Sã o Pa ulo: Hucitec, 1991, p. 52.
11 Idem, p. 172.
12 Idem, ibidem.
13 Idem, ibidem.
10
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pode ser nítida ou intensamente um território: seja em função de
regionalismos e bairrismos, dando origem a territórios informais, seja mesmo
porque foram “reconhecidos” pelo aparelho de Estado como unidades
espaciais formais de administração ou planejamento. Isso sem contar que
hipotéticos movimentos sociais, se ali passarem a exercer, fortemente um
contrapoder de resistência ou insurgente, podem também definir um tipo de
territorialidade alternativa, a atritar com a estatal. 14

Feitas as ressalvas do ponto de vista da Geografia, algumas preocupações ainda devem
acompanhar o historiador que se interessa pela região, ou por qualquer recorte espacial. Uma
vez mais recorremos a Durval Muniz de Albuquerque:
o historiador [...] deve estar atento para os afrontamentos políticos, as lutas
pelo poder, as estratégias de governo, de comando, os projetos de domínio e
de conquista que aí estão investidos, que fizeram parte de sua instalação e
demarcação, que estabeleceram as fronteiras e os limites que agora podem
reivindicar como sendo naturais, ances trais, divinos ou legítimos. As regiões,
portanto, não pré-existem aos fatos que as fizeram emergir; as regiões são
acontecimentos históricos, são acontecimentos políticos, estratégicos,
acontecimentos militares, diplomáticos, são produtos de afrontamentos , de
disputas, de conflitos, de lutas, de guerras, de vitórias e de derrotas. Falar em
região implica em se perguntar por domínio, por dominação, por tomada de
posse, por apropriação. Falar em região é também falar em subordinação, em
exclusão, em desterramento, em banimento. Falar em região é se referir
àqueles que foram derrotados em seu processo de implantação, àqueles que
foram excluídos de seus limites territoriais ou simbólicos, àqueles que não
fazem parte dos projetos que deram origem a dado recorte regional. Falar de
região implica em reconhecer fronteiras, em fazer parte do jogo que define o
dentro e o fora: implica em jogar o jogo do pertencimento e do não
pertencimento.15

E autor continua:
A história do regional não pode ser uma história celebrati va,
monumentalizadora, veiculadora de mitos e reafirmadora de identidades. Ela
deve ser capaz de introduzir o estranho em nosso próprio ser, ela deve ser
capaz de produzir o afastamento do que se vê, se diz e se sente como
próximo.

É importante, ainda, ter clara a diferença do regionalismo como método de investigação
e como concepção interpretativa. 16 Assim, é preciso partir da definição de regionalismo, cujo
referencial analítico que o dá sentido é a teoria dos sistemas, ou seja, a integração de partes
que formam um todo.
A região só se entende, então, metodologicamente falando, como parte de
um sistema de relações que ela integra. Deve, portanto, ser definida por
referência ao sistema que fornece seu princípio de identidade. Assim, podese falar tanto de uma região no sistema internacional, como de uma região
dentro do estado nacional ou dentro de uma das unidades de um sistema
político federativo.17
14

Idem, p. 116.
ALBUQUERQUE, Durval Muniz. O Objeto em fuga, op. ci t. p. 58.
16 SILVA, Vera Al ice Ca rdoso. Regionalismo: o enfoque metodológico e a concepção histórica. In: SILVA, Ma rcos
Antôni o. República em migalhas: história regional e local. São Pa ulo: Ma rco Zero, 1990, p. 43.
17 Idem, p. 43.
15
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O que não se pode fazer, defende Vera Alice Cardoso Silva, é perder de vista que a
significação analítica e a utilidade explicativa do conceito de região dependem de sua referência
constante a um sistema global de relações do qual foi recortada. 18
Por outro lado, a história regional não substituiu a história de processos estruturais ou
a história das mudanças sociais e política. E tampouco deve ser vista como fornecedora de
subsídios que, somados, resultaria naturalmente numa “História nacional” ou numa “História
Geral”. Ou seja, uma antologia de histórias regionais não produziria uma “história nacional”.
Destarte, o regionalismo, para fecharmos a reflexão da autora referenciada, configura o
objeto da História Regional, e assim oferece elementos essenciais para a História Comparada.
Como enfoque interpretativo o regionalismo aponta para uma complexidade de focos de
articulação da ação coletiva, nem sempre inteiramente explicável por referências às classes e à
estratificação econômicas nas sociedades modernas.
E preocupada com esta questão, a historiadora Maria de Lourdes Monaco Janotti, em
texto justamente intitulado “Historiografia: uma questão regional?”, fala de “recusa de uma
visão regionalista”, por parte dos historiadores do eixo São Paulo-Rio. Com propriedade escreve
a historiadora:
O caráter da evolução histórica nacional, delineado por estruturas de
produção colonial, neocolonial e, de forma mais abrangente, capitalista,
gerou a centralização dos polos dinâmicos da economia em algumas áreas
geográficas do país, atribuído o termo regiões aos espaços geoeconômicos
que não participavam de sua prosperidade. Portanto, o regional passou a ser
sinônimo de marginalidade e/ou decadência. [...]
Dessa maneira, a primazia dispensada pelos estudos históricos aos polos
dinâmicos passou a identificá-los com a própria história do Brasil, que parece
apenas se desenvolver ora em uma, ora em outra área, reproduzindo assim,
claramente, a desarticulação econômica interna. 19

Também Durval Muniz Albuquerque, anos depois, chamou a atenção dos estudiosos
do regional para a questão:
No Brasil o lugar de historiador regional quase sempre é assumido por
aqueles historiadores que vivem fora do eixo Rio de Janeiro-São Paulo, que
se consideram, portanto, afastados do centro da produção historiográfica
nacional, daqueles que fariam história em nome da nação, que fariam a
História do Brasil.20

O que confirma a persistência desta tendência.
Não obstante esse quadro problemático da historiografia brasileira, as propostas
curriculares e algumas produções didáticas têm introduzido a história do cotidiano e a história
18

Idem, p. 44.
JANOTTI, Ma ri a de Lourdes Monaco. Historiografia: uma questão regional? In: SILVA, Marcos Antonio. República
em migalhas: hi s tória regional e l ocal. São Pa ulo: Ma rco Zero, 1990, p. 85-86.
20 ALBUQUERQUE, Durval Muniz. O objeto em fuga... Op. ci t., p. 65.
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local, opção que não é recente, de acordo com Circe Maria Bittencourt. Segundo a autora, a
associação entre cotidiano e história de vida dos alunos possibilita contextualizar essa vivência
em uma vida em sociedade e articular a história individual dos alunos a uma história coletiva.21
Por fim, queremos reforçar que o estudo do meio é, com todas as suas dificuldades
operacionais, a prática escolar que melhor demonstra a articulação entre tempo e espaço. 22
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PATRIMÔNIO CULTURAL NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ: MAPEANDO OBJETOS,
LUGARES E HISTÓRIAS
MARIA JOSIANE VIEIRA1
INTRODUÇÃO
Este trabalho é o resultado parcial das atividades do projeto “Mapeamento do
Patrimônio Cultural da Universidade Federal do Ceará (UFC)” apoiado através da concessão de
bolsas pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE), inseridas no contexto do Programa de
Iniciação Acadêmica2, e desenvolvido no âmbito do Memorial da UFC.
A Universidade Federal do Ceará é uma Instituição de Ensino Superior Federal com
sede na cidade de Fortaleza e presente em mais 04 (quatro) municípios do estado: Sobral,
Quixadá, Crateús e Russas. Criada em 1954 pela Lei nº 2.373 sancionada em 16 de dezembro de
1954 pelo Presidente Café Filho e instalada em 25 de junho de 1955, a então Universidade do
Ceará foi constituída pela união da Escola de Agronomia, Faculdade de Direito, Faculdade de
Medicina e Faculdade de Farmácia e Odontologia. Os anseios pela criação de uma universidade
no Ceará remetem à década de 40, contudo, só foi possível na década seguinte. (MARTINS
FILHO, 2004).
Respaldada em trajetória exitosa de ampliação e democratização do Ensino Superior
no estado do Ceará com aumento da oferta de cursos e vagas, além do desenvolvimento de
inúmeras pesquisas focadas no desenvolvimento regional, a UFC apresentou a necessidade de
preservar, divulgar e produzir história e memória institucional através da criação de um
“Memorial” em 2007 (UFC, 2007).
No entanto, sua implantação foi iniciada apenas 04 (quatro) anos depois por meio de
um Núcleo de Trabalho coordenado pela professora Dra. Adelaide Gonçalves e composto por
docentes e técnicos-administrativos. A partir de 2011, foram iniciadas atividades de preservação
e difusão da memória e história da instituição através da união de acervos documentais,
celebração de efemérides, realização de entrevistas, diálogos com a comunidade acadêmica,
formação de equipe especializada e estabelecimento de espaço físico.
Atualmente, o Memorial da UFC está distribuindo em três salas em dois prédios
distintos, compreendendo as seguintes áreas: administrativas, pesquisa, e, conservação e
pequenos reparos. A equipe técnica é composta por profissionais de diferentes áreas da gestão
da informação e do patrimônio que coordenam projetos que contemplam a preservação do

1

Uni versidade Federal do Ceará, Mestre.
Integra o Progra ma de As sistência Es tudantil e tem como objetivo a poiar a perma nência na Universidade de
es tudantes de vul nerabilidade s ocial comprova da por mei o da concessão de bol sas a l ocados em projetos
coordenados por docentes e técnicos-administrativos (UFC, 2013).
2
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patrimônio universitário, nas áreas da pesquisa histórica, gestão documental, conservação e
difusão.
Neste sentido, o projeto “Mapeamento do Patrimônio Cultural da UFC” se concentra
na identificação de espaços administrativos e acadêmicos que desempenham a atividade de
preservação de acervos de documentos textuais, iconográficos, audiovisuais, cartográficos e
tridimensionais oriundos do colecionamento baseado nas ações de pesquisa, ensino e extensão
realizadas pelos profissionais e estudantes no cotidiano universitário. Essa prática proporciona
a constituição de coleções, museus e espaços de memória restritos aos seus contextos de uso.
O projeto foi pensado a partir das experiências dos profissionais do Memorial em
atender às demandas de consultoria e auxílio na preservação da memória institucional advindas
de diferentes setores e da observação de descartes de documentos e objetos que apresentam
fragmentos da trajetória da instituição que podem ser entendidos como patrimônio
universitário.

COLEÇÃO E PATRIMÔNIO UNIVERSITÁRIOS
O uso de objetos para o ensino e a pesquisa e o constante registros associados a eles
presentes no cotidiano universitário favorecem o acúmulo, seja ordenado ou desordenado. Essa
acumulação é responsável pela formação de coleções associadas às práticas sociais nas
universidades que dizem respeito ao ensino, à pesquisa e à relação com a sociedade.
Marta Lourenço ao refletir as tipologias de coleções presentes nas universidades,
indica a presença das seguintes tipologias:
a) coleções de pesquisa: coleções que resultaram originalmente de pesquisa
baseada no colecionamento ou foi organizada para dar suporte a pesquisa;
b) coleções educacionais: coleções que foram organizadas originalmente para
auxiliar o ensino baseado em coleções;
c) coleções da história do ensino e objetos de pesquisa, ou simplesmente
coleções de pesquisa e história do ensino: coleções de instrumentos
históricos, outros equi pamentos e espécimes anteriormente utilizados para o
ensino e pesquisa que foram organizados em coleções após se tornarem
obsoletos;
d) coleções de história universitária: coleções de memorabilia e vida
estudantil, assim como coleções biográficas relacionadas à personalidades
(por exemplo, antigos reitores, professores ou estudantes). (LOURENÇO ,
2005, p. 34, tradução nossa) 3

3 a ) res earch

collections: collections that originally result from collection-based research or were organised to support
i t;
b) tea ching collections: collections that were originally organised to support collection -based teaching;
c) col l ections of hi storical teaching a nd res earch objects, or s i mply hi storical tea ching a nd research collections:
col l ections of historical instruments, other equipment and specimens formerly used for teaching and research that
were organised i n collections after becoming obsolete;
d) col l ections of university hi story: col lections of university memorabilia a nd s tudent life, a s well a s biographical
col l ections related to a personality (e.g. a former rector, professor or s tudent). (LOURENÇO, 2005, p. 34, )
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Sendo as duas primeiras associadas aos objetos que dão suportes diretamente às
atividades de ensino e pesquisa, coleções de produtos originados a partir da pesquisa e a
terceira com a acumulação intencional ao longo do tempo ou coleções adquiridas (doação,
compra ou permuta). As coleções de ensino e de pesquisa possuem limites tênues pois essas
atividades estão associadas em um ambiente universitário.
Os objetos são parte integrante da prática científica de laboratório. São através deles
que os processos de experimentação, análise, verificação e repetição são possíveis. Por vezes,
eles garantem a comprovação do fato científico, tão caro aos pesquisadores. Dada sua
importância nesses processos, lhes são atribuídos sentidos que extrapolam o desempenho de
sua função (LOURENÇO, 2005).
Algumas áreas do conhecimento baseiam a construção do saber na observação da
realidade. Nelas, os objetos desempenham um papel crucial nos estudos comparativos. Assim,
a acumulação reside na necessidade comparativa de algumas áreas em que a quantidade de
objetos indica também a ampliação de conhecimento.
Podemos incluir ainda neste rol, os objetos que são acumulados com o intuito de
divulgação científica que apresentam ao público leigo demonstrações e, que, muitas vezes
permitem a manipulação e interação. A divulgação científica pode entendida como forma de
dialogar com a comunidade promovendo a extensão universitária, um dos pilares de
universidade brasileira que busca ampliar sua atuação junto à sociedade.
O ato de colecionar é realizado com diferentes finalidades e engendra diferentes
interesses que acompanham as tomadas de decisões e escolhas dos colecionadores. Os objetos
selecionados possuem trajetórias de deslocamento de usos e, ao serem musealizados, lhes são
atribuídas memórias que podem mudar ao longo do tempo.
Entendemos que essa relação entre as coleções e as memórias é atravessada pela
relação com o tempo. Há vários tempos presentes em uma coleção: o tempo de produção e uso
objeto no laboratório, o tempo da ação colecionadora, o tempo daqueles que estão o pesquisa
enquanto patrimônio e o tempo que receberá ou não o resultado dela.
O colecionamento, consonante como argumenta José Reginaldo Gonçalves, é uma
formar de constituir patrimônios que sinalizam as práticas sociais nas quais está inserido e as
buscas pelas delimitações identitárias. A ação colecionadora seria, então, a formação de uma
identidade para apresentar aos ‘outros’ (GONÇALVES, 2007).
Para François Hartog (2006), a noção de patrimônio cultural foi ampliada ao longo do
último século através de discussões dos pesquisadores e instituições oficiais, legitimadas e
legitimadoras do campo que resultaram em recomendações, diretrizes e leis. As ações de
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patrimonialização se concentrava em edificações, objetos e lugares que representavam a
história oficial e valores clássicos.
A participação da sociedade, sobretudo dos movimentos sociais, nas práticas
preservacionistas contribuiu para esta ampliação. “Nesta nova configuração, o patrimônio se
encontra ligado ao território e à memória, que operam um e outro como vetores da identidade:
a palavra chave dos anos 1980” (HARTOG, 2006, p. 266).
O patrimônio se tornou um espaço para preservar o passado e o presente diante das
transformações aceleradas, como indica Pierre Nora na reflexão sobre o conceito de “lugares
do memórias”.
Assim, o patrimônio seria responsável pela garantia da manutenção de memórias no
futuro, preservando referenciais identitários, mesmo após a perda de suportes tradicionais de
transmissão, como a oralidade. Pierre Nora (1993) defende a importância da preservação de
memórias na medida em que elas são compreendidas como história, sobretudo a história da
nação.
A emergência da memória no campo do patrimônio cultural fortaleceu a noção de
patrimônio a partir da relação com as práticas sociais, a construção de identidade, o sentimento
de pertencimento e os embates pela memória. A ampliação do conceito de patrimônio cultural
possibilita apresentá-lo a partir dos detentores dos bens e não apenas pelo o olhar técnico
especialista na área (NOGUEIRA, 2014).
A partir do alargamento da noção de patrimônio cultural amparada por
regulamentação legal, discussões acadêmicas, práticas profissionais e reinvindicações sociais,
podemos compreender o patrimônio universitário como um conjunto complexo que incluem
coleções, museus, bibliotecas, arquivos administrativos e científicos, conjuntos arquitetônicos,
festas, lugares, práticas, ritos, efemérides, mobiliários.
[…] os “patrimônios universitários” devem ser compreendidos de modo a
englobar os patrimônios materiais e imateriais relacionados aos sistemas,
órgãos e instituições de ensino superior, bem como às comunidades
acadêmicas de docentes e discentes, e o ambiente social e cultural do qual o
patrimônio é parte. O “patrimônio universitário” é entendido como sendo
todo vestígio material e imaterial da atividade humana relacionada ao ensino
superior. Ele é uma fonte acumulada de riqueza com referência direta à
comunidade acadêmica de docentes e discentes, suas crenças, valores,
conquistas e suas funções sociais e culturais assim como modo de
transmissão do conhecimento e capacidade de inovação. (COUNCIL OF
EUROPE, 2005, p. 03, tradução nossa) 4 .

4

[…] the “heri tage of universities” s hall be understood to encompass all ta ngible a nd intangible heritage related to
hi gher education institutions, bodies and systems as well as to the academic community of scholars and students,
a nd the social a nd cultural e nvironment of which this heritage is a part. The “heritage of universities” is understood
a s being all ta ngible a nd intangible tra ces of human a ctivity relating to higher education. It is a n accumulated s ource
of wea lth wi th di rect reference to the a ca demic community of s cholars a nd s tudents, their beliefs, values,
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A definição de patrimônio universitário apresentada pelo Comitê de Ministros do
Conselho da União Europeia pontua as diversidades de elementos que o compõem, destacando
tanto a dimensão tangível como intangível. As edificações e os objetos são tão importantes
como os modos de vidas, crenças e os valores da comunidade acadêmica.
No Brasil, a temática do patrimônio ascendeu nas últimas décadas e têm mobilizado
pesquisadores e profissionais que atuam na área através de projetos de pesquisa, pesquisa-ação
e de rede de trocas de experiências. A regulamentação dessa categoria de patrimônio cultural
não possui dispositivo legal específico, no entanto, é contemplada pelo Artigo 216 da
Constituição Federal que versa sobre o patrimônio cultural brasileiro apontando entre os
elementos portadores de referências da memória e identidade dos grupos que formam a nação,
“as criações científicas, artísticas e tecnológicas” (BRASIL, 1985).
A partir dessas reflexões indagamos: as práticas de colecionamento que tangenciam
as atividades científicas estão presentes em quais espaços na UFC? Quais as condições de acesso
ao público, de documentação e conservação?
A Universidade Federal do Ceará possui coleções documentadas, de acesso público,
abertas à visitação, consagradas e mantidas e valorizadas como patrimônio, tais como: Museu
de Arte da UFC (MAUC), Casa de José de Alencar (incluindo o Museu Arthur Ramos), Seara da
Ciência, Museu do Brinquedo, Museu de Anatomia, Borboletário, Herbário Prisco Bezerra,
Memorial da Agronomia, Museu do Parto, Memorial da Faculdade de Direito e Memorial da
UFC.
Nosso olhar, neste projeto, está voltado para as iniciativas colecionadoras ligadas às
atividades acadêmicas e administrativas da UFC, considerando também aquelas que foram
iniciadas antes da criação da universidade, no seio das escolas e faculdades de ensino superior
pré-existentes.
O Memorial da UFC por abranger o patrimônio universitário em sua missão, é
constantemente solicitado para contribuir na organização de espaços de memórias que
rememoram trajetórias individuais e coletivos na universidade. Por meio destas ações,
tomamos conhecimento da presença de coleções museológicas, arquivísticas e bibliográficas
formadas a partir da prática científica e permanecem guardadas até serem acionadas por
efemérides e homenagens.

a chi evements a nd their s ocial a nd cul tural function a s well as modes of tra nsmission of knowledge a nd ca pacity for
i nnovation (COUNCIL OF EUROPE, 2005, p. 3).
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Entendemos que estas coleções são importantes por estarem relacionados a uma
prática social temporalmente localizada que podem nos auxiliam a entender as dinâmicas
envolvidas entre teorias científicas, pesquisadores, universidade e sociedade.
Bruno Latour e Steve Woolgar (1997) destacam o arquivamento constante dos dados,
resultados de experimentos bem como dos relatórios e artigos produzidos com base nas
pesquisas desenvolvidas pela equipe dos cientistas no Instituto Salk, Califórnia, Estados Unidos.
Os aparelhos e ferramentas que fazem parte do cotidiano do laboratório são coadjuvantes na
discussão desses autores, no entanto, eles são apresentados como cruciais no processo de
inscrição literária, no qual os cientistas materializam suas especulações e resultados.
Os aparelhos são entendidos como inscritores capazes de garantir e validar as
experiências e os testes através dos inscritos em formatos de gráficos ou planilhas, por exemplo.
Segundo os autores,
[...] o material que constitui o equipamento de um laboratório é feito de
elementos, muitos dos quais com uma longa história rica em controvérsias.
Cada elemento tomou-se um inscritor específico, cujos estiletes e agulhas
marcam as folhas de papel milimetrado (LATOUR, WOOLGAR, 1997. p.67).

Os inscritores fazem parte da história do processo de produção científica limitando ou
ampliando as verificações fundamentadas nas teorias e criando realidades artificiais por meio
da manipulação de substâncias impossíveis de serem encontradas na natureza. Os
equipamentos de laboratório integram o ambiente material que dão suportes à pesquisa, além
do financiamento e do apoio técnico e administrativo. “O ambiente material tem, portanto, uma
dupla característica: ele é que torna possível o fenômeno e é dele que se deve r facilmente
esquecer” (LATOUR, WOOLGAR, p.67).
O esquecimento sublinhado pelo autor é aquele ocorrido na construção do fato
científico5 através dos enunciados presentes nos artigos científicos produzidos para
compartilhar e legitimar os resultados entre os pares. No entanto, é recorrente, no âmbito dos
laboratórios, que a cultura material seja mantida e preservada como forma de lembrar e exaltar
os feitos alcançados com o auxílio deles ou para formar coleções didáticas. Essas práticas
originaram inúmeros museus em universidades (LOURENÇO, 2005).
Dada a ausência de informações sobre os acervos científicos da Universidade Federal
do Ceará, iniciamos o projeto “Mapeamento do Patrimônio Cultural da UFC”. A priori,

5

Pa ra La tour, o fa to ci entífico é u ma cons trução s ocial ma terializada pela escrita de enunciados baseada nas
condi ções ma teriais, discussões entre os pesquisadores e na busca pelo reconhecimento dos pa res. A i nscrição
l i terária é responsável por a presentar os anunciados, a presentando os enunciados que que procuram convencer
s obre a veracidade e legitimidade dos resultados da pesquisa excluindo as condições materiais que a direcionaram
pa ra tais. (LATOUR, WOOLGAR, 1997).
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conhecíamos algumas iniciativas, porém, considerávamos que era necessário reuni -las e
sistematizá-las.

METODOLOGIA
A UFC está sete campi: campi do Benfica, Pici e do Porangabuçu, na cidade de Fortaleza
e, campi de Sobral, de Quixadá, de Crateús e de Russas em cidades no interior do estado do
Ceará. Além da divisão em campi, a universidade é estruturada por cursos, centros, institutos e
faculdades espalhados por eles.
Iniciamos as atividades de mapeamento pelo Centro de Ciências, dada a importância
das coleções de ciência e tecnologia como referências das atividades laboratoriais que nas
últimas décadas sofreram mudanças aceleradas, além da ampliação e diversidades de objetos
que aprimoram o fazer científico cotidianamente.
Os objetos que fazem parte do cotidiano dos laboratórios, frequentemente tornam-se
obsoletos e são retirados das atividades de ensino e pesquisa. O destino deles muitas vezes é
decidido individualmente por quem opta por mantê-lo no ambiente laboratorial ou
encaminhado para descarte 6 .
Estes possíveis destinos e a forma de decisão é comum tanto aos objetos de ciência
como de tecnologia. A compreensão das especificidades dos objetos de ciência e tecnologia
orientou a escolha dos setores de mapeamento que foi seguido no Centro de Tecnologia.
O mapeamento foi realizado através tanto de visitas presenciais como observações
sobre o lugar e aplicação de um formulário de perguntas que deveria ser respondido pelo
responsável pelo laboratório ou unidade administrativa. O formulário buscava caracterizar o
espaço visitado no organograma da universidade, temporalmente, identificando suas datas de
criação e de início da prática de colecionamento, a tipologia, quantitativo e condições de guarda
dos documentos
As visitas realizadas pelo projeto foram atendidas por professores, técnicoadministrativos e por bolsistas dos laboratórios. Nos Centro de Ciências e de Tecnologia foram
mapeadas 40 (quarenta) unidades administrativas e acadêmicas, sendo 22 (vinte e duas) no
primeiro e 18 (dezoito) no segundo. No Centro de Ciências, 19 espaços apresentaram, ao menos,
um objeto preservado no espaço, apesar de não ser mais utilizado na prática científica,
documentos textuais, cartográficos e iconográficos. No Centro de Tecnologia toda as 18
unidades apresentaram o mesmo.

6 Na

a dministração pública, a retirada de um bem dentre suas posses é chamado desfazimento e é regido pelo decreto
nº 99.658, de 30 de outubro de 1990.
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A grande maioria do acervo mapeado é datado, a partir dos anos 1950, após a criação
da UFC. Mas, encontramos coleções que foram constituídas no âmbito das instituições de ensino
superior. A Escola de Agronomia, criada em 1918, foi responsável pela formação de diferentes
tipos de coleções ligadas as suas áreas de atuação, entre elas, identificamos o Herbário Prisco
Bezerra que foi criado em 1939 e, atualmente, pertence à estrutura do Centro de Ciências.
Algumas coleções estão disponíveis ao público acadêmico através de exposições
montadas em corredores e nos próprios laboratórios, além disso, possuem relações com
atividades de extensão. O Laboratório de Paleontologia ligado ao Departamento de Geologia
possui um acervo de 3.000 itens catalogados divido em 3(três) coleções, sendo (01) uma voltada
para fins didáticos. As atividades de ensino e pesquisa são preponderantes na utilização desses
documentos preservados.
As condições de preservação são limitadas e os materiais preservados se encontram
salvaguardados precariamente, contribuindo para acelerar o processo de degradação e
dificultando o acesso às informações sobre as práticas científicas na UFC, inclusive de um
passado recente.
Atualmente, o projeto está mapeando as unidades do Centro de Ciências Agrárias que
teve como base a Escola de Agronomia para a sua formação e congrega áreas do conhecimento
que trabalham com o empirismo e colecionismo, como por exemplo, a Fitotecnia.

CONCLUSÃO
Marta Lourenço (2009) relaciona a relevância dos gabinetes filosofia natural nos
séculos XVII e XVIII com seus instrumentos científicos na constituição de áreas específicas da
ciência e formalização das faculdades e universidades europeias.
Incluímos a esta reflexão, a importância dos gabinetes de curiosidades com espécimes,
obras de artes e artefatos como colaboradores da construção e transmissão do conhecimento
de diferentes áreas como. Dada a constituição recente das universidades brasileiras,
particularmente da UFC, encontramos objetos adquiridos após a criação da universidade ou das
faculdades reunidas para a sua instalação.
Entendemos que a ação não planejada de colecionamento de documentos, sobretudo,
de objetos que dizem respeito às práticas científicas de uma área proporciona a formação de
coleções que constituem o patrimônio universitário entendendo como mediador da nossa
relação com o passado e futuro.
A reunião desses dados e informações contribuirá para o acesso da comunidade
acadêmica e sociedade em geral aos bens patrimoniais que se relacionam com o
desenvolvimento científico, políticas educacionais e culturais e, sobretudo, com trajetórias
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individuais se entrelaçam e cruzam no âmbito da UFC. Além de colaborar como novas pesquisas
sobre a instituição que ainda é pouco estudada. Outra vertente a ser trabalhada é a possibilidade
do uso destes instrumentos científicos para a popularização e divulgação científica.
É importante que esses objetos sejam inseridos um processo de musealização
compreendido aqui como uma cadeia operacional, não necessariamente linear, que contempla
a documentação, a conservação, a pesquisa e a difusão, atravessada pela atribuição de valores
simbólicos.
Acreditamos que essa ação de mapeamento de objetos e lugares que constroem
cotidianamente o patrimônio universitário amplia as possibilidades de pensar o saber
acadêmico como construção social passível de reflexão e análise, assim como, identificar
pessoas responsáveis pelo colecionamento e manutenção de coleções. Assim, torna-se
necessário aprofundar as discussões acerca das práticas de colecionamento no âmbito da UFC.
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ESTAÇÕES FERROVIÁRIAS DE CAMPINA GRANDE-PB: ENTRE O PATRIMÔNIO HISTÓRICO
INDUSTRIAL E A MEMÓRIA FERROVIÁRIA.
MARIANA ADELINO DE SOUZA*
Introdução
A ferrovia chegou a Campina Grande em 1907, após diversos pedidos da população e de
políticos locais, com a promessa de que, ao prolongar a estrada de ferro Conde d’Eu até Campina
Grande, dentre outras coisas, solucionaria o problema da seca na região 1 . Em 1888 e 1889 é
possível encontrar diversas matérias em jornais como o Gazeta do Sertão, em que jornalistas
davam espaço aos anseios da população que pedia insistentemente a ferrovia na cidade. Mas
somente em 1907 Campina Grande receberia, na Estação Ferroviária Great Western, seu
primeiro trem.
A chegada do trem em Campina Grande marcou época. Palco de diversos
acontecimentos, local de sociabilidade e meio de vida para muitos, a Estação, assim como o
trem, se tornou um espetáculo a parte na cidade. Aproximadamente 50 anos depois, o desejo
passa a ser o “prolongamento da linha para o alto sertão, passando pela Villa de Taperoá e com
destino á florescente cidade de Patos” 2. Era esse prolongamento que traria a Campina Grande
a implantação do seu segundo pátio ferroviário.
Durante anos as imagens das Estações foram sendo construídas, no imaginário citadino
campinense, por meio da mídia e pela transmissão de memória daqueles que, de alguma forma,
tiveram suas vidas ligadas àqueles lugares. Essas imagens dão conta de uma Campina Grande
que respira progresso e modernidade e que fez de seus pátios ferroviários importantes locais
simbólicos. Embora protegidos por meio de uma legislação que prevê a conservação,
preservação e salvaguarda do patrimônio edificado, as Estações tiveram usos e apropriações
distintas no decorrer dos anos, tanto pelo poder público quanto pela comunidade.
Dessa forma, discutiremos em um primeiro momento o contexto em que esses pátios
ferroviários estão inseridos, tanto do ponto de vista espacial geográfico, como do ponto de vista
patrimonial. Em seguida discutiremos acerca das Estações Ferroviárias enquanto lugares de
memória e, por fim, abordaremos a questão da sua apropriação pelo poder público no decorrer
dos anos. Para isso dialogamos com alguns autores que contribuíram para a discussão do tema,
tais como Nora (1993), Pesavento (2007), Berman (1954), Santos (2006) e Canclini (1994).

*

Uni versidade Federal de Campina Grande , Mestranda em História pelo PPGH – Programa de Pós-Graduação em
Hi s tória-UFCG. CAPES. E-mail: marianamelo.mari@gmail.com
1
Jornal
Gazeta
do
Sertão,
26
de
outubro
de
1888.
In:
<
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=213667&PagFis=18&Pesq=ferrovia> [Aces so em 18 de
Agos to de 2018]
2 Relatório Presidente do Estado da Paraíba, 1907. In: <http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/u540/000042.html> [Acesso
em 18 de Agos to de 2018].
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Trem, algodão e o patrimônio histórico industrial em Campina Grande-PB
Campina Grande é uma cidade localizada no estado da Paraíba, a 120 km da capital João
Pessoa, e conta com aproximadamente 400 000 habitantes. Sendo um importante polo
industrial, chegou a ser o segundo maior polo de comércio de algodão do mundo, perdendo
apenas para a cidade de Liverpool na Inglaterra, o que lhe rendeu o título de Liverpool brasileira.
Um importante elemento no apogeu econômico da cidade foi o trem, que chegou a Campina
Grande no inicio do século XX sob administração da empresa britânica Great Western of Brazil
Railway, que tinha o objetivo de construir e melhorar linhas, unificando o transporte ferroviário
no país perante uma mesma administração (IBGE, 1954, p.115). Foi em 1907 que a empresa
inaugurou a Estação Ferroviária Great Western 3, palco da chegada do primeiro trem à cidade.
Aranha (2003) afirma que, apesar da cidade de Campina Grande não ter surgido junto
com a estrada de ferro, a chegada desse novo meio de transporte na cidade fez com que ela
adquirisse novas formas urbanas. A cidade passou a concentrar serviços antes inexistentes,
como bares, hotéis, praças algodoeiras, assim como fez surgir novos aglomerados
populacionais, que posteriormente iriam formar o que hoje chamamos de Bairro Estação Velha,
onde fica localizada a Estação Ferroviária Great Western. O comércio do ouro branco (como era
conhecido o algodão), fortemente amparado pela ferrovia, fez convergir para Campina Grande
também empresas de grande importância nacional, como a SANBRA (Sociedade Algodoeira do
Nordeste Brasileiro S.A) que era filial da empresa argentina “Bunge y Born” 4 .
Em 1951, a empresa Great Western encerrou suas atividades sendo substituída pela
Rêde Ferroviária do Nordeste que, a essa altura, era não só “a Rêde de maior extensão
quilométrica, mas também, a mais importante do Nordeste Brasileiro” (IBGE, 1954, p.115). As
implantações de novas linhas férreas tinham como objetivo a construção de uma única rede
ferroviária nacional, o que fez com que, cada vez mais, novas linhas fossem lançadas para o
interior dos estados. Foi, dessa forma, que o novo trecho que ligava Campina Grande a Patos foi
inaugurado em 1957, já sob administração da RRFSA (Rede Ferroviária Federal SA). Junto a ele,
um novo pátio ferroviário que contava com cinco edificações (entre elas a Estação Ferroviária
Nova) e tinha uma extensão territorial, aproximadamente, cinco vezes maior que o pátio da
Estação Ferroviária Great Western.
Hoje, mais de 100 anos depois que a ferrovia chegou a Campina Grande, a cidade guarda
heranças desse período: os dois pátios ferroviários, ambos protegidos legalmente por meio do
decreto nº 22.082 de 03 de agosto de 2001, onde o então governador da Paraíba decretou o

3

Popularmente conhecida como Estação Ferroviária Velha.
A SANBRA. Di sponível em: <http://cgretalhos.blogspot.com/2009/11/sanbra.html#.W4WaF-hKjIV>. Acesso em: 28
de a gosto de 2018.
4
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tombamento das Estações Ferroviárias pertencentes à RRFSA. O decreto considera que
(PARAÍBA, 2001):
[...] o CONPEC – Conselho Deliberativo do Institudo do Patrimônio Histórico e
Artístico do Estado da Paraíba, reconheceu o inevitável valor do patrimônio
ferroviário edificado, característico da época de ascensão da Ferrovia no
Estado da Paraíba, ao aprovar o tombamento temático das Estações
Ferroviárias, pertencentes à Rede Ferroviária Federal – RFFSA, com a intenção
de resgatar e preservar a memória ferroviária na região.

Percebe-se que o tombamento não se deu de forma isolada. Ao contrário, esses
patrimônios foram tombados em conjunto, resguardando assim uma média de vinte Estações
Ferroviárias espalhadas no território da Paraíba. Quando se fala em “patrimônio ferroviário
edificado”, refere-se não só a própria Estação Ferroviária, mas aos imóveis (galpões, escritórios,
armazéns etc) que compunham, junto a ela, o pátio ferroviário como um todo. Esses complexos
ferroviários “se contextualizam dentro de uma temática representativa da formação histórica,
artística e cultural, não somente da sociedade paraibana, como também do Nordeste”
(PARAÍBA, 2001). Essa noção das Estações enquanto patrimônios representativos da formação
histórica, artística e cultural do Estado da Paraíba, encontra respaldo na Carta de Veneza (1964),
documento que estabelece princípios aos patrimônios e à sua conservação e restauração. A
Carta de Veneza (1964, p.1) no seu artigo nº 1, define que:
A noção de monumento histórico compreende a criação arquitetônica
isolada, bem como o síti o urbano ou rural que dá testemunho de uma
civilização particular, de uma evolução significativa ou de um acontecimento
histórico. Estende-se não só às grandes criações, mas também às obras
modestas, que tenham adquirido, com o tempo, uma significação cultural.

O acontecimento histórico que caracteriza as Estações Ferroviárias de Campina Grande
enquanto patrimônios histórico-culturais, no caso, foi a chegada do movimento ferroviário,
processo de grande importância para o cenário econômico e cultural da ci dade. Da mesma
forma, as Estações Ferroviárias são contempladas pelo TICCIH (The International Committee for
the Conservation of the Industrial Heritage) que, por meio da Carta de Nizhny Tagil (2003), trata
especificamente sobre patrimônio industrial e o define como:
vestígios da cultura industrial que possuem valor histórico, tecnológico,
social, arquitectónico ou científico. Estes vestígios englobam edifícios e
maquinaria, oficinas, fábricas [...] meios de transporte e todas as suas
estruturas e infra-estruturas, assim como os locais onde se desenvolveram
actividades sociais relacionadas com a indústria, tais como habitações, locais
de culto ou de educação.

Assim sendo, a Carta de Nizhy Tagil (2003) estabelece valores para o patrimônio
industrial e entende que ele “representa o testemunho de actividades que tiveram e que ainda
têm profundas consequências históricas”, além de reconhecer sua capacidade de propiciar
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sentimentos identitários naqueles que, de alguma forma, possuem alguma ligação com o local.
Enquanto patrimônios histórico-industriais as Estações Ferroviárias de Campina Grande
passaram por mudanças no decorrer dos anos, desde o desmonte da RRFSA e,
consequentemente, do transporte ferroviário no país.
A partir do reconhecimento das Estações Ferroviárias como importantes patrimônios
remanescentes de um período de progresso da cidade de Campina Grande, a Estação Ferroviária
Great Western foi transformada no Museu de História e Tecnologia do Algodão por força do
Projeto de Lei nº 24/73, de 13 de fevereiro de 1973, sendo inaugurada no mesmo ano. Foi a
EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) a grande responsável pelo
funcionamento produtivo do Museu, tendo doado o acervo que o compõe, além da doação de
máquinas e equipamentos em 2006 (CABRAL, 2014).
Além de abrigar o Museu, a Estação Ferroviária Great Western recebe, no mês de junho,
diversos foliões para a edição anual da Locomotiva do Forró 5: projeto que fomenta a atividade
turística na Cidade do Maior São João do Mundo, como Campina Grande é conhecida. Da
Estação saí um trem que leva o público da cidade de Campina Grande ao distrito de Galante,
animados por trios de forró espalhados pelos vagões. O trem, responsável pelo transporte do
público, vem da CBTU (Companhia Brasileira de Trens Urbanos) localizada em João Pessoa e
retorna a cidade ao fim do mês de junho.
Apesar dessas atividades, o Museu passa por problemas decorrentes da falta de
manutenção, como goteiras e focos de mofo que, na época do inverno, ameaçam prejudicar seu
acervo. Além de não contar com uma política de incentivo e promoção da sua atividade
museológica. Afonso (2017) aponta que o pátio ferroviário em questão está inserido em uma
paisagem de contrastes, pois apesar do serviço que presta à comunidade, tem em seu entorno
espaços vazios que propiciam o estabelecimento de residências “não edificantes” próximas às
linhas férreas, entre outros problemas. Essas características podem ser notadas na parte de trás
da Estação, porque à sua frente o que notamos é uma área com diversos elementos que
valorizam o solo urbano daquela região, como edifícios comerciais e outros museus instalados
no entorno do Açude Velho.
Os problemas referentes à falta de manutenção se agravam quando falamos na Estação
Ferroviária Nova de Campina Grande. Esta não abriga nenhum museu, tampouco está inserida
em uma área de grande valorização do solo urbano. Desde o desmonte do transporte
ferroviário, a Estação Ferroviária Nova não conta com uma política eficaz de restauração do seu
patrimônio edificado. Isso quer dizer que os seus quatro edifícios, incluindo o edifício da Estação

5

Di s ponível em: http://www.locomotivadoforro.com.br/. Acesso em: 28 de a gosto de 2018.
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Ferroviária Nova e os demais galpões e armazéns, estão em total abandono. Era no prédio da
Estação, o mais imponente do conjunto, construído em estilo Art Déco (AFONSO, 2017), que
ocorriam o embarque e desembarque de passageiros diariamente. Era nele também que estava
instalado o sino, que dava passagem ao trem; e o relógio, que orientava os passageiros. Ambos
os elementos, importantes para o funcionamento produtivo da Estação, foram roubados.
Nos diversos documentos que preveem a salvaguarda dos patrimônios ferroviários, a
menção a sua “manutenção” é recorrente. A Carta de Veneza (1964) deixa claro, no Artigo 14º,
que a conservação do patrimônio exige manutenção, ela prevê que: “Os sítios monumentais
devem ser objeto de cuidados especiais que visem a salvaguardar sua integridade e assegurar
seu saneamento, sua manutenção e valorização”. Da mesma forma, o Artigo 2º do Decreto
22.082, afirma que o IPHAEP (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba)
tomará as devidas providências para fazer valer a legislação que resguarda as Estações.
Entretanto, na prática, não é o que percebemos.
O fato é que, mesmo passando por problemas na conversação do seu patrimônio, as
Estações Ferroviárias como um todo (e com Campina Grande não seria diferente) se tornaram
importantes locais de sociabilidade e “provocaram, na maioria das localidades, a intensificação
da vida no sentido mais amplo do termo” (ARANHA, 2003, p.3), além de ser o símbolo de um
marco na história de Campina Grande.

Lugares de memória e a cidade sensível
A ferrovia chegou a Campina Grande marcando o processo de progresso e modernidade
que levou a cidade a se tornar uma das mais importantes do mundo, no comércio de algodão.
Com esse processo Campina Grande viu mudar também a sua paisagem urbana que, a partir do
trem e das Estações, presenciou a “emergência de uma nova cartografia urbana, não mais se
reconhecendo a cidade que existia antes de sua edificação” (ARAN HA, 2003, p.1). As mudanças
provocadas pelo advento do trem estão, até hoje, inscritas na cidade; e as Estações, heranças
desse período, servem como ponto de referência desse capítulo da história de Campina Grande.
Esses pátios ferroviários são portadores de memória para todos aqueles que
conectaram suas vidas às linhas de ferro, tais como: passageiros, ferroviários ou até mesmo
moradores do seu entorno que, ainda nos dias de hoje, ressignificam esses lugares atribuindo a
eles novos usos e ocupações. A esses lugares que são marcas de outra era, Nora (1993) dá o
nome de lugar de memória e defende que é porque somos suscetíveis ao esquecimento que
consagramos a lugares o dever de guardar nossa memória. As Estações são lugares de memória
e seus aspectos a revestem de sentidos: são materiais, simbólicas e funcionais, porque garantem
“a cristalização da lembrança e sua transmissão” (NORA, 1993, p.22). Segundo Pesavento (2007)
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são esses processos mentais de atribuir sentidos e significados a espaços da cidade, os
responsáveis por transformá-las em cidades sensíveis. A autora (PESAVENTO, 2007, p.14) afirma
que:
É por esse processo mental de abordagem que o espaço se transforma em
lugar, ou seja, portador de um significado e de uma memória [...] que falamos
de progresso ou de atraso, que distinguimos o velho do antigo; que
construímos a noção de patrimônio e instauramos ações de preservação, ou,
em nome do moderno, que redesenhamos uma cidade, destruindo para
renovar.

Na paisagem urbana de Campina Grande, no cenário em que as Estações estão inseridas,
conseguimos detectar indicadores de progresso e de atraso, do velho e do antigo, muitas vezes
no mesmo contexto. Se focarmos na Estação Ferroviária Nova percebemos que, apesar de ser
testemunha de um progresso, o lugar sofre com as marcas do atraso o que faz com que a
memória da qual é portadora, esteja em vias de desaparecer. Hoje o local está em ruínas, tendo
sua esplanada ocupada pelos moradores do seu entorno para atividades de lazer, sua praça
usada para atividades de autoescola e seus galpões ocupados por moradia irregular. Se é a partir
das sensibilidades da cidade que construímos a noção de patrimônio, a qual possibilita à Estação
Ferroviária Great Western um estado mais eficaz de conservação, falta um olhar mais atencioso
às sensibilidades presentes na Estação Ferroviária Nova.
Mesmo que o pátio ferroviário não goze de ações eficazes de preservação, redesenhar
a cidade, em nome do moderno, destruindo espaços como a Estação Ferroviária Nova, seria
deixar uma lacuna na história da cidade, que perderia um importante testemunho histórico.
Entretanto não é incomum que, em nome do moderno, veja-se desaparecer na cidade formas
de todos os tempos. Segundo Berman (1986), no mundo dominado pelo capitalismo no qual
vivemos tudo que para nós é sólido se cria com o objetivo de logo se “desmanchar no ar”:
relações, sentimentos, ideias, tudo se modifica e tudo é temporário. Nesse movimento também
são temporárias as formas urbanas. Diz Berman (1986, p.380), ao testemunhar a demolição de
um edifício, que:
Enquanto via um dos mais graciosos desses edifícios vir abaixo para dar
passagem à estrada, senti um pesar que, hoje posso ver, é endêmico à vida
moderna. Com demasiada freqüência, o preço da modernidade crescente e
em constante avanço é a destruição não apenas das instituições e ambientes
“tradicionais” e “pré-modernos”, mas também — e aqui está a verdadeira
tragédia — de tudo o que há de mais vital e belo no próprio mundo moderno.

É nessa realidade de transformações constantes que nos encontramos com nossas
identidades e nossos lugares de memória ameaçados, pois ser estável, sólido e duradouro, no
nosso mundo, é viver uma “morte lenta, uma vez que nosso sentido de progresso e crescimento
é o único meio de que dispomos para saber, com certeza, que estamos vivos” (BERMAN, 1986,
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p.94). A abordagem de Berman acerca do mundo moderno é um importante elemento no
debate sobre a conservação, preservação e salvaguarda dos patrimônios histórico-industriais
que testemunharam um importante episódio da história do nosso povo e da nossa cidade, que
foi o movimento ferroviário.
No momento em que um desses lugares é demolido ou abandonado, corremos o risco
de perder um ponto de ancoragem da nossa memória. Nesse sentido, pensar as nuances que
englobam as Estações Ferroviárias é frequentemente pensar a relação entre esses lugares e os
sujeitos, suas experiências com as Estações e suas vivências. É importante também entender
que, mesmo em estado de abandono, a Estação Ferroviária Nova ainda desperta o sen timento
de pertencimento e identidade em determinados grupos sociais que tiveram alguma ligação
com aquele espaço, como diversos ex-ferroviários que, residindo na Vila Ferroviária ao lado da
Estação, vêem o desmantelo de um lugar que, para eles, era o responsável pelo seu sustento.
Como também para os moradores da vizinhança que constroem suas vidas conectando -as
àquela Estação, ou os indivíduos que, na falta de um lugar para viver, ocupam os deteriorados
galpões do pátio ferroviário.
A permanência dos pátios ferroviários na paisagem da cidade denotam formas urbanas
que resistiram ao processo de urbanização, fator transformador da cidade no decorrer dos anos.
O fato da Estação Ferroviária Great Western ter sido escolhida para abrigar o Museu de História
e Tecnologia do Algodão, aproxima ela da função que exerceu por muitos anos e manifesta o
reconhecimento pela sua história. Ela sobreviveu ao processo de urbanização e se modificou
com ele, assumindo uma nova funcionalidade. No entanto, ao falarmos de resist ência
abarcamos em maior completude o pátio da Estação Ferroviária Nova que de fato tem resistido
à ação do tempo durante esses 61 anos, sem a ajuda de uma política efetiva de conservação e
sem ser engolida pela modernização da cidade.
Hoje essas Estações, tomadas por tantas memórias, são rugosidades na paisagem
urbana de Campina Grande. Conceito que Santos (2006, p.92) define como o “que fica do
passado como forma, espaço construído, paisagem, o que resta do processo de supressão,
acumulação, superposição, com que as coisas se substituem e acumulam em todos os lugares”.
Dessa forma, essas heranças de outros tempos nos permitem uma importante imagem da
cidade e de como ela lida com seu passado e com seus patrimônios. Pesavento (2007, p.16) diz
que:
A cidade sempre se dá a ver, pela materialidade de sua arquitetura ou pelo
traçado de suas ruas, mas também se dá a ler, pela possibilidade de enxergar,
nela, o passado de outras cidades, contidas na cidade do presente. Assim, o
espaço construído se propõe como uma leitura no tempo, em uma
ambivalência de dimensões que se cruzam e se entrelaçam.
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No espaço urbano de Campina Grande, graças a essas rugosidades, vemos a cidade atual
coabitar, harmonicamente ou não, com suas versões mais antigas. Nela, podemos ler não só um
episódio da história da ferrovia em Campina Grande, mas também a história dos sujeitos que
fizeram a ferrovia acontecer na cidade, os ex-ferroviários. No caso de Campina Grande, é vasto
o número de ex-ferroviários que ainda moram nas proximidades da Estação Ferroviária Nova,
onde está localizada a Vila dos Ferroviários. E mesmo os que lá não residem, ao passarem pelo
lugar são tomados por lembrança dos anos trabalhados.
Se levarmos em consideração a Carta de Nizhy Tagil (2003) quando ela fala que “as
memórias das pessoas que aí trabalharam constituem uma fonte única e insubstituível e devem
ser também registradas e conservadas, sempre que possível”, entendemos que a conservação
do patrimônio em si não basta. É preciso que esses sujeitos façam parte dess a história que
também é deles, afinal, como defende Bosi (1994, p.63), “há um momento em que o homem
maduro deixa de ser um membro ativo da sociedade, deixa de ser um propulsor da vida presente
do seu grupo: neste momento de velhice social resta-lhe, no entanto, uma função própria: a de
lembrar”. E nada melhor que essas lembranças para completar o quadro vivo dessa história.

O Estado e o ativismo urbano
A cidade e seus espaços estão vulneráveis às ações de atores, tais como o Estado, o
mercado imobiliário e as elites locais. Desse modo, entender as divergências espaciais
identificadas nas Estações Ferroviárias de Campina Grande é, de alguma forma, identificar
também as ações desses atores. Enquanto espaço de criação e recriação, a cidade se torna um
grande mercado diante de algumas perspectivas. Umas delas é a do capital imobiliário, em que
cada recorte do espaço urbano é identificado como mercadoria com diferentes valores.
Identificando os “setores rentáveis” das cidades, podemos entender que as atuais
condições das Estações podem ser reflexos dos locais que elas ocupam na urbe. A Estação
Ferroviária Great Western, apesar estar localizada em uma área que apresenta alguns
problemas, como exposto anteriormente, situa-se em um eixo de valorização que conta com o
Açude Velho e com uma série de estabelecimentos em seu entorno, que contribuem para a
elevação do nível daquela área, como: o Museu de Arte Popular da Paraíba e o recéminaugurado Museu Digital; franquias de fast-food; cafeterias de padrão elevado; edifícios
comerciais, ainda em construção; e universidades nas proximidades.
Se levarmos em consideração que “o espaço, uno e múltiplo, por suas diversas parcelas,
e através do seu uso, é um conjunto de mercadorias, cujo valor individual é função do valor que
a sociedade, em um dado momento, atribui a cada pedaço de matéria” (SANTOS, 2006, p.67),
entendemos que a realidade em que hoje a Estação Ferroviária Great Western está inserida,
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exige dela um padrão que esteja em consonância com a área a qual faz parte. Á rea essa
fortemente valorizada por estar repleta de atividades lucrativas, que acabam por influenciar o
processo de urbanização daquela região, que é conhecida por seus pontos turísticos e suas
atividades econômicas e culturais e tem o Açude Velho como o primeiro e principal ponto de
valorização.
Essa realidade, aliada ao fato de que foi nela que chegou o primeiro trem em 1907, e
considerando a carga simbólica que esse fato representa, pode ter influenciado na escolha do
local para abrigar o Museu de História e Tecnologia do Algodão. A transformação da Estação em
museu tinha por objetivo “transformar a velha estação em um espaço de cultura para celebrar
uma memória triunfante, cujas origens remontam a um tempo pretensamente áureo de
riquezas e grandes ganhos com o comércio algodoeiro internacional” (CABRAL, 2014, p.2). Mas
que memória é essa que se quer celebrar? Quem são os sujeitos representados na construção
desse áureo tempo de riquezas?
A transformação da vida urbana em mercadoria acaba por excluir pessoas que estão à
mercê desse processo, pois faz convergir para aquela área, com diversos vetores de valorização
do espaço como já citado, uma elite da qual a população de baixa renda não faz parte. Cabral
(2014, p.5) defende que é justamente essa elite que está representada no Museu do Algodão e
afirma que a análise das peças e fotografias que compõe o acervo:
permitem constatar que o negócio do algodão foi responsável pelo
enriquecimento de uma parcela da elite local, mas permitiu a elaboração de
um imaginário que difundia essa riqueza como sendo da cidade, legitimando
uma irresistível aura de progresso e glória para Campina Grande. É a
preservação de tal aura que o MACG pratica, cristalizando uma memória
celebrativa que se nos apresenta marcada pelas ideias de progresso,
desenvolvimento e modernização lineares e isentas de tensão social. [...] A
população pobre em geral é pouco ou quase nada representada pelo acervo
ali existente.

Os sujeitos que aparecem nas fotografias analisadas por Cabral estão sempre bem
vestidos, trajando ternos e gravatas e, na maioria das vezes, ostentando sacas de algodão. Eles
faziam parte dessa elite local que enriqueceu com o comércio de algodão na cidade e foram as
fotografias que registravam a sua participação nesse período as escolhidas para representar a
época. Como o autor afirma, a população pobre não goza da mesma atenção e espaço no
Museu, muito embora tenha sido ela a mão de obra responsável por tanto desenvolvimento.
A Estação não foi cenário apenas para as experiências de trabalhadores da indústria do
algodão, ferroviários ou maquinistas. Pois era pra ela também que “muitos pobres acorriam em
busca de algum ganho material, fosse por meio da realização de pequenos negócios, como a
venda de doces e quitutes ou simplesmente para esmolar” (CABRAL, 2014, p.11). Inclusive, essa
situação não era exclusiva da Estação Ferroviária Great Western, sendo recorrente também na
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Estação Ferroviária Nova. Ambas assistiam, durante os anos de funcionamento, convergir para
si indivíduos que viam nas Estações Ferroviárias um meio de vida.
O fato dessas experiências não estarem representadas no acervo do Museu, conta muito
sobre qual história ele deseja contar, além de deixar fortes indícios de que, nesse caso, o
patrimônio em questão serve à memória da elite cotonicultora campinense. A história da
Estação Ferroviária Great Western, do trem e do algodão não pertence a essa elite, pois dela
também fazem parte sujeitos que não estão ali representados, faltando ao Museu “objetos que
remetam diretamente aos homens e às mulheres pobres que trabalharam e que contribuíram
para a vitoriosa epopeia dos negócios do algodão na cidade” (CABRAL, 2014, p.12).
Entretanto, a comunidade não está alheia a esses problemas. Em 2016 surgiu, junto a
professores e alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Campina
Grande, o “Movimento Ocupa Estação” que tinha como objetivo principal atrair atenção para o
fato de um bem tão caro a cidade estar abandonado. Foi o movimento o responsável pela
instalação de refletores no prédio principal da Estação Ferroviária amenizando a situação do
local que ficava as escuras ao anoitecer, aumentando o nível de periculosidade da área. Por meio
do movimento, uma proposta de revitalização para o pátio da Estação Ferroviária Nova foi
lançada. Nela, o movimento propôs (AFONSO, 2017, p.9):
[...] a criação de um parque linear com áreas de caminhada, lazer e esportes;
nas antigas edificações, propôs a reutilização dos antigos galpões como
mercados de produção criativa e formação e capacitação de mão de obra
artesanal, além de reservar para o edifício da Estação, a área de preservação
de memória ferroviária local- um espaço cultural que deverá ser viabilizado
através de uma parceria público privada.

A ideia é transformar o pátio ferroviário em um ambiente cultural a ser utilizado por
toda a comunidade. As atividades do Movimento Ocupa Estação de fato voltaram atenções para
o lugar, mas quando se fala da transformação de um patrimônio em espaço cultural deve-se
estar atendo para o fator, exposto por Canclini (1994, p.96), de que, embora pareça, os bens
culturais de uma sociedade não pertencem, nem sequer estão disponíveis a todos. Isso porque,
segundo ele, esses patrimônios são apropriados de maneira desigual pel os diversos grupos
sociais e “à medida que descemos na escala econômica e educacional, diminui a capacidade de
apropriação do capital cultural”. O que nos faz refletir sobre em que níveis os indivíduos que
ocupam galpões da Estação para moradia irregular conseguirão se apropriar do espaço cultural
que o pátio por ventura venha a se transformar.
Para além de um espaço de “disputa econômica, política e simbólica”, Canclini (1994)
defende que é preciso conhecer a necessidade do público que utilizará esse patrimônio, para
evitar que ele sirva apenas a uma elite e que as pessoas que se apropriaram dele, o
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resignificando diariamente, não sejam excluídas do seu direito àquela parcela da cidade. Ou
seja, é necessário associar os interesses do Estado e da iniciativa privada e as necessidades da
comunidade que vai usufruir desse patrimônio. O autor aponta que sua preservação não pode
ser mais importante do que as pessoas que dependem dele; há de haver um equilíbrio entre
tradição e modernização e as decisões sobre esses bens devem levar em conta a participação
da grande massa, os usuários.

Conclusão
As Estações Ferroviárias de Campina Grande, enquanto vestígios do movimento
ferroviário na cidade, são bens valiosos e dignos de uma política eficaz de conservação e
salvaguarda do seu patrimônio edificado. Porém o que vemos é que a patrimonialização desses
bens ferroviários não garante a eles um reuso adequado e sua musealização não assegura que
sua real história seja contada. Enquanto a Estação Great Western, por meio do Museu do
Algodão, conta a história dos grandes homens do período cotonicultor, a Estação Ferroviária
Nova segue em estado de abandono. A modernização da cidade não abraçou aquele lugar que
sofre com a falta de manutenção dos seus patrimônios edificados, nos colocando em contato
com espaços vulneráveis que podem a qualquer momento desaparecer, levando consigo um
pouco da nossa história.
Compartilhamos com Pesavento (2008, p11) a noção de que “valorizar centros históricos
é custoso, bem o sabemos, mas compensa”, sobretudo porque esses lugares agem como
portadores de uma memória não só dos grandes homens e dos grandes fatos, mas daquelesque
participaram da história, entretanto não se vêem representados por ela. Percebemos que a
proteção legal desses patrimônios não é suficiente visto que, mesmo sendo tombados, eles
sofrem, em maior ou menor grau, com o descaso. As Estações Ferroviárias de Campina Grande
necessitam de uma infraestrutura adequada e manutenção constante para que esses lugares
continuem contando sua história.
Nesse processo reconhecemos a importância dos movimentos sociais, que realmente
consideram as necessidades da população, visto que a apropriação do patrimônio deve ser
“coletiva e democrática”, criando “condições materiais e simbólicas para que todas as classes
possam encontrar nele um significado, e compartilha-lo” (CANCLINI, 1994, p.103). Pois de nada
adianta restaurar e conservar um patrimônio que não serve a sua própria população, sendo
usufruido apenas por uma pequena elite.
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A CONSTRUÇÃO DAS ZEPECS – ZONAS ESPECIAIS DE PRESERVAÇÃO CULTURAL: O
PATRIMÔNIO NA LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA DA CIDADE DE SÃO PAULO.
MARIANA CAVALCANTI PESSOA TONASSO1

Introdução
A trajetória institucional de preservação patrimonial na cidade de São Paulo se inicia
inserida no planejamento urbano, por intermédio de um instrumento criado em 1975: a Zona
Especial Z8-200. A preocupação com a preservação, no entanto, já é demonstrada e m leis
urbanas de anos precedentes. Desde 1971, no Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do
município - PDDI, era expressa a intenção de promover a preservação dos “monumentos
históricos” (LEI 7.688, 1971, Art. 20, usos especiais). Em 1972 é aprovada a “Lei Geral de
Zoneamento” que, apesar de não trazer referências diretas ao patrimônio histórico e cultural da
cidade, prevê a futura regulamentação das zonas especiais Z8. Um dos estudos propostos no
mesmo ano para promover esta regulamentação era o “Projeto Centro: Edifícios de Valor
Histórico e Paisagístico” (PROJETO nº 014/PR.025/72). Este projeto, por sua vez, resultou numa
listagem de bens para preservação feita por Benedito Lima de Toledo e Carlos Lemos, que foram
os primeiros imóveis enquadrados como Z8-200.
O zoneamento divide a cidade em áreas sobre as quais incidem diretrizes diferenciadas
para o uso e a ocupação do solo. No caso da Z8-200, estas diretrizes estavam comprometidas
com a “preservação dos imóveis de caráter histórico ou de excepcional valor artístico, cultural
ou paisagístico” (LEI 8.328, 1975, Art. 1°). Esta foi a primeira política de salvaguarda do
patrimônio cultural empreendida pela administração da cidade de São Paulo, criada antes
mesmo da instituição do tombamento municipal. A Z8-200 tinha o status de proteção, mas não
logrou a mesma força do tombamento, por razões diversas. Prova disto é que, com o decorrer
dos anos, muitos dos imóveis enquadrados foram demolidos, a despeito das consequências
estabelecidas, tardiamente, por decreto municipal em 1984.
O Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental de
São Paulo – CONPRESP, seria criado dez anos mais tarde, em 1985, mas sua instalação definitiva
só ocorreria em outubro de 1988. O último enquadramento na Z8-200 se deu pouco depois, em
1989 pois, a partir de então, as práticas de preservação do município passaram a se concentrar
majoritariamente nos inventários e tombamentos empreendidos exclusivamente pelo órgão de
preservação. Novas relações entre planejamento e preservação começam a se estabelecer

1

Mes tra nda no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAUUSP, s ob orientação da Profa. Dra.
Fl á via Brito do Nascimento. Apoio Ca pes
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somente a partir dos anos 2000, com as discussões para formular o novo Plano Diretor
Estratégico do município de São Paulo – PDE.
O processo de construção das ZEPECs – Zonas Especiais de Preservação Cultural, foi
concebido em duas fases: primeiramente foi desenvolvida uma etapa de trabalho interno na
prefeitura, depois foi organizado um processo público participativo. Ambas as etapas resultaram
em diretrizes e indicações publicadas na legislação urbana municipal. A primeira lei é publicada
em 2002 e institui o Plano Diretor Estratégico do município (PDE, Lei 13.430). As Zepecs são
descritas brevemente nesta lei e compõem o conjunto das Zonas Especiais, que são “porções do
território com diferentes características ou com destinação específica e normas próprias de uso
e ocupação do solo, edilícia, situadas em qualquer macrozona do Município” (art. 167). A
segunda lei é publicada em 2004, quando são aprovados os Planos Regionais Estratégicos das
Subprefeituras e Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo do Município de São Paulo
(LPUOS, Lei 13.885). Nesta lei são detalhados os enquadramentos, categorias e normas próprias
das Zepecs que vigoraram até 2014, quando o instrumento foi revisado. A discussão rel ativa à
construção das Zepecs, aqui proposta, será conduzida a partir da análise de trechos destas leis
que as instituem, respeitando a ordem cronológica de publicação.

1. A criação das ZEPECs: 2002
As Zepecs surgem após o estabelecimento do Conpresp que, como instituição competente,
possui a prerrogativa de zelar pelo patrimônio cultural da cidade e tem como principal
instrumento de salvaguarda o tombamento. Neste sentido elas divergem das Z8-200, que
nasceram num contexto onde se buscava uma resposta ao problema da preservação sem
tombamento – a nota preliminar do Programa Toledo/Lemos, que orientou o inventário destas
zonas, informa que procurou-se naquele momento levantar hipóteses a respeito de novas leis
que viessem a suprir as lacunas existentes no que dizia respeito à preservação sem tombamento
ou sem desapropriação (COGEP, 1977, caderno interno). Diante desta realidade e por opção da
administração municipal, as Zepecs não se consolidam como uma forma de proteção alternativa
ao tombamento, mas como uma zona que acolhe os bens tombados existentes no território
municipal. No Plano Diretor Estratégico de 2002, elas são descritas nos seguintes termos:
Art. 168 - As Zonas de Preservação Cultural ZEPEC são porções do território
destinadas à preservação, recuperação e manutenção do patrimônio
histórico, artístico e arqueológico, podendo se configurar como sítios,
edifícios ou conjuntos urbanos.
§ 1º - Os imóveis ou áreas tombadas ou preservadas por legislação Municipal,
Estadual ou Federal, bem como os imóveis classificados como Z8-200 por Lei
Municipal, enquadram-se como ZEPEC.
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§ 2º Aplica-se às edificações particulares localizadas em ZEPEC a transferência
do potencial construtivo, conforme disposto nos artigos 217, 218 e incisos I e
II do artigo 219 desta lei.
§ 3º - Excluem-se do disposto no parágrafo anterior, os bairros tombados. (Lei
13.430, 2002)

No que se refere ao enquadramento dos bens, o fato da zona incluir os imóveis
tombados é compreensível diante da consolidação do tombamento municipal, porém ao
analisar os resultados da implantação das Zepecs é possível perceber que o tombamento se
estabeleceu como único meio de acesso a elas, limitando as possibilidades que um instrumento
urbanístico teria para lidar com a preservação, principalmente de conjuntos urbanos, para além
dos instrumentos convencionais. Com relação aos demais enquadramentos, o uso do termo
“imóveis ou áreas preservadas” pode dar a falsa ideia de que os bens com abertura do processo
de tombamento (APT) seriam considerados para enquadrame nto nas Zepecs, uma vez que a
legislação municipal de preservação submete os bens em exame ao mesmo regime de
preservação do bem tombado até a decisão final do Conselho (LEI 10.032, 1985). Porém os
únicos imóveis enquadrados que se encontravam nesta situação eram aqueles que já
pertenciam à antiga zona de preservação Z8-200, cujo processo de tombamento foi aberto em
1992 (RESOLUÇÃO 44/92).
É importante analisar estas leis como documentos que revelam tensões e intenções
externas ao texto. Neste sentido, é intrigante o fato de serem especificados os imóveis Z8-200,
uma vez que já eram considerados protegidos pela APT e passariam a integrar a zona
automaticamente a partir de seu efetivo tombamento. Apesar dos inúmeros processos abertos
no órgão de preservação, por que apenas estes são enquadrados? Sendo um documento
elaborado pela Sempla, a inclusão da Z8-200 pode indicar uma tentativa de reforçar a
importância deste conjunto de bens inventariados e protegidos por iniciativa do setor de
planejamento. Também pode revelar um entendimento ambíguo sobre o que seriam as Zepecs,
confundindo o conceito com o da antiga zona de proteção – que atuava com maior autonomia,
ou mesmo sinalizar uma disputa de competência com relação ao patrimônio histórico posto que,
a princípio, o planejamento era o responsável pela gestão dos bens protegidos na esfera
municipal.
O tombamento e decorrente enquadramento de um imóvel como Zepec podem ser
relacionados de certa forma com o conceito de função social da propriedade. Isto porque estes
imóveis são considerados patrimônio cultural da sociedade e o interesse coletivo deve se
sobrepor ao privado, determinando a proteção de bens muitas vezes em detrimento da vontade
de seus proprietários. Por outro lado, as dificuldades de conservação e manutenção destes bens
resulta muitas vezes no abandono do imóvel, o que contraria diretamente o mesmo princípio,
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já que ele fica subutilizado e deixa de cumprir sua função social. Além disto, os donos destes
imóveis muitas vezes ficam impedidos de exercer plenamente seu direito de construir naquele
terreno, de acordo com os parâmetros do zoneamento. Para lidar com estes impasses foi
prevista uma espécie de “compensação” ao proprietário, que poderia favorecer a preservação
dos bens. Assim, o PDE estabeleceu que a transferência do potencial construtivo, um dos
instrumentos relacionados no Estatuto da Cidade, poderia ser aplicada às edificações
enquadradas como Zepecs quando os imóveis fossem particulares, exceto em caso de bairros
tombados.
A transferência do potencial construtivo é uma autorização do Executivo para que
proprietários de imóveis urbanos em determinadas situações possa exercer seu potencial,
deduzida a área construída, em outro local passível de receber este potencial, ou aliená-lo,
parcial ou totalmente. No caso das Zepecs, foi estabelecido no PDE que o proprietário poderia
transferir a diferença entre o potencial construtivo utilizado existente e o potencial construtivo
máximo. Também havia uma restrição para as áreas passíveis de receber este potencial
construtivo, ou seja, não era possível exercer aquele potencial em qualquer parte da cidade. Só
poderiam receber os lotes em que o coeficiente básico pudesse ser excedido e situados em áreas
onde estavam previstos projetos estratégicos ou no entorno de eixos e estações de transporte
público. Neste momento a lei não detalha os requisitos para obter a transferência ou vincula de
alguma forma o provimento do recurso à comprovação do estado de conservação do bem, o
que seria realizado no detalhamento em 2004.
Os imóveis enquadrados como Zepec incluídos na Operação Urbana Centro, no entanto,
ainda poderiam transferir potencial construtivo na forma definida em uma lei de 1997. Esta lei
estabelecia um programa de melhorias para a área central da cidade, criando instrumentos para
que elas fossem concretizadas. No caso de transferências neste perímetro, o cálculo do
potencial transferível era diferenciado e mais abrangente, tanto do ponto de vista da área
passível de transferência quanto da destinação deste potencial. Estabelece-se assim, até então,
uma lógica em que são beneficiados mais amplamente os imóveis situados na área central da
cidade em detrimento dos demais.
Em linhas gerais, estas foram as determinações referentes às Zepecs definidas pelo Plano
Diretor Estratégico de 2002, na ocasião de sua criação. Não fica claro, porém, como seria
realizada a gestão dos bens ou as sanções previstas em caso de prejuízo ao patrimônio. O
detalhamento e delimitação do instrumento se daria apenas após a realização do s planos
regionais e zoneamento de 2004.

2. O detalhamento das ZEPECs: 2004
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A Lei nº 13.885, aprovada em 25 de agosto de 2004, é muito mais ampla que o zoneamento, ou
a disciplina do uso e ocupação do solo, pois contempla também os Planos Regionais da
Subprefeituras. O propósito era tratar do problema urbano em duas etapas, a primeira
considerando o município como um todo, o que foi realizado no PDE em 2002, e a segunda
dedicando-se aos problemas específicos das várias regiões da cidade de São Paulo através dos
planos regionais. Estes planos são fruto da iniciativa de descentralização de poder, prevista na
Lei Orgânica do Município. Enquanto se elaborava o PDE em 2002, foram criadas 31
subprefeituras na cidade de São Paulo, de forma a tratar o espaço urbano em escala regional. O
projeto de lei dos planos regionais informa que seu processo de elaboração contemplou uma
série de reuniões, com participação popular, onde
todos podiam se manifestar quanto aos problemas sentidos, desde
enchentes, infra-estrutura, transporte, habitação, equipamento social até
calçamento ou buracos em ruas, e ainda: uso do solo, tendências de
mudança, os elementos da paisagem urbana a serem preservados e
valorizados, e as possíveis soluções sugeridas. (PL 139, 2004, p. 3, grifo nosso)

Foi possível, através deste processo participativo e no contexto de cada subprefeitura,
realizar indicações de áreas, imóveis ou conjuntos urbanos a serem enquadrados nas Zepecs.
Este processo tinha um potencial muito rico pois possibilitava à população indicar, mediante
debate com a administração local, lugares que tinham valor para quem morava na região e com
os quais aquelas pessoas se identificavam. Desde os anos 1970, defensores do conceito de
“Patrimônio Ambiental Urbano” advogavam pela superação da prática de preservar os bens
culturais por um pretenso valor “excepcional”, compreendendo que o sentido dos bens não se
manifesta por si, “mas pela articulação que entre si estabelecem e que lhes dá suporte”
(Meneses, 1978, p. 45). O patrimônio não seria, portanto, um bem singular com valor intrínseco,
mas sim possuidor de um valor cultural criado pela sociedade: “por moderno consenso
acadêmico internacional e brasileiro, a ideia de um bem cultural vem perdendo seu caráter de
excepcionalidade para representatividade” (Yázigi, 1977, p. 12). Estas indicações regionais
poderiam, à vista disso, ser um importante instrumento de representatividade para a
população. O texto da Lei nº 13.885, no entanto, traz um parágrafo intrigante a respeito destas
indicações e outras informações que merecem ser pormenorizadas para compreender a
construção do instrumento.

2.1. Os bens enquadrados
A lei de zoneamento determinava que ficariam enquadrados como ZEPEC:
I.os imóveis ou áreas tombados ou preservados por órgão municipal, estadual
e federal;
II.os imóveis da antiga Z8-200;
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III.os imóveis descritos no quadro 06 anexo à lei. (Lei 13.885, 2004, art. 115)

Se no PDE o enquadramento nas Zepecs estava previsto apenas para os imóveis
tombados ou preservados nas três instâncias e bens da Z8-200, em 2004 surge uma nova lista
de imóveis enquadrados, mas não eram as indicações das subprefeituras. Esta lista, que compõe
um quadro anexo à Parte III da lei, relacionava diversos imóveis de arquitetura moderna e foi
integrada à lei sem a participação dos órgãos de preservação. Ao consultar o projeto de Lei, a
inclusão destes bens aparece descrita da seguinte forma: “Ficam enquadrados em ZEPEC os
imóveis da arquitetura moderna constantes do arquivo da Secretaria Municipal de
Planejamento Urbano – SEMPLA e descritos por Subprefeitura no Quadro nº 06, anexo” (PL 139,
2004, Art. 116). A informação a respeito do estilo arquitetônico foi omitida na versão final da
lei, bem como a origem no arquivo da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano.
É relevante pontuar que a lista de 79 imóveis do Quadro nº 06 foi totalmente “produzida
pela Sempla, sem interferência do DPH” (SOMEKH, 2015, on-line) e com imóveis de arquitetura
moderna construídos em um período bastante específico – entre os anos 1920 e 1970. O
Departamento do Patrimônio Histórico (DPH), como órgão técnico de apoio do Conpresp, é
responsável, entre outras funções, pelos inventários e estudos de tombamento e não teve
participação na elaboração deste levantamento. A lista também salienta a autoria dos projetos,
pertencentes a arquitetos conhecidos no cenário paulistano, dentre os quais se encontra Jorge
Wilheim, que era diretor da Sempla e secretário de planejamento urbano daquela gestão. Além
disto, chama a atenção o fato de nenhum imóvel ser tombado naquele momento, apenas
poucos deles se encontravam com o processo de tombamento aberto, contrariando o
direcionamento tomado desde o PDE. Mais uma vez, o órgão de planejamento se faz presente
e é possível entrever um conflito de atribuições.
Uma consulta aos arquivos da antiga Sempla e atual Secretaria Municipal de Urbanismo
e Licenciamento (SMUL) traz algumas pistas sobre as origens desta listagem. As pastas
referentes aos imóveis do quadro 06 trazem estudos, recortes de jornais, revistas e até
anotações de vistorias realizadas nos imóveis, muitas vezes datadas dos anos 1990. Encontramse também fichas cadastrais destes imóveis com a inscrição “Z8-200”, o que pode indicar que
estes estudos haviam sido realizados para a inclusão na antiga zona de preservação, tendo sido
resgatados e atualizados durante as discussões para o novo zoneamento. Muitos dos bens deste
quadro integram o livro Arquitetura Moderna Paulistana (XAVIER, LEMOS, CORONA, 1983), um
guia que mapeia alguns exemplares da arquitetura moderna produzida em São Paulo. Dos 79
imóveis ou conjuntos listados no quadro 06, 42 se encontram na publicação – a ficha
correspondente foi inclusive anexada aos arquivos das Zepecs – e apenas 14 deles não
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pertencem a arquitetos relacionados no livro, o que evi dencia a importância da autoria na
escolha dos bens.
A inclusão de uma lista de imóveis de estilo, período e autoria específicos é reveladora
do interesse de eternizar certo perfil de arquitetura moderna paulistana, em concordância com
o que também pode ser verificado nos processos históricos do patrimônio nacional. Flávia Brito
do Nascimento pesquisou uma série de publicações, documentos e tombamentos de
arquitetura moderna e constatou que, principalmente desde os anos 1980, o corpus crítico
sobre a arquitetura brasileira vinha se avolumando ao passo que o moderno estava sendo
valorizado. Participavam também deste processo de valorização do moderno “os órgãos de
patrimônio, a historiografia da arquitetura e publicações seriadas” (NASCIMENTO, 2016, p.135).
A publicação de Arquitetura Moderna Paulistana em 1983 é uma demonstração desta
tendência. O mesmo interesse na valorização desta arquitetura foi manifestado na elaboração
do quadro 06 em 2004, provavelmente incluído na lei como uma maneira de garantir o
reconhecimento e proteção daqueles edifícios pelo órgão de preservação.
Após estabelecer os bens que ficariam enquadrados nas Zepecs a partir de então, a Lei
nº 13.885 traz um parágrafo único informando que os imóveis indicados pelas Subprefeituras
nos livros anexos à parte II da lei deveriam ser “encaminhados para análise do órgão competente
de preservação do patrimônio” e poderiam ser enquadrados como Zepec na próxima revisão do
PDE ou por meio de lei específica. A respeito da inclusão deste parágrafo, duas observações são
pertinentes. Primeiro, é importante destacar que esta cláusula não estava presente no projeto
de lei, ela foi adicionada após a votação na câmara municipal. Andréa Tourinho, que atuava no
DPH em 2004, entende que este condicionamento acabou por empobrecer o instrumento,
porque se criou a necessidade de deliberação do conselho (informação verbal). 2 A segunda
observação é que os imóveis indicados pela Sempla foram automaticamente enquadrados e não
se julgou necessário submetê-los à aprovação do “do órgão competente de preservação”,
enquanto aqueles indicados pela população precisariam passar por uma avaliação. Este episódio
corrobora as práticas do patrimônio, em que é persistente a crença na supremacia do saber
técnico, que precisa legislar e legitimar o valor atribuído ao bem.
Para entender a extensão do que foi preterido naquele momento, as indicações das
subprefeituras resultaram na listagem de 148 itens que correspondiam a um número muito
maior de imóveis, já que alguns itens descrevem grandes áreas com dezenas de lotes, a exemplo
dos centros históricos da Penha ou de Santo Amaro. A formulação dos planos regionais
aconteceu de maneira bastante heterogênea, originando programas com maior ou menor grau

2

TOURINHO, Andréa. Aula – palestra. Memória e Cidade: O Patrimônio Cultural em São Paulo. 16 a br. 2018.
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de envolvimento com as questões patrimoniais. Alguns planos se dedicaram a estabelecer
diretrizes para a preservação dos bens presentes em seu território enquanto outros sequer
mencionam o termo “ZEPEC”. Do total de 31 subprefeituras, 19 indicaram áreas para
enquadramento, algumas mais, como Lapa, Mooca e Sé e outras menos. Tourinho acredita, no
entanto, que nem todas as áreas indicadas foram fruto de audiências públicas. Quando os
técnicos do DPH começaram a pesquisar a origem destes bens no início de 2005, a gestão havia
mudado e as subprefeituras não sabiam precisar por quem e porque aqueles imóveis haviam
sido indicados. O que se sabia que é algumas subprefeituras realmente se mobilizaram na
realização de reuniões onde as pessoas puderam fazem indicações, enquanto outras até mesmo
contrataram escritórios especializados para fazer o levantamento dos bens (informação verbal).
A despeito da origem desta listagem de bens, é interessante notar que foram indicadas
áreas em regiões mais periféricas, sobre as quais os técnicos do órgão de preservação pouco
haviam se debruçado. É o caso da Subprefeitura de Parelheiros, que até então tinha apenas a
cratera reconhecida e nos planos regionais indica 17 imóveis. Este fato é muito importante
porque é nítida a concentração de imóveis tombados na área central da cidade e, embora as
indicações sejam ainda insuficientes para superar a desproporção, ações que promovam o
reconhecimento de áreas pouco alcançadas colaboram para a maior representatividade cultural
nas políticas oficiais de preservação patrimonial.
Quando se avança no entendimento de que o patrimônio possui um valor cultural
construído pela sociedade, critérios como monumentalidade, excepcionalidade e ancianidade
deixam de ser as medidas para o reconhecimento de um bem. Em recente entrevista, ao ser
questionada sobre a ideia de patrimônio, Flávia Brito do Nascimento explica que, ao longo do
tempo, o patrimônio foi se dissociando da ideia do “monumento isolado” para estar em
qualquer lugar. De acordo com este entendimento, “tudo pode ser patrimônio de uma cidade,
se um grupo de identidade, se sujeitos sociais se apropriam daqueles objetos, símbolos – que
podem ser materiais ou não, não importa – por razões variadas” (Nascimento, 2018, on-line).
Portanto, o patrimônio não existe apenas no centro da cidade de São Paulo por ser a área mais
antiga, ele existe na medida em que a população constrói relações com seus bens culturais, ou
seja, por toda a sua extensão.
2.2. A classificação das Zepecs
Na Lei nº 13.885, as Zepecs foram classificadas em três subgrupos:
Bens Imóveis Representativos (BIR): imóveis ou conjuntos de imóveis de caráter histórico ou de
excepcional valor artístico, cultural ou paisagístico, inclusive os que tenham valor referencial
para a comunidade. Estes representam hoje cerca de 75% das áreas cadastradas nas Zepecs e
seu nível de preservação varia entre total e parcial.
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Áreas de Urbanização Especial (AUE): Conjuntos urbanos com características homogêneas de
traçado viário, vegetação e índices urbanísticos, que constituem formas de urbanização de
determinada época, que devem ser preservados por suas qualidades ambientais. Estes
representam hoje cerca de 22% das áreas cadastradas nas Zepecs e seu nível de preservação é
de conjunto urbano.
Áreas de Proteção Paisagística (APP): Sítios e logradouros com características ambientais,
naturais ou antrópicas, tais como: parques, jardins, praças, monumentos, viadutos, pontes,
passarelas e formações naturais significativas, entre outras. Estes representam hoje uma parcela
muito pequena das Zepecs, cerca de 3%. Há ainda raros casos de associação das categorias
BIR+APPa.
A definição destas tipologias, de acordo com o então Diretor de Planos Urbanos Ivan
Maglio, teria sido realizada por um grupo de trabalho interno à prefeitura municipal com
técnicos da SEMPLA e do DPH.3 O texto da lei não informa como seria realizada a classificação
dos bens, mas na prática ela é feita pelos técnicos da secretaria de planejamento a partir dos
termos das resoluções de tombamento. Se um bem é tombado por suas características
arquitetônicas, por exemplo, ele é cadastrado como uma Zepec BIR. Os bairros tombados
ambientalmente, como os bairros-jardim, são cadastrados como Zepec AUE. Já as áreas verdes,
praças, parques como Aclimação e Ibirapuera se tornam Zepecs APP.
A distribuição das Zepecs BIR no território acabou criando uma situação insólita no
confronto com as demais zonas, já que um único imóvel, quando tombado, se torna
isoladamente uma zona de preservação. Este fato motivou a criação de um mapa separado das
demais zonas na última revisão do zoneamento, para facilitar a leitura. Isto acontece porque as
áreas envoltórias não foram e ainda não são levadas em consideração na determinação das
Zepecs. As áreas envoltórias são perímetros, no entorno do bem tombado, delimitados para
propiciar a proteção de sua ambiência. No caso do Conpresp, esta área é definida caso a caso e,
em algumas situações, pode se limitar ao próprio lote do edifício tombado. Todas as
intervenções que venham a ser feitas dentro desse perímetro, como novas construções,
reformas, e demolições devem ser previamente aprovadas no órgão. Se estas áreas fossem
contempladas nas Zepecs, elas poderiam de fato configurar zonas, ou manchas urbanas.
As áreas envoltórias não fazem parte das Zepecs devido a algumas razões. A primeira
delas é porque as Zepecs BIR eram as únicas passíveis de realizar a “transferência do potencial
construtivo”, hoje denominada “transferência do direito de construir”, portanto a área
computável seria apenas a do imóvel tombado de fato. Na última re visão do PDE foi proposta
3 MAGLIO, Iva n. Pesquisa acadêmica. [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por <ma rianapessoa@usp.br> em

ago. 2018.
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uma nova categoria que também poderia usufruir do benefício, mas a situação ainda necessita
ser regulamentada. Outra possível razão para a não incorporação das áreas envoltórias é que
muitas delas ainda não estavam regulamentadas, o que tornava imprevisíveis os parâmetros
que seriam estabelecidos para o entorno destes bens.
Esta situação acaba criando conflitos com as demais zonas de uso, pois os termos das
resoluções de tombamento, muitas vezes, definem parâmetros mais restritivos para as áreas
envoltórias em comparação ao zoneamento e são estes termos que prevalecem no momento
da aprovação pela prefeitura. Outro problema decorrente é que se cria uma desigualdade onde
apenas os imóveis tombados conseguiriam pleitear a transferência, enquanto os imóveis da área
envoltória, que muitas vezes também sofrem restrições e precisam aprovar suas intervenções
nos órgãos de preservação, não têm os mesmos direitos. O mesmo ocorre com os bairros
tombados ambientalmente.
2.3. Outras disposições
Uma vez definidos os imóveis passíveis de enquadramento e suas subdivisões, a Lei nº
13.885 se dedica a descrever em regras gerais o que é permitido para estas áreas, as sanções
em caso de prejuízos aos bens e outras determinações. Ela deixa claro que os usos p ermitidos
nos imóveis são os mesmos da zona onde ele se situa, desde que sejam compatíveis com as
normas da resolução de tombamento. Ou seja, prevalece o estabelecido no tombamento. A lei
também propõe outros incentivos fiscais à preservação para os imóvei s BIR, além da
transferência do potencial construtivo, que necessitariam ser regulamentados, o que não se
concretizou. É importante notar a hierarquização dos bens nestas categorias, onde aos imóveis
BIR são oferecidas mais oportunidades de obter incentivos em relação aos demais.
Dentre as demais disposições enumeradas, algumas merecem ser aqui comentadas. O
artigo 124 determina que a conservação dos imóveis enquadrados nas Zepecs é uma obrigação
dos proprietários, que deveriam “manter, cuidar e proteger de vidamente os imóveis para
assegurar sua integridade e evitar a perda, destruição ou deterioração”, sob pena de aplicação
de sanções dispostas na lei. Esta especificação é muito similar ao que ocorre no instituto do
tombamento, já que a conservação também é considerada um encargo do proprietário e o que
o instrumento pode fazer neste sentido é incentivar e garantir a fiscalização das condições do
bem, buscando impedir sua destruição.
A diferença que torna o tombamento mais eficiente na salvaguarda destes be ns, segundo
o entendimento da arquiteta e técnica do DPH Raquel Schenkman, é que o zoneamento não
define imóvel por imóvel o que pode ser feito (informação verbal) 4. A aprovação de uma obra

4

SCHENKMAN, Ra quel. Entrevista concedida à autora. [jul . 2018]
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no setor de urbanismo só depende do atendimento de requisitos do zoneamento, verificando
por exemplo se a intervenção proposta atende à taxa de ocupação. Não são consideradas
questões relacionadas à arquitetura do edifício, fachadas, revestimentos, ornamentos, algumas
vezes áreas internas e outros elementos observados pe los órgãos de preservação e detalhados
nas resoluções. É importante reconhecer o esforço e cuidado dos órgãos de preservação em
estudar os pedidos tombamento e avaliar as solicitações de intervenção de maneira
individualizada, respondendo de acordo com a especificidade de cada bem.
Outro artigo digno de nota é o 127, estabelecendo que as operações nos imóveis Zepec,
como “remembramentos e desdobro de lotes, desmembramento de glebas, demolições,
reformas, reparos, pintura interna e externa, reconstruções ou novas edificações e corte de
vegetação arbórea” ficariam sujeitas à prévia autorização da Secretaria Municipal de
Planejamento Urbano ou por órgão municipal a ser definido por decreto do Executivo. Da forma
como foi aprovado, este item abria margem para que, além da aprovação do órgão de
preservação, necessária para qualquer intervenção em imóveis tombados, as obras nas Zepecs
dependessem da autorização da Sempla, o que criava um conflito. Um decreto municipal em
2007 resolveu a questão atribuindo a competência à Secretaria Municipal de Cultura – que
pleiteou a exclusividade – e especificando que o DPH e o Conpresp, como órgãos integrantes da
secretaria, ficariam responsáveis pela análise técnica e pela prévia aprovação destas
intervenções. Mais uma vez, a competição setorial na gestão destes bens se faz notar na
construção das Zepecs.

Considerações Finais
Em 2004, o Conpresp abriu um pedido de tombamento (Res. n° 26/2004) para todos os
imóveis enquadrados como Zepecs que ainda não estavam tombados e não tinham abertura do
pedido – muitos pertencentes ao quadro de arquitetura moderna desenvolvido pela Sempla – e
inclui também aqueles indicados pelas subprefeituras nos planos regionais, como uma resposta
ao parágrafo que atrelava o enquadramento destes bens à análise do órgão competente de
preservação. O tombamento não era uma exigência da lei, foi uma decisão do Conpresp para
lidar com a situação, já que um imóvel precisa ser tombado para que os órgãos de preservação
possam regular as intervenções. Segundo Tourinho, o pensamento no DPH era que se não
começassem a proteger estes bens, poderiam ocorrer demolições ou descaracterizações porque
a listagem já havia sido divulgada (informação verbal). A conclusão dos processos de
tombamento abertos até 2015, incluindo o das Zepecs, se deu em março de 2018 por uma
determinação da lei de zoneamento, após sua recente revisão (Lei 16.402, 2016, Art. 166). Esta
revisão também propõe novos conceitos, categorias, formas de identificação e mudanças na
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transferência do direito de construir que configuram uma etapa importante para o
entendimento das Zepecs, mas serão analisadas em outro momento da pesquisa.
É importante sobretudo perceber neste processo de concepção das Zepecs que não
existe a devida integração entre planejamento e preservação do patrimônio cultural na cidade
de São Paulo. As ações muitas vezes são feitas de maneira independente e em alguns momentos
é possível perceber uma competição por autoridade na gestão destes bens. O patrimônio
configura um espaço de disputa não apenas setorial, mas também político e é preciso
problematizar estas questões. Em uma publicação sobre os dilemas da preservação do
patrimônio cultural, Ulpiano Bezerra de Meneses é enfático ao apontar as “contradições e
fronteiras tênues entre preservação e, por exemplo, o zoneamento” (Meneses, 2015, p. 40).
Estas contradições denunciam o descompasso existente, como foi mencionado no caso das
áreas envoltórias. Embora defenda a existência de uma legislação e práticas unificadas, o que
considera quase uma utopia, Meneses sugere que, enquanto isto não se torna realidade, as
instâncias deveriam ter uma atuação diferenciada, mas solidária.
Outra questão relevante a considerar é que a participação social se firmou como forte
tônica no discurso de construção das Zepecs, mas foi enfraquecida pelas decisões tomadas pela
administração. Apesar dos indícios de que nem todas as indicações teriam partido da população,
é fato que foram realizadas discussões, consultas, oficinas públicas para identificar bens
culturais que fazem parte do cotidiano das pessoas e espaços simbólicos e representativos da
memória da cidade, porém estas manifestações foram julgadas insuficientes para que as áreas
fossem prontamente consideradas dignas de preservação. Seria preciso que o órgão de
preservação analisasse os pedidos, como se somente os técnicos fossem capazes de determinar
o que é patrimônio, ou melhor, que patrimônio representa aquelas pessoas em suas regiões. É
preciso trabalhar na superação destas barreiras e tornar o patrimônio oficialmente reconhecido
mais permeável. São as pessoas e a maneira que elas se apropriam dos espaços que dão sentido
à sua existência e preservação.
Por fim, é necessário problematizar o papel que este instrumento vem assumindo no
sistema municipal de preservação do patrimônio cultural, já que o tombamento é imperativo.
Se a Zepec não configura um instrumento alternativo de proteção, qual seria a sua importância
e finalidade na preservação dos bens culturais? É essencial integrar o patrimônio cultural ao
planejamento das cidades, como uma diretriz de desenvolvimento urbano. Compreender as
Zepecs, seus dilemas e conquistas pode trazer luz a esta discussão.
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IDENTIDADE NEGRA E PATRIMÔNIO CULTURAL: DISCURSOS E PRÁTICAS CULTURAIS NO
TERREIRO DE SÃO JORGE FILHO DA GOMÉIA
MARIANA DE ARAUJO AGUIAR1
A literatura tem demonstrado o papel crucial desempenhado pela identidade na
construção e definição do patrimônio cultural 2 . Diversos autores têm trabalhado como o
processo de patrimonialização abarca formas de ativação da identidade social e, os diferentes
meios de almejar a cidadania cultural por meio das políticas de patrimônio cultural (LIMA FILHO,
2015; VELHO, 2006; PARÈS, 2011). Assim, os autores ressaltam que o processo de
patrimonialização é permeado por conflitos e formas de controle de poder, assim como a
construção de identidade, como afirmou Pollak (1992), Bourdieu (1989) Anderson (2008),
Hobsbawn (2008) e outros.
Este artigo busca dialogar com esses autores, visando compreender o processo de
tombamento do Terreiro de São Jorge Filho da Goméia, realizado pelo Instituto do Patrimônio
Artístico e Cultural da Bahia (IPAC), em 2004, e os discursos e as práticas culturais em torno
desse bem. Para isso, o estudo parte da análise das relações de poder, dos discursos identitários
e das formas de promoção dos direitos culturais realizados pelos agentes em torno desse
patrimônio para compreender o processo de patrimonialização desse terreiro.
O Terreiro São Jorge Filho da Goméia está situado na cidade de Lauro de Freitas, a 30
Km de Salvador. Ele foi fundado em 1948 pela religiosa conhecida como Mãe Mirinha de Portão.
Esta foi uma grande liderança local, lutou pela implantação do hospital público na região,
desenvolveu trabalhos sociais e promoveu ações de resistência da cultura negra. Em 2004, o
Terreiro foi tombado pelo IPAC por meio do Decreto nº 9.071/2004 e inscrito no Livro do
Tombamento dos Bens Imóveis. Além do tombamento, o Terreiro criou o Museu Comunitário
Mãe Mirinha e o grupo carnavalesco, designado Bankoma. Essas práticas culturais se destacam
como formas de ativação da identidade negra e abarcam debates como: Quais são usos do
patrimônio cultural para a construção das identidades? Como as políticas de patrimônio cultural
podem auxiliar na promoção dos direitos culturais e da cidadania? Estas questões serão
debatidas ao longo do trabalho buscamos integrar os discursos sobre patrimônio cultural,
direito cultural e identidade.

1 Doutora nda do Programa de Pós-Graduação em

Políticas Públicas, Estratégia e Desenvolvimento – PPED /UFRJ, com
fi nanciamento do CNPq e bolsista Nota 10 FAPERJ.
2 A rel ação entre patrimônio cultural e identidade foi ressaltada por diversos autores, como: CH OAY, 2006; FONSECA,
2005; CHUVA, 2003; CHUVA, 2009; FONSECA, 2001; GOLÇALVES, 2002; GONÇALVES, 2015, entre outros autores.
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O processo de patrimonialização do terreiro São Jorge Filho da Goméia
O Terreiro São Jorge Filho da Goméia foi fundado em 1948 pela religiosa Altamira Maria
Conceição Souza, conhecida como Mãe Mirinha de Portão. Esta foi iniciada no candomblé na
adolescência, em 1937, no terreiro do Pai de Santo João Alves Torres Filho em Salvador, que
seria conhecido mais tarde como Joãozinho da Goméia 3 . Desde sua iniciação, ela foi
carinhosamente chamada de Mirinha de Mãe Kiló, por ser filha pequena de Kilondirá.
Ao retornar para Lauro de Freitas, Mirinha fundou, em 1948, o te rreiro São Jorge Filho
de Goméia no bairro de Portão, região carente do município. Sendo incorporada a localidade
em seu nome como ocorreu com seu pai de santo. Mãe Mirinha do Portão foi uma grande
liderança local, lutou pela implantação do hospital público na região, pelo transporte público,
entre outras lutas sociais. Além disso, desenvolveu muitos trabalhos sociais, Mãe Mirinha
promovia ações beneficentes e sociais como Campanha de Alimentação, promovia cursos e etc.
Além disso, o terreiro sempre foi um espaço de resistência da cultura negra.
Em 1989, Mãe Mirinha do Portão faleceu. Após sua morte, os herdeiros se tornaram
responsáveis pelo terreiro. Ainda na década de 1990 a responsável pelo Terreiro passou a ser
Mameto Kamurici, Maria Lúcia Santana Neves, neta de Mirinha do Portão. Ela encabeçou a luta
para a preservação do legado cultural deixado por Mãe Mirinha do Portão. Nesse sentido, surgiu
a ideia de criar uma Associação a fim de regulamentar um trabalho que, na prática existia desde
1948 e, regularizar a propriedade imóvel do Terreiro. Uma vez que, o terreno, onde se situa o
Terreiro, pertencia à Mãe Mirinha e, quando ela faleceu, ele foi herdado por sua filha, mãe de
Mameto Kamurici. Esta poderia fazer o que bem quisesse como vender e etc.
Com o intuito de preservar a identidade do local, a Associação São Jorge Filho da Goméia
(ASJFG) foi criada em 22 de abril de 1995 e, posteriormente, a filha de Mãe Mirinha doou o
terreno para a Associação resolvendo, portanto, o problema da propriedade do imóv el.
Porém, visando preservar o caráter do imóvel, a Associação lutou pela patrimonialização
do imóvel. O processo de tombamento foi aberto em 1989 e, levou 15 anos até a concretude do
tombamento pelo Instituto de Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia ( IPAC). Assim, em 2004,
o Terreiro foi tombado pelo IPAC, Instituto de Patrimônio da Bahia, por meio do Decreto nº
9.071/2004 e inscrito no Livro do Tombamento dos Bens Imóveis.
O processo foi iniciado a partir da solicitação dos membros do terreiro e da comunidade
local logo após o falecimento de Mãe Mirinha, com o objetivo de preservar o caráter religioso
do imóvel. Como se observa na fala de Mameto Kamurici:

3

Gol méia era o nome da rua onde o terreiro de João Alves Torres s e localizava . Foi incorporado a o s eu nome devido
à popularidade de Joãozinho. El e foi um dos maiores pais de santo do Brasil, era conhecido como Rei do Candomblé
e, foi o primeiro a gravar um disco de músicas do candomblé.
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Então, na verdade na época fui eu que sugeri à minha mãe, disse: “minha
mãe, “vambora” procura uma forma de isso aqui ser sempre terreiro de
candomblé. De que a gente morra, de que... mas que ninguém faça daqui
oficina, mercado, praça, que aqui seja sempre, mesmo que não funcione, mas
é terreiro de candomblé e acabou”. Então eu fui buscar o tombamento por
causa disso (informação verbal) 4 .

Portanto, a busca pelo tombamento surgiu por uma necessidade de preservar a
memória da Mãe Mirinha e a herança cultural dos povos bantos, mas, não apenas isso se buscou
preservar o espaço físico destinado ao candomblé. Nesse sentido, observa-se a afirmação da
propriedade religiosa frente a outros interesses.
Essa intenção também foi evidenciada na fala do gestor da Associação na época do
tombamento. Através da documentação produzida para o tombamento, tivemos acesso à
entrevista com o antigo presidente da Associação, Raimundo Nonato, que faleceu em 2011.
Nessa entrevista ele ressaltou que:
O tombamento é uma coisa muito importante e também muito esperada. Né,
nós enviamos o ofício em 29 de março de 1989 após o falecimento da Mãe
Mirinha do Portão ao IPAC a abertura desse tombamento. O processo foi
aberto fomos notificados sobre a abertura do processo mas não houve um
progresso total desse processo. Que a gente sabe é a história da maioria dos
terreiros de candomblé, aqui da Bahia quando Babalorixá (...) vem a sua
passagem espiritual, o terreiro acaba, ou fica depredado. Não foi o nosso caso
(...) mas é uma preocupação futura que aquele espaço venha ser preservado
pelo Estado, venha ser protegido através do tombamento 5 .

Destarte, o processo de tombamento foi aberto com a intenção de preservar o espaço
do terreiro. A preocupação era, principalmente, a questão fundiária e a propriedade do terreiro,
visando manter esta propriedade como espaço de candomblé. Essa intenção, porém, não se
equipara com a proposta do estado, como veremos adiante.
Parés (2011) analisa as diferentes perspectivas e interesses sobre a patrimonialização
dos terreiros. Segundo ele, enquanto para setores do Estado, a noção de tombamento está
relacionada à identidade nacional enquadrando as religiões afro-brasileiras nesse patamar; para
parte dos movimentos negros, a intervenção estatal valoriza e promove o desenvolvimento
econômico e social de um segmento populacional, buscando assim, demarcar o território
simbólico, histórico e cultural da identidade negra. Já as comunidades religiosas estão
interessadas na propriedade concreta e legal. Assim, a regularização fundiária é um dos aspectos
principais que levam os terreiros a apelar pelo tombamento.

4

NEVES, Ma ri a Lúcia Santana. Entrevista concedida a Ma riana de Ara ujo Aguiar, no dia 26 de janeiro de 2018. Lauro
de Freitas, 2018.
5 NEVES, Ra imundo Nonato. Uma entrevista com o presidente da Sociedade São Jorge da Goméia, Raimundo Nonato
da s Neves. [2003]. Entrevistadores: Jorge da Silva Ma urício et al. In: IPAC. Es tudo para o tombamento estadual –
Monumento: Terreiro São Jorge Filho da Goméia. Salva dor, s et. 2003.

496

II Seminário Nacional História e Patrimônio Cultural – GT História e Patrimônio Cultural (ANPUH Brasil)
Patrimônio, democracia e políticas públicas
1 a 5 de outubro de 2018 - UNIRIO – Rio de Janeiro, RJ

Portanto, a proteção via patrimonialização refere-se a diferentes interesses e
perspectivas. No que tange ao interesse do Estado, verificamos que ele também não é unívoco,
o que pode explicar o longo processo de patrimonialização do terreiro. Gilberto Velho (2006),
relatando o caso do tombamento do terreiro de candomblé Casa Branca 6, aponta que o
processo de tombamento pode ser compreendido como um drama social, nos termos de Victor
Turner (1974 apud VELHO, 2006), ou seja, um encadeamento de ações permeadas por conflitos
e questões simbólicas. Assim, o autor destaca que: “independente de aspectos técnicos e legais,
o que estava em jogo era, de fato, a simbologia associada ao Estado e suas relações com a
sociedade civil” (VELHO, 2006, p. 240).
A partir da visão de Velho (ibidem), podemos compreender o processo de tombamento
do Terreiro “São Jorge Filho da Goméia” como fruto de embates simbólicos a respeito do que
era o patrimônio do Estado da Bahia. Apesar de o IPHAN já ter reconhecido o terreiro Casa
Branca, situado na Bahia como patrimônio cultural e, mesmo após a promulgação da
Constituição Federal de 1988 que, define patrimônio cultural como bens “portadores de
referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade
brasileira” (BRASIL, 1988, art. 216); o entendimento a respeito do patrimônio cultural ainda
estava permeado pela noção de autenticidade, buscando valorizar aquilo que era imutável no
tempo e, pelo conceito de valor excepcional, buscando valorizar as características distintas de
um bem pelo seu valor histórico, estético ou etnológico. Portanto, o processo de
patrimonialização do terreiro foi permeado por conflitos a respeito da noção de patrimônio
cultural.
Verificamos, através da análise do processo que, os critérios de tombamento
perpassaram a tradição banta, como se pode observar no parecer da Subgerência de Proteção
e Legislação Patrimonial:
Considerando a solicitação de tombamento do Terreiro São Jorge Filho da
Goméia pela Sra. Gildete De Santana Neves e demais membros da
comunidade em abaixo assinado, através de ofício encaminhado ao IPAC em
29.03.89, somada aos testemunhos de trabalhos sociais desenvolvidos pela
Sociedade Filho da Goméia, o atestado da Federação Baiana do Culto Afro brasileiro comprovando filiação e data da fundação do aludido terreiro e aos
estudos por hora elaborados, que nos permitiram o real entendimento dos
valores etnográficos e culturais, de relevância social e histórica e,
consequentemente, da importância da preservação deste bem, nos
pronunciamos favoráveis em relação ao tombamento do Terreiro de São
Jorge Filho da Goméia, assim como o seu entorno imediato, no qual está
inserido, com a preservação dos elementos imóveis, assentamentos e demais
unidades que determinam o axé e o culto local 7 .

6
7

O terrei ro Ca sa Branca, situado em Salvador (BA), foi o primeiro terreiro tombado no Brasil, em 1984.
IPAC. Pa recer da Subgerência de Proteção e Legislação patrimonial. 21 de outubro, 2003. Sa lvador, 2003.
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Nesse sentido, fica evidente que a preservação desse bem imóvel tem por viés a
relevância social e histórica do terreiro. O relato etno-histórico do terreiro leva em consideração
a questão da cultura banta como um importante aspecto da cultura da Bahia. Portanto, o viés
que o IPAC visou ressaltar refere-se à importância do terreiro para a compreensão dos valores
etnográficos, históricos e culturais bantos.
Cabe observar que, a compreensão da cultura banta é outro aspecto que pode explicar
o longo prazo para o tombamento. No século XX, a abordagem hegemônica a respeito das
culturas afro-brasileiras na Bahia era de que a região teve forte influência dos povos nagô-jejê
e, apontavam ausência identitária dos povos bantos, como podemos observar no trecho a
seguir: “Pode-se dizer que na Bahia, os negros bantos esqueceram-se os seus próprios orixás
(...). Os orixás legitimamente bantos (...) perderam-se, ninguém mais sabe deles, tão esquecidos
estão” (CARNEIRO, 1991, p. 134). Esse aspecto se fez presente nos textos de Nina Rodrigues,
Arthur Ramos, Edison Carneiro, Roger Bastide e outros (OLIVEIRA, 2015).
Esse olhar hegemônico provocou uma redução de estudos a respeito da cultura banta,
concentrando as análises da tradição jeje-nagô. Esta vista por esses estudiosos como a autêntica
religião de origem africana, renegando, assim, o caráter sincrético e híbrido das religiões.
Portanto, no Brasil, a cultura religiosa bantu se firmou por meio de rituais essencialmente
sincréticos, modificando sua estrutura original e se adaptando ao solo brasileiro. Devido a essa
característica, os terreiros de candomblé de Angola ou Caboclo foram sendo renegados como
aspecto a ser preservado e salvaguardado.
E, por fim, podemos observar que o próprio contexto nacional inf luenciou na longa
jornada da patrimonialização desse terreiro. No campo institucional, observa-se que, em 1979,
quando Aloísio Magalhães foi nomeado diretor do IPHAN, foi promovido a unificação dos
órgãos: IPHAN, Programa Cidades Históricas (PCH) e o Centro Nacional de Referências Culturais
(CNRC). Para isso foi criada uma nova estrutura: um órgão normativo – o SPHAN, e um órgão
executivo, a Fundação Nacional Pró-Memória (FNPM). Sob a coordenação da FNPM foram
empreendidas ações inovadoras como: o tombamento, em 1984, do Terreiro da Casa Branca,
um dos mais importantes e antigos centros de atividade do candomblé baiano e, em 1985, o
tombamento da a Serra da Barriga em Alagoas, onde os quilombos de Zumbi se localizaram. No
entanto, essas ações foram de caráter experimental. A ausência de políticas sistemáticas
prejudicou o andamento de outras iniciativas como essas.
A Constituição ampliou a noção de patrimônio, constituindo um importante aparato
legal para a ampliação da noção de patrimônio cultural. Porém, ao longo da década de 1990,
observa uma quebra na continuidade das mudanças. A quebra institucional promovida por
Collor levou à diminuição do papel do estado na cultura. Marins (2016) aponta que, apesar da
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palidez desse momento, a década culminou com o projeto do decreto 3.551 de 2000 que, institui
o registro dos bens imateriais, sendo inclusive antecessor a criação da convenção internacional
do patrimônio imaterial da UNESCO, datada de 2003 e ratificada pelo Brasil em 2006.
No âmbito institucional nacional, somente em 1999, quinze anos após o tombamento
da Casa Branca, que o IPHAN tombou o segundo terreiro Ilê Axé Opó Afonjá, também situado
na Bahia. Os primeiros anos da década de 2000 observou o processo de tombamento de outros
terreiros. Marins (2016, p. 23), porém, aponta que “nenhum terreiro fora do Nordeste foi objeto
de tombamento até 2015, configurando uma territorialidade restritiva e associativa, que priva
o restante do país do reconhecimento da presença de tradições religiosas afro-brasileiras”. O
que ele destaca ainda é que, há uma prevalência da ideia de religião afro-brasileira, visto que
nenhum terreiro de umbanda foi tombado, apenas de candomblé.
Portanto, buscando compreender o longo processo de tombamento do Terreiro “São
Jorge Filho da Goméia”, podemos observar que, o contexto nacional teve influência na
paralização do processo, assim como as diferentes compreensões sobre patrimônio cultural e
patrimônio afro-brasileiro. Logo, o processo de patrimonialização foi permeado por diferentes
contextos e conflitos, buscamos, assim, identificar alguns deles.

A patrimonialização do terreiro e as formas de ativação da identidade negra
A partir da análise das múltiplas visões sobre a patrimonialização do terreiro, podemos
analisar as diferentes formas de compreender a política de patrimônio e os diferentes usos
dessa política. Gonçalves (2015) ao afirmar que a noção de identidade desempenha um papel
crucial na definição de patrimônio, destaca que este traz uma ambiguidade, ou seja, ao mesmo
tempo em que é uma forma pela qual um grupo se afirma, constituindo uma luta política,
também é uma forma do Estado exercer seu controle sobre a sociedade. Portanto, as políticas
de patrimônio se configuram como formas do estado exercer sua função enquanto agência de
poder através da construção da identidade e afirmação da mesma, como observou Foucault
(2006 apud GOLÇALVES, 2015).
Reconhecendo essa ambiguidade, Gonçalves (Ibidem) aponta que os debates sobre
patrimônio não deve ser limitado à questão da identidade, mas deve problematizá-la, buscando
entender as formas como os diferentes sujeitos se utilizam dessa categoria e os sistemas
simbólicos que operam mediando o passado, presente e futuro. A partir disso, podemos buscar
entender a interpretação dos sujeitos e as formas de utilizar a política de patrimonialização
como ativação de uma identidade negra.
Na entrevista concedida por Mameto Kamurici, observa-se que havia uma expectativa
referente às consequências do tombamento. Para ela, o tombamento implicaria em uma
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valorização, por parte do Estado, inclusive financeira. Como podemos observar no trecho
abaixo:
Até hoje, nunca se foi feito nada, nenhuma verba não entrou aqui pelo IPAC.
Tudo que é feito aqui somos nós que fazemos. O IPAC só veio no dia (...).
Botou a placa. Nada (enfatizou) zero. Esforço mesmo de eu botar minha
pastinha debaixo do braço ir para o IPAC me sentar. Eu vi vários diretores,
entra um, entra outro, aí você fala com um de novo, aí fala da importância.
Nós fomos o primeiro terreiro tombado pelo I PAC. (informação verbal) 8 .

Para além da expectativa, observa-se, no trecho citado acima, o esforço da Mameto
para que tombamento ocorresse. Isso resultou no primeiro terreiro a ser tombado pelo IPAC.
Antes dele o Terreiro Ilê Aché Ibá Ogum, situado na cidade de Salvador, teve um tombamento
provisório, através do registro datado de 12 de agosto de 2002. Porém, o primeiro tombamento
efetivo ocorreu com o processo do São Jorge Filho da Goméia.
Apesar de certa frustação em relação ao processo de patrimonialização, para a
Sociedade São Jorge Filho da Goméia, o tombamento resultou em uma maior visibilidade pela
comunidade política e acadêmica. Além disso, os agentes do terreiro se utilizaram dessa política
como meio de ativar a identidade negra através de projetos associados ao terreiro, como o
Museu Comunitário Mãe Mirinha e o grupo carnavalesco, designado Bankoma.
O Museu Comunitário Mãe Mirinha começou a ser gestado no início dos anos 2000,
juntamente com o Projeto Postais e a História Oral. Ele constitui um espaço de preservação da
memória social a partir do patrimônio material e imaterial do Terreiro. Segundo aponta Marcos
Passos (2007), o Museu busca mostrar a trajetória de Mãe Mirinha e de outros personagens, a
partir de ações técnicas museológicas e de arte-educação. E, tem por viés a construção de
diálogos com a comunidade a fim de possibilitar que ela participe ativamente da construção de
seus valores culturais. Nesse sentido, a equipe do museu foi integrada por jovens locais e por
outros atores sociais da comunidade.
O museu, portanto, se configura como um museu comunitário, participativo, aberto as
diferentes maneiras de compreender o patrimônio cultural do povo banto. Logo, o acervo do
Museu compreende não apenas peças que pertenceram a Mãe Mirinha, mas também, peças de
outras personalidades importantes para a comunidade. Este acervo é composto por objetos em
ferro, prata, madeira, palha, tecido, papel e outros materiais.
Juntamente com o Museu, o terreiro criou, no ano de 2000, o Bloco Carnavalesco
Bankoma. Segundo Nadir Nóbrega Oliveira (2012), a palavra Bankoma significa “povo reunido
em festa”, na língua Kikongo, derivada da etnia Bantu. O Bloco Bankoma é a atividade

8

NEVES, Ma ri a Lúcia Santana. Entrevista concedida a Ma riana de Ara ujo Aguiar, no dia 26 de janeiro de 2018. Lauro
de Freitas, 2018.
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culminante do terreiro. As crianças e jovens realizam oficinas de dança afro, percussão e música
afro durante todo o ano para, no ano seguinte, apresentarem no Carnaval, desfilando tanto em
Salvador quanto em Lauro de Freitas. Portanto, é um dos eventos mais aguardados pelos
integrantes das oficinas. O Bloco ressalta a cultura negra, através das danças e músicas afrobrasileiras e da indumentária.
Essas práticas culturais podem ser observadas como formas de ativação da identidade
negra e, formas de exercer a cidadania cultural, nos termos de Chauí (2008). Ou seja, são práticas
onde diferentes sujeitos tem a possibilidade de exercer algum dos seus direitos culturais,
compreendidos por Chauí (ibidem) como: o direito à produção e fruição, direito de participação
nas diretrizes culturais, direito à formação, direito ao pluralismo, direito à memória coletiva e
ao acesso.
Souza (2010) aponta que os direitos culturais são imprescindíveis para a liberdade, a
dignidade humana, a construção da cidadania e para a inclusão social. Devido a essas
atribuições, os direitos culturais foram incluídos em diversas constituições contemporâneas
como dimensão dos direitos fundamentais. Os direitos culturais se enquadram nas quatro
dimensões do direito: os direitos de primeira dimensão dominaram o século XIX e referem-se
aos direitos de liberdade individuais, que incluem os direitos civis e políticos; os direitos de
segunda dimensão referem-se ao princípio da igualdade como os direitos sociais; já os direitos
de terceira dimensão referem-se aos direitos difusos fundados na solidariedade como: o direito
ao desenvolvimento, ao meio ambiente, ao patrimônio cultural; e, por fim, o direito de quarta
geração que está associado ao direito à democracia, ao pluralismo.
Meyer-Bisch (2011) aponta que: “o reforço dos direitos culturais (...) permite, ao mesmo
tempo, uma proteção ampliada dos direitos e das liberdades individuais e constitui uma
condição necessária à preservação do capital formado pela diversidade cultural” (ibidem, p. 3132). Os argumentos usados pelo autor para justificar a vinculação dos direitos culturais à
preservação da diversidade cultural referem-se ao fato dos direitos culturais permitirem
assegurar o sentido entre as pessoas, ou seja, a identidade coletiva. Ele aponta ainda:
É por isso que os direitos culturais são fatores primordiais de democratização,
pois são vetores ou veículos de sentido, particularmente aplicando-se o
direito de participar da vida cultural (...). Os direitos culturais permitem a
vinculação entre os direi tos individuais e o objetivo político que hoje é
percebido como essencial: a proteção da diversidade cultural, condição não
só do desenvolvimento econômico, mas do desenvolvimento político em
geral fundado em uma melhoria constante da segurança humana (Ibi dem, p.
34).

Assim, não apenas o objeto do direito cultural é coletivo, mas também suas implicações,
ou seja, o exercício dos direitos culturais são condições essenciais para a vinculação entre os
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sujeitos, para a promoção da diversidade cultural e da identidade coletiva. Nesse sentido, ao
possibilitar que a população negra do entorno do terreiro participe de práticas culturais, exerça
o direito à memória à formação cultural, e tenha acesso às fontes de produção e fruição cultural,
o terreiro propicia a construção de vínculos entre os diferentes agentes e a promoção da
identidade coletiva.
Portanto, para além do enfoque da identidade baiana, ressaltada no processo de
patrimônio do Terreiro, as práticas de ativação da identidade negra, através de ações
socioculturais como o museu comunitário e o bloco Bankoma, visam integrar a população do
entorno através de uma valorização da cultura e da beleza afro-brasileira. Portanto, as políticas
de patrimônio cultural não garantem, por si só, uma afirmação de identi dade, como bem
observou Gonçalves (2015). A promoção da identidade por meio do patrimônio deve ser
analisada a partir de um sistema de relações sociais e simbólicas que operam a relação entre
passado, presente e futuro. Para isso, o debate sobre os usos de sse bem patrimonializado é
essencial.

Considerações Finais
Ao analisar o processo de tombamento do Terreiro “São Jorge Filho da Goméia”,
observamos que esse processo foi permeado de interesses e interpretações distintas, o que
pode ser entendida, como observou Velho (2006), como um drama social, ou seja, como ações
conflituosas que estruturam o ambiente social. Nesse sentido, se contrapõem as diferentes
visões dos agentes estatais e dos agentes da sociedade civil.
A análise possibilitou interpretar que, não apenas o processo de patrimonialização foi
permeado por conflitos e contrastes, mas também a interpretação após a instituição do
patrimônio. Logo, a perspectiva dos agentes do terreiro era de uma maior valorização do Estado
frente ao espaço e a cultura que aquele terreiro carrega. Como essa valorização foi apenas de
aumento da visibilidade, o terreiro buscou outras formas de ativação da identidade negra,
através de projetos como Museu Comunitário e o Bloco Carnavalesco Bankoma.
Cabe observar que, as práticas citadas acima tiveram apoio e incentivo público, tanto
por meio de autarquias, como o BNDES, quanto por meio de políticas culturais como: a política
Cultura Viva da SCDC/MinC, o Programa Carnaval Ouro Negro da Secult (BA) entre outros.
Assim, essas políticas e incentivos são vistos, pela população do terreiro, como meio de
promoção da identidade negra e constituem importante fator na continuidade das atividades
socioculturais do terreiro. Mas, cabe destacar que, assim como as políticas de patrimônio se
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contrapõe às expectativas dos agentes, as políticas culturais também possuem diferentes visões
que devem ser observadas 9 .

Referências:
ANDERSON, Benedict. Comunidades imaginadas. São Paulo: Companhia das Letras, 2008.
BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1989.
BRASIL. Constituição (1988). Constituição [da] Republica Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado
Federal.
CARNEIRO, Edson. Religiões Negras/ Negros Bantos: notas de etnografia religiosa e folclore. Rio de
Janeiro: Civilização brasileira, 3. Ed, 1991.
CHAUI, Marilena. Cultura e democracia. Crítica y emancipación: Revista latinoamericana de Ciencias
Sociales, Buenos Aires, ano 1, n. 1, jun. 2008.
CHOAY, Françoise. A alegoria do patrimônio. São Paulo: UNESP, 2006.
CHUVA, Márcia. Fundando a nação: a representação de um Brasil barroco, moderno e civilizado. Topoi,
v. 4, n. 7, jul.-dez. 2003, p. 313-333.
CHUVA, Márcia. Os arquitetos da memória: Sociogênese das práticas de preservação do patrimônio
cultural no Brasil (anos 1930-1940). Rio de Janeiro: UFRJ, 2009.
FONSECA, Maria Cecilia Londres. O patrimônio em processo. Rio de Janeiro: Ed UFRJ; MinC, 2005.
FONSECA, Maria Célia Fonseca Londres. Referências Culturais: Base para novas políticas de patrimônio.
Boletim de Políticas Setoriais. Brasília: IPEA, n. 02, 2001.
GOLÇALVES, José Reginaldo Santos. A retórica da perda: os discursos do patrimônio cultural. Rio de
Janeiro: UFRJ; Iphan, 2002.
GONÇALVES, José Reginaldo Santos. O mal -estar no patrimônio: identidade, tempo e destruição. Estudos
Históricos, Rio de Janeiro, v 28, n. 55, jan-jun 2015, p. 211-228.
HOBSBAWN, Eric. Introdução: A invenção das tradições In: ______; RANGER, Terence. A invenção das
tradições. São Paulo: Paz e Terra, 6. Ed., 2008.
IPAC. Estudo para o tombamento estadual – Monumento: Terreiro São Jorge Filho da Goméia. Salvador,
set. 2003
IPAC. Parecer da Subgerência de Proteção e Legislação patrimonial. 21 de outubro, 2003. Salvador, 2003.
LIMA FILHO, Manuel Ferreira. Cidadania patrimonial. Revista Anthropológicas, ano 19, v. 26, n, 2, 2015,
p. 134-155.
MARINS, Paulo César Garcez. Novos patrimônios, um novo Brasil? Um balanço das políticas patrimoniais
federais após a década de 1980. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 29, n. 57, jan-abr.2016, p. 9-28.
MEYER-BISCH, Patrice. A centralidade dos direitos culturais, pontos de contato entre diversidade e
direitos humanos. Revista Observatório Itaú Cultural / OIC, São Paulo, n. 11, jan./abr. 2011.
OLIVEIRA, Nadir Nóbrega. O universo étnico cultural dos blocos Afro Ilê Ayê: Olodum, Malê Debalê e
Bankoma na cena contemporanea numa cidade transatlântica. In: Congresso ABRACE, 6, Porto Alegre,
2012.
Anais....Disponível
em:
http://www.portalabrace.org/viicongresso/completos/pesquisadanca/Nadir%20Nobrega%20_%20O%2
0UNIVERSO%20ETNICO%20CULTURAL%20DOS%20BLOCOS%20AFRO.pdf Acesso em: 02 de julho de
2018.
OLIVEIRA, Roberto Francisco de. Hibridação Bantu: O percurso cultural adotado por um povo. Tese
(Doutorado em Ciências da Religião) - Programa de Pós-Graduação Strito Senso em Religião, Pontifícia
Universidade Católica de Goiás, Goiânia, 2015.
PARÉS, Luís Nicolau. Notas sobre a noção de propriedade nos process os de tombamento dos candomblés.
In: AMORIM, Carlos A. (Org.) O patrimônio cultural dos templos afro-brasileiros. Salvador: Oiti, 2011.
POLLAK, Michael. Memória e identidade social. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 5, n. 10, 1992,
p.200-212.

9

Nes se a rtigo, não pretendo entrar em detalhe a respeito dessas políticas. Porém, na tese essa a nálise está sendo
des envolvida. As sim, estudo como di ferentes i nstâncias do Es tado s e encontram e s e confrontam em diferentes
pers pectivas de um mesmo ca mpo de a nálise; os diferentes focos e i nterpretações das políticas, as diferenças entre
os editais e as ações das políticas, vi sando entender a complexidade das políticas culturais.

503

II Seminário Nacional História e Patrimônio Cultural – GT História e Patrimônio Cultural (ANPUH Brasil)
Patrimônio, democracia e políticas públicas
1 a 5 de outubro de 2018 - UNIRIO – Rio de Janeiro, RJ

SOUZA, Allan Rocha de. Os direitos culturais e as obras audiovisuais cinematográficas: entre a proteção
e o acesso. 2010. 266f. Tese (doutorado em direito) - Faculdade de Direito. Universidade do Estado do Rio
de Janeiro, Rio de Janeiro.

504

II Seminário Nacional História e Patrimônio Cultural – GT História e Patrimônio Cultural (ANPUH Brasil)
Patrimônio, democracia e políticas públicas
1 a 5 de outubro de 2018 - UNIRIO – Rio de Janeiro, RJ

OS EFEITOS DE PATRIMONIALIZAÇÃO DE UM BEM IMATERIAL ATRAVÉS DA POLÍTICA DE
ICMS PATRIMÔNIO CULTURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
MARINA FARES FERREIRA1
Introdução
A Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, elaborada pela
UNESCO em 2003, aponta as diretrizes a serem seguidas na busca de salvaguardar as formas de
expressão populares e tradicionais em vias de extinção. Ela define que o patrimônio imaterial
são as tradições e expressões orais; práticas sociais, rituais e festas; conhecimentos e práticas
sobre a natureza e o universo; artesanato tradicional e as artes performáticas. Realizar a
preservação desses campos é uma tarefa que requer cuidados no desenvolvimento de políticas
e ações patrimoniais em diferentes aspectos.
No Brasil, essas normas foram pensadas em consonância com a realidade brasileira. No
âmbito do patrimônio imaterial brasileiro foram criados processos de registro, que servem como
instrumento de preservação para as categorias: lugares, formas de expressões, celebrações e
modos de fazer. Com mais de 100 bens culturais inscritos nos livros de registros das categorias
citadas acima, o IPHAN – Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – é o responsável
por identificar, preservar e divulgar o patrimônio cultural brasileiro.
Na história do patrimônio cultural brasileiro é de suma importância ressaltar que na
Constituição Brasileira de 1988 é ampliado o conceito de patrimônio cultural, que engloba não
somente a categoria do patrimônio material, como também a inserção do patrimônio imaterial.
O próprio nome e conceito do patrimônio sofrem mudanças: o que antes era patrimônio
histórico e artístico passa a ser chamado de patrimônio cultural brasileiro, com a inclusão do
patrimônio material e do imaterial. Nessa Constituição a definição de patrimônio cultural passa
a ser além do “pedra e cal”‐ expressão utilizada para denominar a preservação dos edifícios e
dos monumentos. Segundo a Constituição,
Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de
referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores
da sociedade brasileira, nos quais se incluem
I - as formas de expressão;
II - os modos de criar, fazer e viver;
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados
às manifestações artístico-culturais;
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico,
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. (CONSTITUIÇÃO
BRASILEIRA, 1988, ARTG.216)

1
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Outro aspecto importante que a Constituição de 1988 trouxe foi promover a
descentralização política do país e proporcionar uma maior autonomia para as esferas
municipais. Nesse sentido, dentre as várias mudanças ocorridas “estabeleceram-se novas
formas de partilha dos recursos fiscais para os municípios e nova regulamentação das
competências para implementação de políticas públicas nos três níveis de governo” (BIONDINI,
CARSALADE, STARLING, 2014, p.135). Assim, foram estipuladas as competências tributárias dos
Estados e a participação dos municípios em 25% do ICMS - Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Prestação de Serviço - e do IPI - Exportação dos estados. Tal fato contribuiu para
a criação de políticas públicas direcionadas para a preservação do patrimônio cultural.
Diante desse cenário, a presente comunicação visa tratar de uma política específica do
estado de Minas Gerais, o ICMS Patrimônio Cultural, no contexto dessa autonomia municipal,
que foi implementada para valorizar e preservar os bens culturais. A seguir, serão abordados os
critérios dessa política, assim como alguns efeitos de sua execução, tendo como exemplo o
processo de patrimonialização municipal de uma forma de expressão, a Dança dos Caboclinhos.

ICMS Patrimônio Cultural
Diante do contexto exposto acima, fica claro o espaço que os estados brasileiros tiveram
para regulamentar os critérios de distribuição dos recursos oriundos dos impostos. Em Minas
Gerais, ficou estabelecido que a arrecadação dos impostos obedecesse ao seguinte critério:
“Valor Adicionado Fiscal (VAF), municípios mineradores e compensação financeira por
desmembramento de distrito” (BIONDINI, CARSALADE, STARLING, 2016, p.136). Entretanto,
esses critérios proporcionaram uma distribuição de recursos muito maior para os municípios
que possuem elevado índice de VAF. Com isso, foi preciso repensar os critérios anteriores e uma
nova norma foi estabelecida: a “redistribuição da receita por meio da premiação àqueles que
aderissem a certas políticas públicas voltadas para a melhoria da qualidade de vida da população
e para o aumento da arrecadação” (BIONDINI, CARSALADE, STARLING, 2016, p.136).
Assim, o governo mineiro de Eduardo Azeredo cria a Lei nº 12.040, de 28 de dezembro
de 1995, que ficou conhecida como “Lei Robin Hood”, fazendo menção ao caráter redistributivo
do ICMS. A partir dessa promulgação, o IEPHA/MG implementa o ICMS Patrimônio Cultural,
inovador e pioneiro no país, que tem como objetivo principal promover a preservação das
referências culturais de Minas Gerais. Essa lei foi alterada pela Lei 18.030 de 2009, que está em
sua quarta versão e é a em vigor atualmente. Entre os novos critérios inseridos nessa lei estão
os “recursos hídricos, mata seca, municípios-sede de estabelecimentos penitenciários, esporte,
turismo, ICMS Solidário e mínimo per capita” (BIONDINI, CARSALADE, STARLING, 2014, p.136).
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É importante ressaltar que no ano de 2009 houve a inserção do Registro de Bem Cultural
Imaterial nos critérios de pontuação do ICMS. Para salvaguardar bens culturais de natureza
imaterial, foi criado o registro citado acima como instrumento de preservação. Ele “reflete o
reconhecimento do valor das expressões culturais populares que fazem parte do patrimônio
cultural brasileiro” (BIONDINI, CARSALADE, STARLING, 2016, p.163). Na esfera municipal, para
que um bem seja reconhecido como patrimônio imaterial, é preciso preparar um dossiê. As
diretrizes desse dossiê são pensadas e elaboradas pelo CONEP - Conselho Estadual de
Patrimônio Cultural - através das deliberações normativas (DNs).
Essas deliberações possuem elementos indicativos do que um documento de registro
deve conter. Para os pesquisadores Biondini, Carsalade, e Starling, as deliberações normativas
são “mais do que um instrumento disciplinador da forma de entrega de documentação ao órgão
aferidor (no caso, o Iepha) ou de atribuição de pontuação, as deliberações serviram também
para dar maior flexibilidade à lei.” (BIONDINI, CARSALADE, STARLING, 2016, p.171). Para os
autores com a aplicação das DNs é que se pode perceber as melhorias, os problemas e as
lacunas. Ainda segundo os autores, para o ICMS Patrimônio Cultural mineiro, “as deliberações
serviram para corrigir rumos, precisar conceitos, propor iniciativas de novas políticas públicas
estaduais e fomentar tarefas coletivas em que a ação conjunta seria fundamental”. (BIONDINI,
CARSALADE, STARLING, 2016, p.171). As deliberações são modificadas sempre quando houver
alguma necessidade de mudança.
Esse ano de 2018, a DN chega à sua 6º versão. No campo do patrimônio imaterial, para
a elaboração de um dossiê, é preciso contemplar a parte técnica e a administrativa. Antes de
tratarmos da parte técnica, é importante reforçar o que é considerável passível de ser
patrimonializado no âmbito do patrimônio imaterial na DN:
Os critérios, não cumulativos, para abertura de processos de Inventári o para
fins de Registro, são:
•Tempo de existência do bem cultural imaterial: três gerações (75 anos),
conformando uma manifestação cultural compartilhada;
•bem cultural imaterial vigente;
•anuência da comunidade e/ou detentores do bem cultural ao proces so de
Inventário para fins de Registro;
•representatividade do bem cultural imaterial para regiões e/ou todo o
Estado, contemplando a diversidade cultural e as identidades de Minas
Gerais;
•demandas originárias de grupos culturais situados historicamente à margem
dos processos hegemônicos, fortalecendo as políticas afirmativas no campo
da cultura;
•existência de risco iminente para a continuidade do bem cultural;
•demandas originárias de detentores ou praticantes do bem cultural que se
encontram em situação de conflito ou vulnerabilidade;
•existência de bem cultural, que por sua particularidade, especificidade.
(DELIBERAÇÃO CONEP Nº6/2018, p. 32)
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Destacamos também outro trecho da Deliberação Normativa que são os itens
necessários para a criação de um dossiê de registro:
2.PROCESSO DE REGISTRO – PARTE TÉCNICA
A parte técnica é um conjunto de informações que instruem o processo de
registro e que apresentam a importância cultural do bem imaterial no
contexto da municipalidade. Deverá conter as seguintes informações:
2.1. Introdução: apresenta o Bem Cultural e explicita a origem do pedido de
registro.
2.2. Informe histórico do Bem Cultural: o bem imaterial contextualizado na
história do município, principalmente sob o ponto de vista antropológico e
social, especificando a sua contribuição para a cultura da comunidade
detentora do bem.
2.3. Depoimento: no mínimo, de três pessoas detentoras da vivência
referente à manifestação cultural a ser registrada. Podem ser apresentados
transcritos ou em gravação de áudio.
2.4. Análise descritiva do Bem Cultural: descrição pormenorizada do objeto
que contemple a identificação dos atores e significados atribuídos ao bem, de
cada etapa dos processos de produção, circulação e consumo, do contexto
cultural específico e outras informações pertinentes. Esta análise deve
justificar as razões que tornam o bem portador de referência à identidade e
à memória dos diversos grupos formadores da sociedade.
2.5. Documentação Audiovisual: audiovisuais que contemplem aspectos
culturalmente relevantes e diretamente relacionados do bem imaterial
registrado. Os vídeos devem ser enviados nos formatos AVI, MOV, WMV ou
MPG.
2.6. Documentação Fotográfica: mínimo de 20 fotos, contemplando cada
aspecto tratado na descrição do bem imaterial. As fotos deverão ser
coloridas, impressas e legendadas com dados relativos à etapa do processo
de recriação, datadas e com autoria. Se houver necessidade, podem ser
enviadas mais fotos.
2.7. Plano de Salvaguarda: medidas de valorização e salvaguarda adequadas
às demandas de preservação do bem cultural, cujo plano deve ser composto
por, no mínimo:
2.7.1. Diagnóstico da situação do bem cultural imaterial na ocasião do início
do processo de Registro;
2.7.2. Diretrizes para a valorização e a continuidade do bem junto à
comunidade com descrição detalhada das ações a serem desenvolvidas; as
diretrizes devem ser preferencialmente elaboradas conjuntamente com a
comunidade detentora do saber;
2.7.3. Cronograma gráfico com a previsão, para os próximos dois anos, do
para o desenvolvimento de cada ação de proteção e salvaguarda.
2.8. Referências Bibliográficas: fontes (bibliográficas, arquivísticas e orais)
deverão ser informadas de acordo com as normas da ABNT.
2.9. Ficha Técnica: identificando os responsáveis e sua s respectivas
formações técnicas, devidamente assinada por todos, bem como a data de
elaboração do processo de registro.
(DELIBERAÇÃO CONEP Nº6/2018, p. 33)

As modificações que são feitas nas DNs não são transformadoras a ponto de alterar o
que se pretende com o dossiê de registro. As mudanças são realizadas no intuito de correção ou
ampliação de algum item. Na leitura do segundo trecho acima destacado, notamos que as
especificações a serem seguidas não são prontas e acabadas. Elas dão margem para inserção de
outros elementos que o elaborador do dossiê achar pertinente.
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Assim, para que os municípios estejam aptos a receber a verba, eles devem obedecer
ao processo de preenchimento da documentação exigida, que depois é avaliada pelo IEPHA/MG.
Dos 853 municípios mineiros, 665 fazem parte do ICMS Patrimônio Cultural.
Para melhor elucidar a aplicação dessa política, abordaremos alguns pontos dos efeitos
da patrimonialização na Política de ICMS de um estudo de caso de um patrimônio imaterial
municipal. Antes, segue um pequeno contexto do estudo de caso: a Dança dos Caboclinhos da
cidade de Peçanha, MG.

A Dança dos Caboclinhos da cidade de Peçanha, MG
O município de Peçanha está situado na região da Zona do Vale do Rio Doce, ele está á
a 310 km da capital mineira e sua população gira em torno de 17 mil habitantes. Entre seus bens
culturais municipais reconhecidos pelo IEPHA/MG, estão a Banda de Lira, a Biblioteca Municipal,
a cadeira de gabinete do prefeito, o Marujo dos Vieiras, o modo de fazer rapadura, o modo de
fazer panela de barro e a Dança dos Caboclinhos.
Para contextualização, essa forma de expressão acontece há mais de 80 anos, chamada
de Dança dos Caboclinhos pelos dançantes. Ela é composta por 20 caboclinhos, apenas homens,
que são crianças e adolescentes, entre 7 a 15 anos. Dentre eles estão dois antigos mestres que
regem o grupo, além de 4 músicos tocando uma sanfona, duas caixas e um reco‐reco.
A dança é desenvolvida a partir da história de um jovem índio guerreiro, que se prepara
para a guerra. Ela é executada em 3 atos: dança das flechas, dança das fitas e dança do porrete.
Os caboclinhos dançam com um arco e uma flecha nas mãos, objetos que passam a funcionar
como um instrumento percussivo, além das fitas e dos porretes, variando de acordo com o ato
executado. Suas vestimentas são saias e coletes feitos de pano de saco, cobertas por penas,
assim como o cocar utilizado na cabeça.
A manifestação artística em questão possui música, dança e versos recitados. Os dizeres
dos versos mencionam a fé da religião católica, saudando a Deus. A principal apresentação do
grupo dos caboclinhos é na Festa de Santo Antônio, padroeiro da cidade, que ocorre na semana
do dia 13 de junho. Festa tradicional na cidade, os caboclinhos dividem a noite com o grupo de
marujada e também com o grupo dos bonecos gigantes.
A Prefeitura de Peçanha iniciou o processo de patrimonialização local da Dança dos
Caboclinhos em 2014, enviando a documentação exigida pelo IEPHA, dentro do âmbito da
Política de ICMS Patrimônio Cultural. O dossiê foi aceito, mas com ressalvas e pedido de
complementação de mais detalhes dessa forma de expressão.

Alguns efeitos da Política de ICMS Patrimônio Cultural no campo do patrimônio imaterial
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A função de patrimonialização de um bem cultural pela Política de Preservação do ICMS
é a identificação, reconhecimento e preservação da cultura local. Diante disso, questões são
levantadas a respeito dos “efeitos perversos”, como diz Carneiro (2006), de uma
patrimonialização.
Começamos pelo plano de salvaguarda, cujo objetivo é o de “assegurar os direitos
intelectuais e remuneração de produtores ou detentores de patrimônio cultural, em particular
de conhecimentos, e de assegurar a perpetuação de formas culturais de produzir” (CARNEIRO,
2006, p.96). Dessa forma, o plano garante ações que visam continuar a tradição para as próximas
gerações e também preservar a memória e o “sentimento de continuidade para as gerações
anteriores” (CARNEIRO, 2006, p.96). Os municípios têm autonomia para desenvolverem as
ações de salvaguarda que julgarem melhor.
Entretanto, ao analisar o Dossiê de Registro da Dança dos Caboclinhos, notamos que a
salvaguarda da dança está somente focada no aumento das apresentações no município e na
ampliação do apoio da prefeitura na perpetuação da dança. Notamos uma ausência de ações e
atividades que envolvam a comunidade e seus atores sociais, que são os detentores do bem,
principalmente no campo da educação patrimonial. Nos critérios técnicos para a elaboração de
um dossiê de registro citados acima consta que as ações do plano de salvaguarda devem ser
pensadas e elaboradas com a comunidade detentora do bem.
A ênfase dada à importância da participação da comunidade na elaboração do processo
de registro não é encontrada na elaboração do dossiê de registro da Dança dos Caboclinhos. Ao
realizarmos o trabalho de campo, assistirmos à dança e conversarmos com os integrantes,
notamos a pequena participação dos caboclinhos no registro documental. O direito de fala dos
dançarinos é anulado no processo de registro, quase sem trechos das entrevistas feitas. Assim,
deduzimos que o registro foi criado intencionalmente para atender as demandas de pontuação
do campo do patrimônio imaterial, sem a preocupação com a veracidade do bem cultural. É
visível a diferença entre a descrição relatada no dossiê de registro e a conversa com os
integrantes.
Em seu texto, Carneiro (2006) enfatiza que o patrimônio imaterial está focado no
“processo do produto”, sendo uma construção cultural e social, que se desenvolve de forma
dinâmica e renovadora. Para um bem cultural pertencer ao ICMS, ele deve enquadrar-se em
diversos critérios presentes nos dossiês e relatórios elaborados e avaliados pelo IEPHA, como
dito anteriormente. Essa documentação não abarca as diferenças patrimoniais das diversas
manifestações artísticas existentes no Estado e sim as padroniza. Segundo afirma Júnior e Faria,
“as deliberações elaboradas pelos técnicos do IEPHA e aprovadas pelo Conselho Estadual, de
certo modo, são “impostas” aos municípios sem considerar especificidades locais” (2014, p.58).
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Além disso, elas não dão margem para os pequenos detalhes que são perceptíveis quando
estamos participando do momento da celebração, apenas traz um recorte do bem cultural
naquele momento.
Assim, o dossiê de registro não lida o significado dessa dança com a complexidade
devida. A dança em questão não se resume apenas aos seus atos de execução, mas a todo o
contexto em que está inserida. A elaboração das roupas, o modo de fazer os instrumentos, os
movimentos corporais da dança, a preparação e a transmissão da Dança dos Caboclinhos são
timidamente citados sem sua devida importância mencionada.
Ainda sobre os efeitos perversos de patrimonialização, Carneiro (2006) cita elementos
que podem interferir na continuidade e na manutenção das expressões culturais tradicionais
que são: turismo predatório, apropriação inadequada pela mídia, uniformização de produtos –
globalização, apropriação industrial do conhecimento e comercialização inadequada.

Considerações finais
Apesar de citados os efeitos oriundos da implementação da Política de ICMS, é
indiscutível sua importância para a preservação do patrimônio cultural em Minas Gerais. Sua
inserção “incentivou a entrada do tema patrimônio cultural na agenda política dos municípios
mineiros e/ou estimulou o desenvolvimento de ações de preservação patrimonial”. (JÚNIOR e
FARIA, 2014, p.60).
De acordo com os autores Júnior e Faria, 83% dos municípios mineiros fazem parte da
Política de ICMS Patrimônio Cultural. Isso demonstra a forte adesão ao programa. Também isso
mostra que houve uma maior conscientização e sensibilidade dos municípios e dos seus
cidadãos no que se refere ao seu patrimônio.
Carregar esse título é um facilitador para o município, pois ele recebe recursos
financeiros para ser aplicado em seu patrimônio e também pode ser distribuído em outras
esferas, como saúde, educação, etc. Essa verba contribui principalmente para a preservação e
continuidade da manifestação artística.
Por fim, apesar das críticas e dos efeitos perversos, a Política de ICMS Patrimônio
Cultural é considerada uma ação pioneira e eficaz no que se refere à descentralização das
políticas de preservação ao patrimônio cultural no Brasil.
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SANTOS: POR UMA MEMÓRIA DO LUGAR
NANCI LANCHA NOVO1
CLARA VERSIANI DOS ANJOS PRADO2

INTRODUÇAO
Trabalhando como docentes em instituições de ensino superior em Santos, atuando em
cursos de licenciatura em História, bacharelado em Relações Internacionais, Administração e
Comércio Exterior, manifestamos em outras oportunidades a nossa inquietação com a ausência
nos currículos das universidades locais ou pouca ênfase, quando não a total ausência, no que se
refere a estudos de temas relacionados à história local e regional e, principalmente, com relação
à história do porto, de seus trabalhadores e de suas lutas, que deram a Santos projeção nacional
e internacional nos anos 50 e início dos anos 60 do século passado.
Muito embora o porto ainda se constitua como atividade principal da Baixada Santi sta,
estratégico para a economia do estado e do país, sua importância social, cultural e política,
assim como a de seus trabalhadores, é pouco lembrada ou tratada. Lugar de trabalho jamais
encarado como lugar de memória.
É constante perceber nas discussões com os alunos ingressantes em diferentes cursos
que a formação da educação básica não propiciou, para a maioria, a oportunidade de construção
de conhecimentos fundamentais sobre a história local e, menos ainda, a respeito de temas como
a relação porto-cidade e a história das lutas dos trabalhadores, no contexto da história política
e social do município.
Em sua tese de doutorado, Trigueiros (1998) já chamava a atenção para um
silenciamento da memória e da história do porto e das lutas de seus trabalhado res, como
decorrência da repressão desencadeada pelo golpe de 1964. Neste trabalho, pretendemos
discutir como tal silenciamento não se restringiu aos currículos escolares, representando
mesmo um apagamento da memória do porto no lugar.
Em apresentação na Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto, por ocasião da exposição
“Benedicto Calixto e os 125 anos do Porto Organizado”, em 2017, refletindo sobre as
transformações nas relações de trabalho no porto ao longo desse período, colocávamos que na
relação porto-cidade, desde a repressão que se seguiu ao golpe de 1964 aos dias atuais, podese observar um distanciamento. Parecendo ser dois mundos distintos - a cidade e o porto - quase

1Fundação

Lusíada/Santos e Universidade Metropolitana de Santos. Doutora em História pela Universidade de São
Pa ul o.
2Uni versidade Metropolitana de Sa ntos e Uni versidade Sa nta Cecília, Sa ntos-SP. Mes tre em Ci ência Pol ítica pela
Uni versidade Federal de Mi nas Gerais
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que como de costas um para o outro - , distanciaram-se nas últimas décadas, escasseando as
oportunidades de discussão de interesses que repercutem no cotidiano dos que vivem e
trabalham na cidade, que poderiam agregar as suas contribuições para o seu vir a ser.
Em comunicação anterior, apresentada nas XVI Jornadas Trasandinas de Apre ndizaje,
em 2016, salientamos que, na América Latina, em razão das ditaduras militares que tiveram
lugar no continente, há
urgência do trabalho com a memória, porque o esquecimento certamente
não nos livrará das permanências das experiências negativas vi venciadas por
nossas sociedades e pouco contribuirá para a consolidação da democracia
nos países da região. (NOVO; PRADO; LOBO, 2016, p. 28)

Na ocasião destacamos a importância de experiências como a do Chile, com a criação,
em janeiro de 2010, do Museu da Memória e dos Direitos Humanos, que tem como alguns de
seus objetivos dar visibilidade às violações dos direitos humanos cometidas pelo Estado no país,
no período entre 1973 e 1990, chamando a atenção para a violência contra os direitos
humanos no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Consideramos ainda que, transformar locais que
foram sede de prisões e torturas em lugares de memória, reunindo neles documentos sobre
aqueles que lá estiveram presos, constitui-se em expressivo potencial no trabalho de memória,
contribuindo para a cidadania, respeito aos direitos humanos e valorização da democracia.
No caso de Santos, permanece o silenciamento sobre a memória das lutas de
trabalhadores antes e durante a ditadura, bem como o apagamento do “caráter his tórico
particular da cidade”. (HABITAT apud CASTRIOTA, 2009, p. 111.)
Neste sentido, o trabalho que apresentamos propõe a discussão sobre a memória das
lutas dos trabalhadores do porto de Santos - São Paulo, a relação com a identidade e com o
patrimônio, considerando as principais transformações vivenciadas no século XX e a forma como
repercutiram na representatividade desse grupo social no imaginário e no espaço local.

1. O PORTO DE SANTOS – SILENCIAMENTO E APAGAMENTO
Tradicionalmente se tem considerado como patrimônio aquilo que é herança
"comum" de uma coletividade, organizado como o conjunto de bens e meios
materiais que devem ser preservados. Até agora os debates sobre o entorno
(ambiente) construído e o determinável como patrimonial ou culturalmente
valorizadotêm ocorrido sem levar em conta os valores daqueles grupos
sociais considerados minoritários. [...] O que se propõe é [...] a possibilidade
de o patrimônio poder também considerar "outros" critérios, tentando
construir e reconhecer um lugar na cidade para aqueles que em determinado
momento da história foram subtraídos dela.
(LOMBARDERO, 2016, p.172, tradução livre)

Santos era o porto e o porto era a cidade. A história de Santos, desde suas
origens na primeira metade do século XVI, esteve vinculada à história do porto e de suas
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transformações que ocorreram ao longo do tempo. De porto colonial a porto do café, passando
pela fase nacional desenvolvimentista, chegando à fase neoliberal marcada pela lei 8630/93,
conhecida como lei de modernização portuária, porto e cidade se separaram. Tal separação
pode ser vista pelo “não lugar”, no espaço urbano e no que é determinado como “patrimonial”,
do trabalho e das lutas operárias no porto.
Consideramos que o “não lugar” reservado ao porto e às lutas de seus trabalhadores
corresponde, em larga medida, ao silenciamento da memória determinado pela repressão
durante os anos da ditadura militar e, em seguida, pelo processo de globalização do qual fazem
parte a modernização portuária e o esvaziamento da atividade sindical.
Seguindo a argumentação de Lombardero, os trabalhadores do porto que, durante boa
parte do século XX, tiveram papel ativo na vida da cidade, foram, sobretudo depois do golpe,
reduzidos à minoria cada vez menos presente na vida econômica, política e social e, portanto,
cada vez mais ausente de “políticas para preservação do lugar.”
Em Castriota (2009) encontramos, na apreciação que este faz de autores como Casey e
Hayden, elementos que reforçaram nossa percepção de que o silenciamento da “memória
social” levou também ao apagamento de uma “memória do lugar”.
Na apreciação da história e da luta dos trabalhadores do porto, quando da apresentação
de outros trabalhos, como na Fundação Pinacoteca Benedicto Calix to, já mencionado, e o
apresentado por NOVO no XII Encontro Estadual de História da ANPUH, em Pernambuco, agosto
de 2018, encontramos os elementos que evidenciam a progressiva desaparição dos seus
espaços de luta a medida que suas vozes deixaram de ser ouvidas.

1.1Do porto colonial ao agrário-exportador
Do século XVI ao final do XVIII, o porto de Santos caracterizava-se como um porto
regional e de pouca importância funcionando como um entreposto comercial, situação que foi
alterada no final do século XVIII, quando o crescimento da produção de açúcar movimentou o
porto e a construção da “Calçada de Lorena” (1792) facilitou o acesso à cidade de Santos.
Gonçalves e Nunes (2008, p.29) apontam os seguintes dados para os séculos XVIII e primeiras
décadas do XIX:
1797 - 114,5 mil arrobas de açúcar e 1º embarque de café;
1818 - 294 mil arrobas de açúcar;
1830 - 600 mil arrobas de açúcar.
De 1830 em diante, o café foi, progressivamente, assumindo papel de relevâncianas
exportações brasileiras. Mas a importância do porto de Santos para exportação do produto foi
estabelecida a partir da segunda metade do século XIX.
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1.2 O porto do café
O crescimento da produção de café no decorrer do século XIX e o avanço das plantações
para o estado de São Paulo desencadearam mudanças significativas no acesso ao porto, com a
construção da ferrovia São Paulo Railway, inaugurada em 1867, ocasionando também o
aumento da movimentação portuária e da representatividade do produto no total das
exportações, conforme podemos acompanhar abaixo:
1821-1830 - 18,4% das exportações nacionais
1851-1860 - 48,8%
1891- 1900 - 64, 5% (GONÇALVES; NUNES, 2008, p. 30.)
Diante da situação acima exposta, a Associação Comercial de Santos encabeçou a
discussão sobre a necessidade de obras de modernização do porto pressionando o Poder
Público que, após várias tentativas e contratos que não se concretizaram aprovou, no ano de
1888, a realização das obras pela Gaffrée e Guinle, que criou a Companhia Docas de Santos e
atuou na construção e exploração do porto por 90 anos, dominando também a contratação da
mão de obra que nele atuava.
A história do porto de Santos ganhou dinamismo a partir de 1890, com as obras que
possibilitaram “construir um complexo portuário capitalista” (HONORATO, 1994, p.195)
fundamental para as exportações de café. Ainda segundo Honorato,
A característica fundamental de um sistema portuário capitalista,
reafirmamos, está na racionalização do processo produtivo, como numa
fábrica, diminuindo o tempo de armazenagem, de embarque. A meta, como
de resto em toda atividade industrial, é aumentar os lucros pela ampliação
do capital fixo em relação ao variável.
Na realidade, o lucro maior de um sistema portuário capitalista está na
rapidez do embarque/desembarque de mercadorias, na rotatividade de
mercadorias nos seus armazéns e, mais importante, na capacidade de
receber um número cada vez maior de navios nas suas instalações,
caracterizando, nesse caso, um aumento de produtividade (1994, p.226)

A partir dos pressupostos que nortearam as obras do porto foi possível estabelecer
condições que garantiram a expansão contínua da área portuária e de suas operações por
grande parte do século XX. Em 1862 foram inaugurados os primeiros 260 metros do “porto
organizado”, com grandes festas e comemorações que atraíram autoridades para a cidade.
1.3 A Cidade
Gonçalves e Nunes (2008) apontam os seguintes dados sobre a evolução da população
de Santos em fins do século XIX e nas duas primeiras décadas do século XX:
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1872- 9151 habitantes
1890 - 13012 habitantes
1913- 88 967 habitantes
Quanto aos estrangeiros representavam
1913- 42,5% da população
1920 - 35,6% dos trabalhadores da Cia Docas (GONÇALVES; NUNES, 2008, p. 36.)
Conforme apontado acima, as transformações que ocorreram no porto, tais como o
aumento da movimentação, as obras de modernização e inclusive a atuação e a política de
pessoal da Companhia Docas de Santos,repercutiram na cidade atraindo um crescente número
de trabalhadores para as atividades portuárias, tanto brasileiros quanto estrangeiros, que se
fixaram nos bairros operários que foram se constituindo, dentre eles, o Macuco e Vila Mathias
(formados no início do século) e, nas décadas de 1940 e 50, Vila Bel miro, Campo Grande, Marapé
e Jabaquara se configuravam como bairros de concentração da população trabalhadora, grande
parte dela empregada no cais do porto (SILVA, 1995, pp. 14-15).

2 . O PORTO E AS LUTAS
Além dos trabalhadores do porto, a cidade concentrava boa parte dos negócios ligados
ao café e toda a logística de distribuição do produto. Isso significou a incorporação de grande
número de trabalhadores, tanto na área portuária quanto na de construção civil, criando as
condições para a formação de um movimento operário que se fortaleceu no decorrer do tempo,
inicialmente sob a influência do anarco-sindicalismo, cujas lideranças mobilizaram para a
primeira greve geral na cidade, no ano de 1891, e que, após 1922, passou a contar com a forte
presença dos comunistas.
A formação de um operariado combativo e articulado no encaminhamento de suas
lutas, mesmo durante os anos de 1930 e a ditadura do Estado Novo, assim como no período
anterior a 1964, deu projeção ao porto de Santos, que se tornou conhecido como a “Barcelona
Brasileira”, o “Porto Vermelho”, dentre outras referências.
Embora profundas alterações tenham ocorrido posteriormente na cidade, é
fundamental destacar que esse período inicial foi
responsável pelas consolidação de algumas das principais c aracterísticas da
cidade: o porto continuou a ser a atividade econômica mais relevante de
Santos, da qual a maior fração do mercado de trabalho encontrava -se
dependente; apesar da crescente diversidade econômica da cidade e do
correlato aparecimento de outras categorias profissionais, os portuários
solidificaram sua presença no movimento operário local (SILVA, 1995, p.15).
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Até meados dos anos 30 a urbanização atingiu aproximadamente 60% da área do
município (dos morros às praias) e, nas décadas seguintes, notadamente após o final da 2ª
Guerra Mundial, observou-se a ampliação do movimento do porto e o início da introdução de
maquinário mais moderno, automatizado. A instalação das indústrias em Cubatão, nos anos 50
e 60, atraiu para Santos e região um grande número de trabalhadores que, embora tenham
fixado moradia em áreas próximas como Vicente de Carvalho, Praia Grande e outros locais,
ampliaram o contingente operário dando mais força aos sindicatos, a maior parte sediada em
Santos, e engrossando o movimento operário-sindical local.
O retorno de Vargas à presidência, em 1951, e o incentivo ao desenvolvimento industrial
propiciaram as condições para o reativamento da economia e o crescimento do operariado e de
suas reivindicações. Diante das novas condições, no decorrer da década de 1950 e início dos
anos 60, os trabalhadores brasileiros romperam com os limites da estrutura sindical vigente e a
tutela imposta pelo Estado às atividades sindicais, criando organizações que reuniram diferentes
categorias profissionais para o encaminhando de suas reivindicações, as intersindicais operárias.
A retomada da atuação sindical pelos integrantes do Partido Comunista Brasileiro, o
PCB, com a formação de frentes com partidos aliados como o Partido Trabalhista Brasil eiro/PTB
e com sindicalistas janistas e adhemaristas, possibilitou a criação das intersindicais que atuaram
no encaminhamento das lutas e no alcance de importantes conquistas dos trabalhadores dos
anos 50 até 1964. Dentre elas é importante destacar o Pacto da Unidade Intersindical, o PUI,
formado em São Paulo, no ano de 1954, a partir da experiência bem sucedida de uma Comissão
Intersindical criada durante a Greve dos 300 mil, em 1953, na cidade de São Paulo, que
possibilitou a vitória nas reivindicações dos trabalhadores das diferentes categorias
profissionais. A experiência do PUI foi fundamental para as demais organizações criadas
posteriormente, inclusive em Santos.
Silva (1995) denomina como “Era das Negociações”o período que vai de 1950 a 1959,
fase em que foram formadas e tiveram importante atuação as intersindicais de trabalhadores.
Em 1956foi formado o Fórum Sindical de Debates/FSD que, inspirado na experiência do PUI/SP,
reuniu representantes dos sindicatos de trabalhadores de Santos e da Baixada Santista
articulando as lutas sindicais na cidade e região.

2.1 A formação e atuação do Fórum Sindical de Debates -FSD
No dia 16 de agosto de 1956, dirigentes sindicais de Santos criaram o Fórum Sindical
de Debates que, segundo seus inspiradores e fundadores, deveria voltar-se para a organização
de “conferências e palestras-debates sobre leis sociais e da previdência”. Antonio Guarnieri,
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Presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos Bancários de Santos, assim se
posicionou na ocasião:
Os Sindicatos de Trabalhadores de Santos, reunidos recentemente na sede
do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas de Santos, criaram o
Fórum Sindical de Debates, cuja finalidade é trazer à discussão os assuntos de
interesse dos trabalhadores de cará ter econômico-social. (...) No atual
conjuntura econômico-social de nossa Pátria, com atritos constantes entre
empregados e empregadores, é fácil adivinhar o papel importante que
desempenhará o Fórum Sindical de Debates (TRIGUEIROS, 1998, p.114).

Na atuação do Fórum Sindical de Debates, durante os anos de 1956 e 1957, ocorreu o
predomínio de questões e reivindicações de caráter trabalhista e sindical, fortalecendo -se, a
partir de 1957, a luta por direitos sociais: trabalho, aposentadoria, saúde, me lhores condições
de trabalho e vida. A partir de 1959 deu-se a aproximação com o movimento estudantil;
Já no período de 60 a 64, identificado como “Era das greves/políticas e de
solidariedade”por Silva (1995, p.170), ocorreu a ampliação das pautas do FSD com a politização
das reivindicações à medida que se aproximava o ano de 1964.

2.2 A formação da União dos Sindicatos da Orla Marítima de Santos /USOMS
No ano de 1962, em clima de lutas sindicais expressivas, foi formada a União dos
Sindicatos da Orla Marítima de Santos - USOMS, entidade intersindical criada para debater e
procurar soluções para os problemas dos trabalhadores das diferentes categorias profissionais
do porto. A proposta da USOMS era atuar junto com o Fórum Sindical de Debates, em Santos e,
no nível nacional com o Pacto da Unidade e Ação, o PUA, sendo que a partir da criação do
Comando Geral dos Trabalhadores/CGT, no ano de 1962, representantes da USOMS
participaram da direção da organização.
A atuação conjunta do Fórum Sindical de Debates e da União dos Sindicatos da Orla
Marítima de Santos, articulados com outras intersindicais nacionais, como o Comando Geral
dos Trabalhadores/ CGT, possibilitou ampla mobilização dos trabalhadores em movimentos que
envolveram boa parte da cidade e resultaram no alcance de expressivas conquistas, mas
atraíram para a cidade/região a repressão desencadeada pelo golpe de 1964.

2.3 Sobre a experiência da atuação do Fórum Sindical de Debates e da União dos Sindicatos
da Orla Marítima de Santos
É importante destacar que os trabalhadores brasileiros e os de Santos e Baixada
Santista, em diferentes momentos de suas histórias, superaram os limites impostos pelo Estado
e pelas classes patronais, a sua organização e acriação de organizações intersindicais, nas
décadas de 1950 e 60, são testemunhos disso.
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As referências à atuação do Fórum Sindical de Debates e à União dos Sindicatos da Orla
Marítima de Santosdemonstram a identificação e as relações do movimento operário - sindical
de Santos e Baixada Santista com as intersindicais do período e a vinculação com a principal
delas, o Comando Geral dos Trabalhadores, que possibilitaram o alcance de expressivas
conquistas para os trabalhadores santistas, ainda que parte delas tenha sido atingida pelos
desdobramentos do golpe de 1964 e a ditadura que se seguiu.
O conhecimento do passado de lutas demonstra o papel de relevância social
desempenhado pelos trabalhadores e poderia contribuir para a construção e/ou resgate da
identidade deles que, a partir do golpe militar e nos anos que se seguiram, tanto na ditadura
quanto após a redemocratização, foram profundamente atingidos em seus direitos e nas
condições de dignidade do trabalho.

3. O GOLPE, O SILENCIAMENTO E O APAGAMENTO

3.1 O golpe e o silêncio
A repressão desencadeada pelas lideranças do golpe foi imediatamente sentida em
Santos e na Baixada Santista, os sindicatos mais combativos foram invadidos, alguns sob a
acusação de guardarem armas que nunca foram encontradas, documentos foram levados ou
destruídos eas principais lideranças presas, cassadas em seus direitos políticos ou tiveram de
passar para a clandestinidade. As organizações intersindicais de trabalhadores foram declaradas
ilegais e extintas.
Para Santos foi encaminhado, rebocado, o navio Raul Soares que permaneceu ancorado
em frente ao centro da cidade servindo de navio-prisão para muitos trabalhadores da região e
de outras cidades, o que causou profundo desconforto como uma afronta aos trabalhadores e
a todos que não concordavam com o golpe. O Raul Soares permaneceu em Santos de 24 de abril
a 23 de outubro de 1964.
Com relação ao município, declarado área de segurança nacional, ficou sob intervenção
desde 1968, após a eleição de Esmeraldo Tarquínio, primeiro prefeito socialista e negro que foi
cassado e não conseguiu assumir o cargo, até 1983/84.
Quanto ao Porto de Santos, os trabalhadores e sindicatos ficaram sob vigilância e
controle, os trabalhadores perderam parte de suas conquistas logo após o golpe e nas décadas
seguintes.
Nos anos 70, intensificou-se o processo de mecanização do trabalho que se iniciara após
o final da 2ª guerra mundial e que se acelerou na década seguinte, com a automação de
atividades.
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A autonomia dos sindicatos foi cada vez mais atingida, notadamente o dos estivadores
pela prerrogativa de contratação/escala e pagamento de trabalhadores de carga e descarga dos
navios.
A partir dos anos 80, com o fim da concessão de exploração do Porto de Santos
concedida à Companhia Docas de Santos e o avanço da globalização, a situação do porto sofreu
mudanças significativas pela proximidade do fim da concessão e pelas dificuldades de gestão
por governos que enfrentaram crise econômica.
Os modelos de reestruturação das atividades portuárias, levando em consideração os
pressupostos do neoliberalismo, ampliaram a mecanização acarretando a extinção de postos de
trabalho e as tentativas de resistência dos trabalhadores não conseguiram barrar as investidas
do capital privado que, na última década do século XX, com o apoio dos responsáveis pela gestão
do porto, conseguiu a aprovação de legislação impondo maior controle sobre o trabalho. A Lei
8630/93 alterou o sistema de trabalho centralizando no Órgão Gestor de Mão de Obra/OGMO
a contratação e o pagamento de salários, retirando prerrogativas de sindicatos como o dos
estivadores. A resistência dos portuários às mudanças desencadeou a repressão sobre o
movimento e a criminalização dos sindicatos e trabalhadores participantes, notadamente pela
imprensa que, nacionalmente, criticava os estivadores, inclusive acusando-os de constituírem a
máfia do porto de Santos. Os trabalhadores avulsos tradicionais e da capatazia passaram a ser
registrados pelo OGMO.
Quanto às responsabilidades dos órgãos Gestores do porto estão a relação com
operadoras portuárias, o controle da distribuição do trabalho, o pagamento dos trabalhadores,
tornados Trabalhadores Portuários avulsos ou TPAs. Avançou também a privatização de
terminais portuários, assim como as denúncias sobre as condições em que são concretizadas as
concessões. O fato é que cresceu o poder do capital privado no porto e, embora ainda haja
poucos estudos, sabe-se que a massa salarial dos trabalhadores decresceu com as modificações
na gestão do trabalho.

3.2 A globalização e o apagamento
Ao silenciamento correspondeu o apagamento do lugar dos trabalhadores na esteira da
globalização, em um processo identificado pelo relatório da agência de cooperação técnica,
HABITAT, da Organização das Nações Unidas - ONU.
O caráter histórico particular de uma cidade frequentemente desaparece na
busca direta e aberta de uma imagem internacional e de negócios
internacionais. De Xangai a Johanesburgo, de Buenos Aires a Melbourne, de
Hanói a São Petersburgo, uma classe executiva internacional molda
escritórios nos centros, hotéis de luxo, resorts e condomínios à sua própria
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imagem. A identidade local se torna um ornamento, um artefato de relações
públicas, projetado para ajudar o marketing. (apud CASTRIOTA, 2009, p. 111.)

Ainda que mais acanhada do que as cidades mencionadas, mas de grande importância
econômica, nacional e regional, Santos também conheceu projetos de revitalização do seu
centro histórico, no entorno do porto, que apresentam as mesmas características apontadas
no documento citado. O “Programa de Revitalização e Desenvolvimento da Região Histórica de
Santos”, também conhecido como “Alegra Centro”, criado em 2003, através de incentivos
fiscais, de acordo com informações oficiais, fez com que quase “4 mil empresas nos primeiros
10 anos” (PREFEITURA, s/d) , fossem abertas no centro histórico.
A mesma fonte ressalta que, até aquele momento, haviam sido concedidas 299 isenções
fiscais, realizadas 490 obras de restauro, 2916 atendimentos no escritório do programa,
restaurados os teatros Coliseu e Guarany, a Casa do Trem Bélico 3, a Estação Ferroviária do
Valongo, a instalação do Museu Pelé. Na ocasião o documento destacava ainda a “construção
da sede da Petrobras” para abrigar a Unidade de Exploração e Produção da Bacia de Santos. 4
Como parte do mesmo programa, documento da Prefeitura Municipal anunciava, em
fevereiro de 2017, o “Viva Centro”, “para revitalização do histórico, bairro constituído por
atrativos culturais, turísticos, comerciais e gastronômicos. (PREFEITURA, 06/02/17.) O projeto,
voltado às “ações de zeladoria”, prevê as seguintes tarefas:
pintura e manutenção de pisos, mosaicos, rampas de acesso, recuperação de
bancos, poda das árvores, limpeza da rede de drenagem e conscientização e
fiscalização sobre descarte de lixo.
Também estão previstas iniciativas de combate ao comércio ambulante
irregular e respeito ao Código de Posturas, abordagem a pessoas em situação
de rua, recuperação de monumentos e de pavimentação, fiscalização sobre
calçadas particulares e realização de eventos. Também serão registradas
solicitações de munícipes e comerciantes. (Id. ibid.)

Considerando as ações já realizadas e as que ainda têm lugar no centro histórico de
Santos, nota-se que neste processo “a autenticidade é ‘paga, encapsulada, mumificada,
localizada e exibida para atrair turistas muito mais do que para promover continuidades da
tradição ou as vidas de seus criadores históricos.” (HABITAT apud CASTRIOTA p. 111.).
No “alegre” e turístico centro de Santos, como de resto na cidade que, longe do centro,
perto da praia e de costas para o porto, evoca sua tradição de balneário, os trabalhadores
portuários que ajudaram a erguê-la, não têm lugar. Preservando e conservando quase que
exclusivamente as construções históricas do tempo da colônia e do auge da exportação de café,

3 Edi fi cação

setecentista, construída em 1734 pa ra armazenar armas destinadas à provisão das fortificações militares
que guardavam a ci dade.
4 A s ede foi i naugurada na região histórica do Va longo. No enta nto, das três torres previstas, a penas uma foi
cons truída.
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“deixando claro quem mandava”, para tomar uma passagem de Ferreira dos Santos (apud
CASTRIOTA, 2009, p. 123.) e quem ainda manda, a cidade apagou do lugar os seus trabalhadores.
Encerramos nossa reflexão com um trecho de Hayden sobre a importância do “lugar”:
O lugar importa (Place Matters) porque ele é a dimensão física de nossas
vidas, e lar para as nossas tradições e memória s. Todos nós nos tornamos
ligados a edificações e locais que criam beleza, marcam eventos de significado
histórico e cultural e servem como locus para encontros de comunidade e
identidade do bairro.
O lugar importa (Place Matters) porque lugares são diametralmente opostos
ao mundo virtual. (…)
O lugar importa (Place Matters) porque a perda de negócios locais estimados
e marcos urbanos empobrecem a cidade, especialmente quando essa perda
poderia ter sido impedida. O lugar importa (Place Matters) porque as nossas
vidas são enriquecidas por viver numa cidade onde meio ambiente natural e
construído se articula em ricas camadas de história, memória e narrativas.
(HAYDEN apud CASTRIOTA, 2009, p. 129.)
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POLÍTICAS PATRIMONIAIS E ANTIRRACISMO: POSSIBILIDADES A PARTIR DO TOMBAMENTO
DOS SÍTIOS DETENTORES DE REMINISCÊNCIAS HISTÓRICAS DOS ANTIGOS QUILOMBOS
PAULO FERNANDO SOARES PEREIRA1

Introdução
Reconhecendo que as políticas patrimoniais brasileiras estiverem fortemente
atreladas à proteção das concepções estéticas embranquecidas e eurocêntricas das elites, a
proposta de trabalho pretende tratar a respeito da racialização do patrimônio, isto é, como as
políticas patrimoniais, sob o mito da democracia racial, têm refletido o racismo institucional e
cultural que permeia a sociedade e o Estado brasileiro.
Assim, a partir das lutas do movimento negro, alguns exemplos afro-brasileiros de
patrimônio cultural, como o Terreiro Casa Branca, a Serra da Barriga, a capoeira, o jongo, o
tambor de crioula, a Casa das Minas, dentre outros, abriram fissuras nas concepções
embranquecidas de patrimônio, podendo-se, em um novo momento constitucional, ampliar a
representatividade do patrimônio cultural afro-brasileiro, como é o caso dos “sítios detentores
das reminiscências históricas dos antigos quilombos”, os quais são temática ainda bastante
negligenciada pelos órgãos e entidades responsáveis pela gestão do patrimônio cultural
nacional.
A proposta apresentará os processos de tombamento dos sítios detentores das
reminiscências históricas dos antigos quilombos como possibilidades de construção de políticas
patrimoniais antirracistas, dado o apagamento da memória de resistência ao processo de
escravidão, protagonizado pelos quilombolas. Nesse contexto, o processo de patrimonialização
dos sítios dos antigos quilombos pode se constituir em hipótese de políticas antirracistas, pois
trazem para a centralidade da memória nacional as fissuras causadas pela resistência das
comunidades quilombolas ao processo homogeneizante do Estado Nação.
A metodologia utilizada foi a revisão crítica de literatura, utilizando as Ciências Sociais
de forma interdisciplinária, tendo em vista o caráter polifônico do patrimônio: Direito, História,
Antropologia e Sociologia.

2. Tombamento quilombola e antirracismo
O contraponto do racismo é o antirracismo, isto é, falar e combater o racismo,
encarando-o como problema que ainda permeia a sociedade brasileira, pois o escravismo, que
perdurou nacionalmente durante quase quatro séculos, após 1888, manteve grande parte de
1
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seus elementos negativos na República que se instalou após 1889 (MOURA, 1983, p. 126), tendo
em vista que a abolição do trabalho escravo não alterou substancialmente as práticas de
expropriação e controle da terra, e com elas a situação dos grupos negros, em cujo processo de
dominação continuada, os descendentes dos africanos escravizados passaram a operar por meio
da dinâmica da territorialização étnica, modelo que, em algumas regiões mais do que em outras,
consistia em posicionar em posição inferior as populações nativas, os africanos e seus
descendentes, em relação com os imigrantes recém-chegados, reconfigurando-se ainda lógicas
racialistas anteriormente implantadas (LEITE, 2008, p. 966).
Clóvis Moura (1983, p. 132) alega que quando insiste em dizer que o escravismo foi a
fase decisória da formação cultural do brasileiro, não subestima outros elementos que entraram
na sua composição e participaram do seu dinamismo cultural, social, econômico e político;
todavia, a insistência seria no sentido de que o escravismo atuou como elemento de entrave ao
desenvolvimento interno do Brasil, pois foi a instituição que permitiu que a economia de tipo
colonial pudesse chegar aos níveis de exploração a que chegou, descapitalizando
permanentemente aqueles setores que poderiam compor uma economia de consumo interno,
em favor de uma economia de exportação; foi essa lógica que transformou as populações
escravas em grande parte dos excluídos da Nação, mas cuja cor não pode ser nomeada, porque
discutir o racismo é um tabu 2 , competindo ao direito efetuar tal nomeação, a fim de gerar
sensibilização e fomentar mudanças. Portanto, no Brasil, qualquer abordagem sobre o racismo
deve começar por notar que o mesmo constitui um tabu, pois, de fato, os brasileiros se
imaginam em uma democracia racial, sendo tal mito uma fonte de orgulho nacional que serve
como prova inconteste de nosso status de povo civilizado (GUIMARÃES, 2009, p. 39).
Assim, tendo a palavra racismo vários significados e usada para designar a teoria da
hierarquia das raças, baseada na crença de que a condição social depende de características
raciais, com o intuito de se conservar uma “raça superior”, impedindo-se a mestiçagem com
outras raças para subordinar ou eliminar as “raças inferiores” (D’APPOLLONIA, 1998, p. 7), o seu
contraponto são as medidas antirracistas, isto é, são antídotos que levam ao desmascaramento
e ao expurgo daquele, já que os novos racismos não costumam ser reconhecer como racistas,

2

Antoni o Sérgio Al fredo Guimarães (2009, p. 92-93), a o tra tar do pensamento de Florestan Fernandes, diz que o
preconceito no Brasil seria uma reação das elites brancas (e não do povo) às novas relações sociais, próprias à ordem
s oci al competitiva; a potencialidade revolucionária dos negros estaria justamente em l ivrar a sociedade burguesa
emergente das amarras dos privilégios e das desigualdades da ordem patrimonial; assim, o preconceito brasileiro, ao
i nvés de provir dos iguais em direito, como nos Estados Unidos, provinha das elites, temerosas de perder privilégios
pa tri moniais; daí, entre nós, o preconceito racial tomar esse aspecto de preconceito não revelado, pois o branco, em
pos ição social superior, não reconhece no negro que ele discrimina um competi dor, mas um subalterno deslocado
de l ugar; o problema, portanto, para quem discrimina, não estaria na ra ça, mas na ausência de subalternidade do
di s criminado, deslocado de s ua cl asse; Fl orestan Fernandes fa ria, porta nto, do “negro revol tado” um potencial
revol ucionário a completar o s erviço da revolução burguesa, deixado inacabado pelas novas elites brancas.
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sendo necessária a sua nomeação pelo direito, nos termos explicitados por Pierre Bourdieu 3,
como meio legitimador de combate.
O direito é, sem dúvida, a forma por excelência do poder simbólico de
nomeação que cria as coisas nomeadas e, em particular, dos grupos; ele
confere a estas realidades surgidas das suas operações de classificação toda
a permanência, a das coisas, que uma instituição histórica é capaz de conferir
a instituições históricas.
O direito é a forma por excelência do discurso atuante, capaz, por sua própria
força, de produzir efeitos. Não é demais dizer que ele faz o mundo social, mas
a condição de se não esquecer que ele é feito por este. Convém, com efeito,
que nos interroguemos acerca das condições sociais – e dos limites – desta
eficácia quase mágica, sob pena de cairmos no nominalismo radical (que
certas análises de Michel Foucault sugerem) e de estabelecermos que
produzimos as categorias segundo as quais construímos o mundo social e que
estas categorias produzem o mundo (BOURDIEU, 2010, p. 237 -238).

O poder de nomeação pelo direito tem um caráter importantíssimo, porque através
da nomeação se passa a ter a materialização jurídica do racismo e antirracismo; sem a nomeação
jurídica, fortalece-se o racismo, pois este se oculta sob formas as quais, aparentemente, não
teriam relevância jurídica, estando em uma espécie de “não lugar jurídico”, em campo de ajuridicidade, quando, em verdade, essa não nomeação está fortalecendo e sustentando o
racismo, principalmente, através de suas novas formas: racismo institucional, cultural, religioso,
sexual, ambiental etc.
Isso ocorre porque o racismo, como qualquer fenômeno soci al, também passou e
passa por mudanças e soube se adaptar às transformações semânticas e às novas formas de
comunicação, havendo uma infinidade de distintos modos de racialização e muitas lógicas de
diferenciação (D’APPOLONNIA, 1998, p. 8-10). Dessa forma, o direito deve estar atento a tais
mudanças e disposto a reconhecer a mutabilidade e variabilidade do racismo, sob pena de se
tornar agente legitimador daquele, caso não saiba fazer-lhe a devida nomeação.
Essa “não nomeação” jurídica das novas formas do racismo dá margem a omissão
estatal em reconhecer que o próprio Estado é ambiente de produção e reprodução do racismo.
Assim, pode-se dizer que, em termos materiais, em decorrência da “ausência” de discriminações
raciais institucionalizadas, o racismo se reproduz pelo jogo contraditório entre uma cidadania
3

Cons i dera-se que o conceito sociológico de nomeação jurídica, elaborada por Pierre Bourdieu (2010, p. 237-238),
nã o foi maculado por suas críticas precipitadas a respeito das questões ra ciais brasileiras. Aqui, interessa apenas a
a bordagem sociológica do conceito de nomeação jurídica, entendendo-se que a visão de Pierre Bourdieu e de Loïc
Wa cquant (2002) a os novos estudos ra ciais brasileiros não conseguiram compreender a complexidade das relações
ra ci ais no Bra sil e ta mpouco nos próprios Estados Unidos. Pa ra críti cas à vi são da questão ra cial dos mesmos: cf.
HANCHARD, Mi chael. Política tra nsnacional negra, a nti-imperialismo e etnocentrismo para Pi erre Bourdieu e Loïc
Wa cquant: exemplos de i nterpretação equivocada. Estudos Afro-Asiáticos, a no 24, nº 1, 2002, p. 63-96; PINHO,
Os mundo de Araújo; FIGUEIREDO, Ângela. Ideias fora do l ugar e o lugar do negro nas Ci ências Sociais brasileiras.
Revista Estudos Afro-Asiáticos, a no 24, nº 1, 2002, p. 189-210; FRENCH, John. Pa s sos em fa lso da ra zão a ntii mperialista: Bourdieu, Wacquant, e o Orfeu e o Poder de Hanchard. Estudos Afro-Asiáticos, a no 24, nº 1, 2002, p.
97-140; BORTOLUCI, Jos é Henrique; JACKSON, Lui z C; PI NHEIRO FILHO, Fernando. Contemporâneo clássico: a
recepção de Pierre Bourdieu no Brasil. Lua Nova, Sã o Pa ulo, nº 94, 2015, p. 217-254.
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definida, por um lado, de modo amplo e garantida por direitos formais, ao estabelecer que
“todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza” (art. 5º, caput, da CF), e,
por outro, uma cidadania cujos direitos são, em geral, ignorados, não cumpridos e
estruturalmente limitados pela pobreza e pela violência cotidiana, perpetuando-se por meio de
restrições fatuais da cidadania, por meio da imposição de distâncias sociais criadas por
diferenças enormes de renda e de educação, por meio de desigualdades sociais que separam
brancos de negros, ricos de pobres, nordestinos de sulistas dentre tantas outras (GUIMARÃES,
2009, p. 59).
Nesse sentido, reconhecendo-se que, no Brasil, o racismo não foi abolido com a Lei
Áurea, em 1888, ele continuou a se fazer presente nas relações sociais e na própria estrutura
estatal, sendo que só décadas mais tardes houve a nomeação do racismo individual 4 . No campo
das políticas públicas patrimoniais, em uma sociedade alicerçada em hierarquias que mesclam
racialização e classicismo social, o racismo se ocultou na forma institucional e cultural. De forma
institucional porque as instituições não o encaram, fingindo não existir e preferindo acreditar
no mito da democracia racial ou, também, que o racismo é problema dos “outros” e não
“nosso”5. Ao racismo institucional, complementa-se o racismo cultural, no qual os valores
escolhidos para representar a tropical Nação eram eminentemente de uma tradução lusobrasileira, eurocentrados, isto é, brancos, considerando-se, por muito tempo, os elementos das
culturas indígenas e negras como formas que não mereciam a distinção patrimonial da Nação,
prática que teve como marco divisor, no âmbito do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional – IPHAN, o tombamento do Terreiro Casa Branca e a Serra da Barriga (antigo Quilombo
dos Palmares), na década de 80 (oitenta), abrindo fissuras jurídicas que desfetichizaram o
instituto do tombamento e que possibilitaram a Constituição Federal de 1988 tratar a questão
sob uma perspectiva inovadora e antirracista, (apesar do texto constitucional não fazer esta
nomeação), em verdadeiro prestígio ao fenômeno da quilombagem6.

4

Lei nº 1.390/1951, conhecida como Lei Afonso Arinos, que inclui entre as contravenções penais a prática de atos
res ultantes de preconceitos de ra ça ou de cor. Em 1988, gra ças aos esforços do movimento negro, a Constituição
tra ns formou o racismo em crime, mas contam-se nos dedos de uma mão as pessoas até punidas por crime de racismo,
s endo o mais comum que casos de flagrante racismo sejam caracterizados em outros ca pítulos das leis penais pelos
própri os a dvogados das víti mas, que só assim têm chances reais de ganhar as causas (GUIMARÃES, 2009, p. 60).
5 “As s im é o ra cismo brasileiro: sem cara. Tra vestido em roupas ilustradas , universalistas, tratando-se a si mesmo
como a ntirracismo, e negando, como a ntinacional, a presença i ntegral do a fro -brasileiro ou do índio-brasileiro. Para
es te racismo o racista é aquele que separa, não o que nega a humanidade de outrem; desse modo, racismo, para ele
é o ra ci smo do vi zinho (o ra cismo americano)” (GUIMARÃES, 2009, p. 60).
66 Ao di ferenciar quilombagem de quilombo, Cl óvis Moura (1992, p. 25) diz que o fenômeno da quilombagem tem
como epi centro o quilombo, mas nele podem s er englobadas todas a s manifestações de resistência da parte do
es cra vo.
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Nesse sentido, Clóvis Moura, ao analisar os quilombos como agentes de mudança
social e resistência cultural 7 , entende como quilombagem o movimento de rebeldia permanente
organizado e dirigido pelos próprios escravos que se verificou durante o escravismo brasileiro
em todo o território nacional, tratando de um movimento de mudança social que representou
uma força de desgaste significativa ao sistema escravista, solapando as suas bases em diversos
níveis (econômico, social e militar) e influenciando poderosamente para que esse tipo de
trabalho entrasse em crise e fosse substituído pelo trabalho livre (MOURA, 1992, p. 22).
E o prestígio e a distinção patrimonial da Constituição Federal aos quilombos não
parece ser algo em vão, pois para Clóvis Moura (1992, p. 22), a quilombagem foi um movimento
de emancipação que antecedeu, em muito, o movimento liberal abolicionista, já que tinha um
caráter mais radical, sem nenhum elemento de mediação entre o seu comportamento dinâmico
e os interesses da classe senhorial; somente a violência, por isto, poderia consolidá-la ou destruíla: de um lado o escravos rebeldes; de outro, os seus senhores e o aparelho de repressão a essa
rebeldia.
Não se pode esquecer que o percurso histórico que permeou as Constituições
brasileiras até 1988 foi marcado pela invisibilidade das populações negras e das garan tias
relacionadas às terras tradicionalmente ocupadas ao longo dos séculos, já que o processo
político-jurídico colonial desconsiderou a existência dos grupos étnicos-racializados como
sujeitos de direitos ativos e com igualdade de condições para verem resguardadas suas culturas8
(SILVA; PONTES; MILANO, 2017, p. 135). A melhor forma de se efetuar essa invisibilidade foi o
silêncio normativo, ou seja, a “não nomeação” dos quilombolas, deixando-se que o direito não
fizesse qualquer tipo de nomeação a tais comunidades, como se não existissem, como se fossem
ocultas, ou nomeando-lhes as suas identidades em categorias genéricas como a de camponeses
ou trabalhadores rurais, sem quaisquer questionamentos que levassem a inferição de suas
trajetórias históricas e de sua composição racial predominantemente negra.
Assim, a data de 13 de maio de 1888 abriu para a população negra brasileira um novo
período de discriminação e desrespeito em que o Estado e o sistema jurídico tiveram papel
preponderante, pois a aquisição da “cidadania plena” extinguiu as categorias livre e liberto,
passando a se considerar todos como cidadãos brasileiros, através da declaração dos Estados
7

Dura nte a escravidão, o negro tra nsformou não apenas a s ua religião, ma s todos os padrões das s uas culturas em
uma cultura de resistência social; essa cultura de resistência, que parece se amalgamar no seio da cultura dominante,
no entanto, desempenhou durante a escravi dão, um papel de resistência s ocial, o qual perdura até hoje, que muitas
vezes escapa aos seus próprios agentes, uma função de resguardo contra a cultura dos opressores (MOURA, 1992, p.
34-35).
8 A probl emática, evidentemente, não atingiu apenas o Brasil. Ibrahima Thiaw (2012, p. 16), ao analisar a problemática
da s a propriações cul turais na Senegâmbia, l embra que o poder col onial em particular negava toda a historicidade e
toda a cri atividade cul tural aos grupos l ocais, chegando a té a se a propriar de certos monumentos percebidos como
ori undos da difusão, a partir de outros focos de ci vilizações pré-determinadas (THIAW, 2012, p.16).
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Unidos do Brasil de 18919 (BERTÚLIO, 1989, p. 4), em que o voto universal, por exemplo,
permaneceu, até 1988, restrito aos alfabetizados 10 , o que excluía, de fato, a população
analfabeta, em sua maior parte negra (GUIMARÃES, 2009, p. 60).
Essa não discussão dos efeitos jurídicos da escravidão deixou marcas em todo o
sistema de direitos estabelecido a partir da Constituição de 1891, pois uma sociedade que
vivenciou a escravidão na maior parte de sua história, isto é, por quase quatro séculos,
simplesmente, silenciou a respeito da inclusão desses sujeitos, tendo o sistema jurídico sido um
forte aliado para a manutenção das próprias desigualdades anteriores a 1888, tendo em vista
que a apreensão e discussão do direito, do Estado e da sociedade nas relações entre os sujeitos,
permitiu o fortalecimento das teorias e ideologias racistas, na medida em que não incluiu no
debate as relações raciais, dado concreto da sociedade brasileira, a existência de desigualdades
raciais; além disso, são inúmeras as ações concretas em que o direito é chamado a regular e
reprimir indivíduos e coletividade com base exclusiva na caracterização racial dos mesmos
(BERTÚLIO, 1989, p. 117).
Com a Constituição de 1988 foram criadas fissuras no silêncio normativo e na falta de
nomeação a institutos e categorias jurídicas, pois se eliminou o silêncio que, anteriormente,
aprisionava na invisibilidade jurídica as comunidades quilombolas, tendo o antropólogo Alfredo
Wagner Berno de Almeida (2011, p. 91-92) destacado que a “engenharia jurídica para
institucionalizar a expressão ‘remanescentes das comunidades de quilombos’ evidenciaria a
tentativa de reconhecimento formal de uma transformação social considerada como
incompleta”; o movimento de “institucionalização incide sobre ‘resíduos’ e ‘sobrevivências’,
revelando as distorções sociais de um processo de abolição da escravatura bastante limitado e
parcial”; a continuidade, por seu turno, seria percebida quando os direitos e os interesses
tutelados são apresentados sob a racionalidade colonial e proprietária de outrora (SILVA;
PONTES; MILANO, 2017, p. 136).
Contudo, além disso, a Constituição Federal estabeleceu medida antirracista, no
próprio texto, em favor da memória dos quilombos, ao determinar o tombamento de “todos os
9

“Art. 72 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos direitos
concernentes à liberdade, à segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes: § 1º - Ninguém pode ser
obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. § 2º - Todos são iguais perante a lei. A
República não admite privilégios de nascimento, desconhece foros de nobreza e extingue as ordens honoríficas
existentes e todas as suas prerrogativas e regalias, bem como os títulos nobiliárquicos e de conselho”. [Gri fou-se]
10 A nã o concessão de cidadania formal, pela Constituição de 1891, por exemplo, aos analfabetos e aos mendigos,
evi dentemente, de maioria negra, é bem representativo disso: “Art 70 - São eleitores os cidadãos maiores de 21 anos
que se alistarem na forma da lei. § 1º - Não podem alistar-se eleitores para as eleições federais ou para as dos Estados:
1º) os mendigos; 2º) os analfabetos; 3º) as praças de pré, excetuados os alunos das escolas militares de ensino
superior; 4º) os religiosos de ordens monásticas, companhias, congregações ou comunidades de qualquer
denominação, sujeitas a voto de obediência, regra ou estatuto que importe a renúncia da liberdade Individual ”
[Gri fou-se]. Não é difícil presumir quem eram os analfabetos e os mendigos. Apesar de criticada, a Constituição de
1988 fa cul tou a os analfabetos o direito ao voto (a rt. 14, §1º, II, “a ”).
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documentos e sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos ” (art. 216, §
5º). Pode-se até argumentar que se tratou de um populismo constitucional, de impensável
efetividade e concretização, mas não se trata disso. Trata-se de norma que está a ser descoberta
e construído o seu real conteúdo, isto é, de norma constitucional cujo conteúdo é plenamente
realizável e cujo mérito maior é colocar a memória e história dos quilombos dentro da narrativa
do Estado-Nação que a própria Constituição já havia traçado, rompendo com uma tradição
patrimonial eurocentrada e materializada, ao estabelecer que “o Estado protegerá as
manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos
participantes do processo civilizatório nacional” (art. 215, § 1º) e que “constituem patrimônio
cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em
conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos
formadores da sociedade brasileira”, incluídas as “I - as formas de expressão; II - os modos de
criar, fazer e viver; III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; IV - as obras, objetos,
documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico -culturais; V os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico,
paleontológico, ecológico e científico”.
Dessa forma, a patrimonialidade quilombola foi alçada a um nível de distinção
patrimonial que nenhum outro elemento da cultura brasileira recebeu, pois se trata do único
caso de tombamento previsto na própria Constituição Federal. Isso não pode ser lido ou
interpretado como mera retórica ou simbolismo constitucional. Além de seu conteúdo realizável
e necessário, há um ideal, há uma mensagem de retomada e reescrita do projeto de Nação, no
qual os quilombolas foram e são protagonistas, merecendo não apenas a distinção patrimonial
(art. 216, § 5º), mas o reconhecimento de todos os direitos que lhes são inerentes como sujeitos
contemporâneos de uma República que se quer refundar e reconstruir. Se o projeto de Nação
estabelecido por 1891 não deu certo e obviamente não daria mesmo, já que aquela não teve o
mínimo pudor em desconsiderar a sua população recém liberta, o projeto de Nação que a
Constituinte de 1988 quer implantar requer que o racismo seja desmascarado, demanda que a
resistência negra, indígena e de outros grupos formadores venham compor a narrativa oficial,
requer que as diferenças raciais sejam explicitadas, a fim de que o princípio da igualdade seja
aplicado de forma a enxergar as desigualdades mais evidentes e aquelas dissimuladas através
de um sistema racial complexo, mas que necessita ser enfrentado, evitando que esse projeto ou
projetos de Brasil, mais uma vez, não fracasse.
Nesse sentido, os estudos sobre o patrimônio cultural são relevantes para o
entendimento dos processos de elaboração das identidades nacionais, já que as reflexões
realizadas nesse campo são importantes na medida em que articulam elementos como a
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determinação dos lugares de memória, a elaboração de narrativas e a criação de significados
para compor as representações da nacionalidade, que, no caso brasileiro, omitiu durante largo
tempo a face negra de sua constituição; num cenário inicial de preservação patrimonial, em que
somente edificações e monumento de origem europeia eram valorizados, as justificativ as para
a não inserção de elementos indígenas ou afro-brasileiros originavam-se no discurso da ausência
de vestígios materiais relacionadas a outras matrizes culturais (LIMA, 2014, p. 5).
Assim, as questões e processos elencados acima podem ser o ponto de partida para
uma reflexão que deve realizar de forma mais ampla, como a articulação das formas de
salvaguarda do patrimônio cultural afro-brasileiro com outras demandas por direitos sociaisque
têm origem nas limitações provocadas pelo racismo, uma vez que essas demandas incidem
diretamente sobre as formas de produção e reprodução dos bens culturais e sobre as condições
de existência das comunidades negras detentoras desse patrimônio cultural (LIMA, 2014, p. 8).
Nesse contexto, além das outras formas de proteção jurídica que já contemplam o
patrimônio afro-brasileiro, o art. 216, § 5º, da Constituição Federal, constitui um precioso
instrumento em favor do reconhecimento e inclusão de parcela dessa patrimonialidade
insurgente, que pode se dar tanto sob o aspecto da materialidade ou da imaterialidade, já que
o sistema constitucional prestigiou essa dualidade patrimonial (art. 216, caput), apesar das
críticas que suscita. Nesse viés, um dos equívocos relacionados à patrimonialidade dos
quilombos é não visualizar os mesmos como tendo sido produtores de cultura material
(FERREIRA, 2009, p. 10 e 16), tratando-se de um preconceito com um viés bastante racializado,
ao não enxergar a produção de materialidade patrimonial dos afro-brasileiros e considerar que
eles só produziram cultura imaterial ou folclore.
O Estado-Nação se apropriou da cultura negra apenas quando foi conveniente para
afirmar o mito fundador. Quando não houve conveniência, subalternizou-a e a combateu. Clóvis
Moura (1992, p. 35) lembra que isso aconteceu com seus instrumentos e rituais, que passaram
a ser instrumentos típicos, com as suas manifestações musicais, indumentária africana, a
cozinha sagrada dos candomblé, muitas vezes considerado simplesmente como folclore,
duvidando-se que seja uma religião11, em atitude que fomenta o racismo religioso12 ; com isso,
11

A ques tão é tão gra ve, que mesmo em um Estado que s e intitula laico, desde o Decreto nº 119-A, de 07 de janeiro
de 1890, no s éculo XXI, há decisões de a gentes do Es tado a firmando, s obre as religiões a fro-brasileiras, em uma
deci são judicial, que tais “ma nifestações de religiosidade não contêm os tra ços necessários de uma religião a saber,
um texto ba se (corão, bíblia etc) (sic.) a usência de estrutura hierárquica e a usência de um Deus a s er venerado” ou
que “a s manifestações religiosas a fro-brasileiras não se constituem em religiões, muito menos os vídeos contidos no
Googl e refletem um sistema de crença – são de mau gosto, mas são manifestações de livre expressão de opinião”
(BRASIL, 2014, p. 154).
12 Veja -se que o Supremo Tri bunal Federal – STF es tá julgando o Recurso Extra ordinário nº 494601, i nterposto pelo
Mi ni stério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra decisão do Tri bunal de Justiça daquele Es tado, o qual
decl arou a constitucionalidade da Lei estadual nº 12.131/2004, que a crescentou a o Código Es tadual de Proteção de
Ani mais a possibilidade de sacrifícios de a nimais destinados à alimentação humana nos cultos religiosos.
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subalternizou-se o mundo cultural dos africanos e dos seus descendentes; e a dominação
cultural foi acompanhada da dominação social e econômica e o sistema de controle social
passou a dominar todas as manifestações culturais negras, que tiveram, em contrapartida, de
criar mecanismos de defesa contra a cultura dominadora (MOURA, 1992, p. 35).
É de se registrar que a produção intelectual posterior à década de 30, que foi um dos
fortes momentos de afirmação do Estado-Nação, depois de um primeiro momento de
indistinção conceitual, progressivamente institucionalizada, disciplinada e adaptada às práticas
divisórias do discurso acadêmico, passou a dedicar aos indivíduos de ascendência africana a
designação de negros, ligando-os à ideia de raça, assim como a dedicar aos de origem americana
a designação de índios, ligando-os à ideia de etnia, podendo-se afirmar que a cada um desses
dois recortes da população submetida aos aparelhos e à ideologia do Estado Nacional brasileiro
coube uma tradição acadêmica, cada uma com o seu próprio panteão de autores, seu repertório
teórico, suas categorias de análise, seus diagnósticos sobre a realidade brasileira; da mesma
forma, o Estado Nacional produziu expedientes de controle cultural e social diferentes para cada
um desses recortes, gerando formas distintas de lidar com a alteridade representada por
indivíduos não-brancos, “incivilizados”, “inferiores” em termos mentais e culturais que, no
entanto, precisavam ser assimilados ou absorvidos pela nação brasileira (ARRUTI, 1997, p. 9).
É nesse contexto que, embora o pensamento nacional predominante no campo de
patrimônio cultural tenha trabalhado por muito tempo com a ideia de monumentos e com
conceitos de patrimônio material visando à preservação, tais ideias foram ampliadas e
formataram uma proposta onde o conceito de patrimônio cultural está fundamentado na
referência de processos culturais; ressalta-se que a preocupação com a construção de um
adequado conceito de patrimônio incide na discussão entre a nação, a identidade e a
territorialidade nacionais; assim, então, identidade e territorialidade são dois requisitos
fundamentais construídos para a definição de referência cultural e esta, por sua vez, para os
conceitos ampliados do que vem a ser os patrimônios culturais materiais e imateriais; a
referência cultural tem forte vinculação com a relação de pertencimento da “nossa identidade”
e com a “nossa territorialidade” (CUNHA JUNIOR, 2012, p.163). Nesses termos, este conceito de
patrimônio cultural é importante para identificação das comunidades quilombolas, para seu
estudo e, principalmente, para fins jurídicos do seu reconhecimento nos processos de titulação
(CUNHA JUNIOR, 2012, p.165).
A articulação entre a nova agenda patrimonial de valorização de expressões culturais
afro-brasileiras, que foram elevadas a ícones da “resistência à opressão histórica sofrida”, e as
ações de reivindicação pela titulação de remanescentes de quilombo parece cada vez mais se
expandir (MATTOS; ABREU, 2009, p. 271). Na atualidade, algumas definições conceituais de
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comunidades de quilombos ou de remanescentes de quilombos são produzidas como repostas
à necessidade da solução de problemas estruturais, históricos, culturais e jurídicos dessas
populações, articulado aos conceitos de patrimônio cultural e de bens materiais e imateriais;
território, cultura, identidade e história são as categorias mais comumente presentes na
discussão conceitual de quilombos como patrimônio histórico ou de patrimônio cultural (CUNHA
JUNIOR, 2012, p.163).
Portanto, estudar os quilombos, na sua historicidade, na sua patrimonialidade ou no
seu aspecto arqueológico, igualmente, pois a Constituição menciona “sítios”, é tentar trazê -los
para uma narrativa que os ignorou. As fontes arqueológicas, uma vez que são materiais e locais,
não oferecem simplesmente uma perspectiva deliberadamente local sobre os processos globais,
mas, igual e fundamentalmente, permitem desnudar os silêncios na história, pois têm assim um
potencial único para recuar no tempo e comparar as mudanças dos períodos pré -coloniais,
coloniais e pós-coloniais; essa perspectiva de longa duração é importante no sentido de permitir
colocar em relevo os diferentes estratos da evolução da vida social, econômica e política e, daí,
determinar os atores, as causas e as consequências (THIAW, 2012, p. 23).
Tal preocupação corresponde a uma necessidade de quebrantar a lógica monista do
processo de dominação colonial, sendo que medidas antirracistas no âmbito da UNESCO 13
constituem preocupação que já faz parte da agenda desse organismo, sendo exemplo disso, no
Brasil, o reconhecimento do Cais do Valongo como Patrimônio Cultural da Humanidade. Resulta,
então, fundamental uma consideração ao direito humano fundamental do direito humano aos
patrimônios culturais que se situem decididamente no caminho do pluralismo e da
interculturalidade, que critiquem a o patrimônio singular ou a ideia de monopatrimonialidade,
entendido como a ideia de nação monocultural, que identifica a matriz de colonialidade do
poder, do saber e do ser que o atravessa e que dá conta de direitos mais específicos, de
indivíduos e grupos em torno dos processos de seleção e gestão patrimonial (COLOMBATO;
MEDICI, 2016, p. 69).
A ideia de monopatrimonialidade, fundadas na matriz da colonialidade, deve ser
confrontada com os patrimônios dissidentes, aqueles que ficaram à margem das narrativas
oficiais, que, agora, podem se mostrar evidentes e demonstrar perspectivas não hegemônicas e
dissidentes. Assim, as medidas antirracistas no Brasil, como as patrimoniais, têm como desafio
não cair numa paralisia, a um só tempo relativista e fatalista, ou seja, não aceitar, como traço
definidor da nação aquilo que se critica, não se podendo continuar a dispensar um tratamento
formalmente igual aos que, de fato, são tratados como pertencendo a um estamento inferior;
13

Cf. GRONDONA, Ana . Antirracismo y di scurso científico para las masas (1948-1960). Reflexiones em torno de la
“di vul gación”. Tabula Rasa: revi s ta de humanidades, Bogotá, nº 24, ene./jun. 2016, p. 191-211.
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as políticas de ação afirmativa têm, antes de mais nada, um compromisso com o ideal de
tratarmos todos como iguais (GUIMARÃES, 2009, p. 196), pois, no Brasil, nomear a cor ainda
hierarquiza, pois implica quebrar o pacto de silêncio sobre o passado escravo, celebrado entre
os cidadãos brasileiros livres em plena vigência da escravidão; passados mais de cem anos da
Abolição, quebrar com a ética do silêncio apresenta-se paradoxalmente como caminho possível
para reverter tal processo de hierarquização cristalizado no tempo, e instaurar um universalismo
almejado, mas não verdadeiramente atingido, desde o século retrasado (MATTOS, 2005-2006,
p. 111).
Mais do que nunca são necessárias políticas patrimoniais que tenham foco
antirracista, pois a patrimonialidade constitui um forte elemento de difusão e afirmação do
respeito à diferença à história do “outro”, com a formulação de políticas públicas que
reconheçam as especificidades da questão racial na sociedade brasileira e pressuponham lidar
com a equidade, trazendo, dessa forma, para o centro do debate político as dimensões da
visibilidade e do reconhecimento, bem como a ideia de construir a política não a partir do
universal somente, mas das diferenças e da multiplicidade destas diferenças como medida para
a construção política (FARRANHA, 2014, p. 99).
Nessa perspectiva, a promoção da equidade e inclusão se propõe a corrigir situações
de discriminação, que muitas vezes não são “explícitas”, pois são dissimuladas, procurando
alterar elementos da cultura institucional, da percepção, da segregação e da segmentação
ocupacional; assim, trata-se de ir mais além da fórmula “todos/as são iguais perante a lei, sem
distinção de qualquer natureza” e promover as condições para o exercício da igualdade e,
consequentemente, mecanismos que alterem as situações históricas de desigualdade se fazem
necessários (FARRANHA, 2014, p. 98), tornando os sujeitos iguais perante os “outros” sujeitos,
a sociedade e o próprio Estado, já que, como no século XIX, dizer-se negro ainda é basicamente
identificar-se com a memória da escravização, inscritas em práticas culturais e na pele de
milhões de brasileiros, sendo essa a base que empresta consistência histórica à discussão atual
sobre políticas de ação afirmativa no Brasil a partir da auto identificação como negro (MATTOS;
ABREU, 2009, p. 283).
É nessa perspectiva que o tombamento dos sítios detentores das reminiscências
históricas dos antigos quilombos emerge como prática patrimonial antirracista, pois evidencia a
resistência quilombola ao processo jurídico, político, social e econômico que constituiu a
escravidão, demonstrando que os escravos, dentro das fortes limitações que lhe eram impostas,
contribuíram para a construção do Estado-Nação, que foram protagonistas e que tal
protagonismo foi valorizado pela Constituição Federal de 1988.
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Se no passado, o direito representou para a população quilombola a força do racismo;
atualmente, o direito significa a possibilidade de construção de um antirracismo, já que a
memória resistente é alçada a um patamar de positividade, de retirada dos silêncios, dando voz
às histórias e memórias daqueles que resistiram à escravidão, criando fissuras em um sistema
jurídico perverso, que não teve como resistir e que cedeu à abolição.
Além disso, no campo da simbologia constitucional, o reconhecimento e a inclusão do
tombamento quilombola representa a possibilidade de sujeitos subalternos como protagonistas
não só de suas histórias, mas de uma história do próprio Estado-Nação, com sujeitos que
estiveram silenciados; representa, ainda, a ideia segundo a qual a história é escrita por aqueles
que a narram e que essa narrativa também está ao alcance dos sujeitos subalternizados, que
têm possibilidades de reescrever seus destinos, de contribuir para mudanças na superestrutura
econômica, social, política e jurídica da Nação. Pode parecer um devaneio, uma utopia, mas se
trata de uma proposta constitucional, a qual não pode ser silenciada.
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CONSTRUÇÕES DE IDENTIDADE NOS PROCESSOS DE REGISTRO DE TRADIÇÕES DO CONGADO
EM ESFERA FEDERAL E MUNICIPAL
RAFAEL ANTÔNIO MOTTA BOEING 1
Introdução
Em agosto de 2009, o Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, órgão colegiado do
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), emitiu parecer favorável à
instrução do processo de registro das Congadas de Minas, visando seu reconhecimento como
Patrimônio Cultural do Brasil. Desde então, a autarquia federal se tornou mais uma instituição
produtora de conhecimento cujas atenções têm se direcionado a essas manifestações da cultura
afro-brasileira, com a finalidade de realizar seu levantamento, identificação e documentação em
todo o estado de Minas Gerais. Paralelamente, os setores de patrimônio dos mais variados
municípios mineiros também vêm instruindo os seus próprios processos de registro de festas,
irmandades e/ou reinados de Nossa Senhora do Rosário, guardas de Congo, Moçambique,
Marujos, entre outros bens culturais imateriais associados aos africanos escravizados e seus
descendentes em cada território.
Esses órgãos e entidades, porém, estão se colocando diante de um imenso desafio. O
conjunto de tradições agrupado genericamente em torno do termo “Congadas”, ou “Congado”,
possui uma dinâmica extremamente complexa, híbrida, multifacetada. Herdeiros das
irmandades negras cristãs dos séculos XVIII e XIX – as quais mantinham a prática da eleição,
coroação e cortejo de reis negros juntamente com a realização das festas de seus santos
padroeiros –, os Congados dos séculos XX e XXI, de um modo geral, são frutos de processos de
“deslocamento sígnico”, nos quais a devoção aos santos católicos foi adaptada por (e adaptou)
uma gnosis ritual africana em sua concepção, estruturação simbólica e visão de mundo. A
despeito de prestar culto a entidades reconhecidas e difundidas pela Igreja Católica (estando
muitas vezes, inclusive, integradas ao calendário de festas das paróquias), essas tradições
constituem uma alteridade cultural, religiosa para a população cristã, pois se fundamentam em
uma cosmologia que não é, propriamente, europeia. Não à toa, sua transmissão ao longo do
tempo ocorreu de maneira não harmoniosa, mas constantemente estorvada pelas mais diversas
formas de repressão, empreendidas por parte não apenas da Igreja Católica, mas também do
Estado colonial, imperial e republicano.
Somente no último meio século é que os órgãos e entidades de políticas culturais vêm
reconhecendo as memórias orais, corporais, rituais dos Congados como testemunhos de uma

1

Progra ma de Pós -graduação em Memória Soci al da Uni versidade Federal do Es ta do do Ri o de Janeiro
(PPGMS/UNIRIO) – Doutorando em Memória Social.
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história digna de ser documentada e, talvez, “patrimonializada”. Muitas vezes, porém, não se
tem considerado que essas memórias não podem ser lidas apenas nos termos dessas
instituições – cujas bases são geridas pela classe dominante e, logo, se assentam em uma visão
de mundo europeia, branca, cristã –, mas sim de acordo com as categorias próprias de um povo
que é, ao mesmo tempo, culturalmente distinto e historicamente reprimido, violentado,
marginalizado, respeitando-se a sua singularidade e a sua ancestralidade.
Essa patrimonialização, porém, não tem ocorrido de forma unilateral. Muitos desses
processos têm sido desencadeados pelos próprios grupos recriadores das expressões,
celebrações e saberes do Congado.

De um modo geral, esses grupos vêm cada vez mais se

apropriando dos processos em questão como instrumentos para a garantia de direitos básicos
(sociais, difusos, culturais) que frequentemente lhes são negados e/ou para a conquista de um
lugar de sujeitos de discursos sobre si dentro da esfera pública, na qual possam eles próprios
apresentar e encaminhar suas reivindicações. No decorrer dos processos, a construção e/ou
afirmação de identidades sociais adquire uma função estratégica, uma vez que elas se tornam
ferramentas para o reconhecimento e/ou visibilidade desses grupos subalternizados no âmbito
das políticas de Estado e dos governos, sobretudo no campo da cultura e do patrimônio.
Uma das chaves de leitura do presente trabalho é o conceito de “cidadania patrimonial”,
tal como elaborado por Manuel Ferreira Lima Filho. Refletindo sobre a cidadania em um “nível
substantivo de práticas de exclusão e marginalização diretamente relacionadas às questões de
raça, gênero e classe” (LIMA FILHO, 2015, p. 135), o autor utiliza o adjetivo “patrimonial” para
se referir à capacidade operativa (cognitiva e de agência) que os grupos sociais detêm e aplicam
para construir estratégias de interação (adesão ou resistência) com as políticas patrimoniais, no
âmbito global, nacional ou local, “a fim de marcar preponderadamente um campo constitutivo
identitário, pelo alinhamento dos iguais ou pela radicalidade da diferença” (LIMA FILHO, 2015,
p. 139, grifo nosso). Nessas estratégias, os grupos em questão articulam categorias de diferentes
procedências – tais como cultura, tradição, identidade, registro, rito, entre outras – em variadas
modulações, conforme suas próprias visões de mundo – que podem vir a aceitar ou rejeitar o
discurso hegemônico sobre a cultura nacional, por exemplo – afirmando-se como sujeitos e
reivindicando direitos. Sendo assim, o autor concebe as políticas patrimoniais como um jogo de
poder que adquire, muitas vezes, um caráter de “recurso ultimado pela condição humana de
sobrevivência em contextos sociais de países como o Brasil onde as condições básicas de vida
faltam, como saúde, segurança, moradia e educação” (LIMA FILHO, 2015, p. 141), sendo que
diversos atores sociais fazem da cultura uma “arma”, no sentido proposto por Clara Mafra:
(...) ‘nativos’ dos quatro cantos do planeta apropriam-se da categoria
[cultura] para, em nome do valor de sua própria “cultura”, defender seus
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modos de ser específicos em relação a alteridades humanas e institucionais
com diferentes pesos e medidas. (...) na metáfora da “cultura como arma”
está em relevo a capacidade de “objetificação” do reconhecimento da
cultura, algo que ocorre quando alguém de fora se dispõe a representar o que
as comunidades vivem e experimentam. Mais do que isto, temos a
continuidade em reverso desse processo, como quando o sujeito ‘objetivado’
se apropria da representação e dos pressupostos do observador (...) (MAFRA,
2011 apud LIMA FILHO, 2015, p. 141).

A metáfora da “cultura como arma” nos interessa especialmente no que se refere à
afirmação de uma cultura, de uma tradição e/ou de uma identidade específica dos sujeitos
“objetivados” pelas políticas patrimonialistas a partir das apropriações que eles próprios fazem
das categorias cunhadas no processo de “objetificação”. Em suas reflexões sobre a categoria de
população ou conhecimento “tradicional”, Regina Abreu observa como ela vem sendo acionada
como direito e forma de autodefinição, “sinalizando identidades coletivas objetivadas em
movimentos sociais” (ABREU, 2012, p. 32). Para a autora, a categoria tem adquirido sentidos
novos e dinâmicos, contrastando, portanto,
com uma visão até então cristalizada de uma linearidade histórica, onde se
privilegiava a ótica do passado como uma ‘rema nescência’ da ‘comunidade
primitiva’ ou da ‘comunidade doméstica’ ou como resíduo de um suposto
estágio de ‘evolução da sociedade’ (ABREU, 2012, p. 32)

Os chamados “detentores” de saberes tradicionais, por sua vez, acionam cada vez mais
dimensões complexas e criativas na construção de um processo identitário, em que a categoria
“tradicional” é “social e politicamente construída com base em conflitos, reivindicações e
negociações em face do Estado” (ABREU, 2012, p. 32), logo está longe de se referir a
comunidades “naturais” ou “espontâneas”. É preciso ter essas dimensões em vista ao
refletirmos sobre a problemática da identidade cultural, ou social, inclusive no âmbito dos
processos de patrimonialilização das tradições do Congado.

Em torno do Congado
Não existe consenso a respeito de uma definição do que seja “Congado”. Seu
entendimento varia imensamente conforme o autor, a região ou a época em que esse termo
foi/é utilizado. Por vezes, Congado é definido como a totalidade dos ritos de eleição, coroação
e cortejo de reis negros. Em outros casos, é associado a apenas um dos grupos que compõem
esses ritos, as chamadas guardas de Congo. A partir de meados do século XX, na região
metropolitana de Belo Horizonte, tornou-se comum o uso do termo para se referir aos festejos
de devoção negra – em honra a Nossa Senhora do Rosário e/ou outros santos católicos –
conduzidos por guardas – sejam elas de Congo, Moçambique, Marujos, Caboclos, etc. –,
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reunidas em Irmandades ou não, vinculadas a Reinados 2 ou não. Seja como for, trata-se de um
termo forjado no contexto de relatos sobre essas manifestações que foram escritos por
observadores externos, não pertencentes àquele universo.
As primeiras referências às “Congadas” aparecem ainda no século XIX na narrativa de
viajantes europeus que, em suas andanças, presenciaram brevemente festas de reis negros em
diversas regiões do Brasil. Na região das Minas Gerais, os relatos de Spix e Martius, Francis
Castelnau, Richard Burton, entre outros, descreveram os “autos” de eleição, coroação e cortejo
de reis com títulos de “nações” africanas, juntamente com suas danças e cânticos, identificandoas genericamente a partir de termo derivado da “nação” mais recorrente, qual seja, a do Con go
(SOUZA, 2002).
Já no século XX, folcloristas brasileiros se utilizaram do termo nas suas descrições mais
atentas e extensas sobre esses “autos”, enfatizando, no entanto, seu caráter dramático, isto é,
as encenações de batalhas entre reinos cristãos e pagãos em África, que ocorria dentro das
chamadas “embaixadas”. A partir de seus inventários produzidos na década de 1930, Mário de
Andrade separou a manifestação em duas partes distintas: as danças dramáticas, ou
“embaixadas”, e os ritos do reinado, que ele nomeia de “cantigas”. De um modo geral, os ritos
do reinado apontavam para as normas de convivência internas ao grupo e deste com a
sociedade abrangente, com suas hierarquias, solidariedades e papéis sociais definidas. As
danças dramáticas, por sua vez, remetiam aos elementos simbólicos fundantes, baseados ao
mesmo tempo no cristianismo português e na religiosidade africana, remetendo não apenas à
existência de embaixadas nos reinos africanos, mas também à trajetória de personalidades
como a rainha Nzinga e Dom Afonso I.
A ênfase dos folcloristas da primeira metade do século XX sobre as “embaixadas” nos
ajudam a compreender as limitações de suas abordagens, as quais estavam, grosso modo,
excessivamente focadas no “objeto folclórico”, “em detrimento de seus produtores e de toda a
diversidade sociocultural que o conforma” (LUCAS, 2000, p. 39).
Desde os anos de 1970, porém, novas abordagens, elaboradas por antropólogos,
sociólogos, literatos, historiadores, etnomusicólogos, entre outros pesquisadores, vêm
mostrando o quanto as tradições congadeiras são complexas, dinâmicas e multifacetadas –

2

Mui tos agentes relacionados a esse universo religioso-cultural têm preferência por utilizar o termo “Reinado”, ao
i nvés de “Congado”, para designar os festejos em questão. Pa ra a etnomusicóloga Glaura Lucas, porém, o termo
“Rei nado” não se aplica a todos os casos. Enquanto “Congado” se tornou um termo bastante abrangente, que designa
toda festa religiosa em que as referidas guardas têm alguma participação, “Reinado” s e refere a um contexto que
i ncl ui não apenas a s guardas, mas ta mbém a “presença de uma corte real simbolizando os santos homenageados –
Rei de São Benedito, Rainha de Santa Efigênia – e também os reinos africanos – Rei Congo e Rainha Conga – esses
úl ti mos representando, i gualmente, Nossa Senhora do Rosário” (LUCAS, 2000, p. 5).
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sendo que a “embaixada”, tão destacada pelos folcloristas, é apenas um entre inúmeros
elementos desse universo cultural e religioso.
De todo modo, é preciso reconhecer que o interesse de folcloristas por essas
tradições de matriz africana genericamente enquadradas como “Congadas”, ou “Congado”,
contribuiu significativamente não apenas para a sua documentação, mas também para a
inauguração de um movimento de associativismo entre os seus recriadores e, logo, para a
organização social e política deles em torno da identidade de “congadeiros”. Atualmente, muitas
lideranças desse movimento concordam em dizer que o termo “Congado” e, logo, a alcunha
“congadeiro” vieram a ser difundidos de maneira mais ampla principalmente a partir do fim da
década de 1940, graças aos trabalhos da Comissão Nacional de Folclore, criada em 1947, e/ou
da Comissão Mineira de Folclore, criada em 1948. Para Ephigênio Casemiro, capitão-mor e
fundador da Guarda de Moçambique Treze de Maio de Nossa Senhora do Rosário, o termo
“congadeiro” foi, inclusive, uma criação dos “intelectuais” que estudavam os festejos em
questão – até então, usava-se a palavra “dançante” para designar as “pessoas que louvavam
mãe de Deus com cantos e coreografias” (COMISSÃO, 2005, p. 110).
Apropriando-se do termo exógeno, os recriadores dessas práticas começaram a se
organizar, ainda na década de 1940, em “diretórios” de Congados por municípios ou regiões. Já
na década de 1950, lideranças se reuniram para fundar a Associação dos Congados de Minas
Gerais, a qual teve um importante papel na articulação, manutenção e até criação de grupos
“congadeiros” (irmandades, reinados, guardas) e suas tradições. Posteriormente, a associação
foi transformada em “federação”. De certo modo, todas essas entidades se baseavam no
pressuposto de que os diferentes grupos que prestavam culto a Nossa Senhora do Rosário por
meio de festejos com cantos, danças e ritmos populares, transmitidos oralmente através de
gerações, podiam ser reunidos em torno da noção englobante de Congado. Entre os seus portavozes, tornou-se recorrente, inclusive, a definição proposta pelo folclorista Saul Martins, que
concebe o Congado como uma “família coreográfica composta por sete irmãos de cor”, quais
sejam: Candombe, Moçambique, Congo, Catopé, Caboclo, Marujo e Vilão (GARONE, 2015, p.
86).
Muitas lideranças, porém, reconhecem a artificialidade dessa noção. O próprio
Ephigênio Casemiro, por exemplo, se refere ao termo “Congado” como uma “mentira” que
“repetida cem vezes” tornou-se “verdade”. Através dos discursos “nativos” registrados em
inúmeras publicações sobre esse universo religioso-devocional, reconhecemos que as palavras
“Congado” e “congadeiro” possuem, de um modo geral, com um forte caráter estratégico, uma
vez que são utilizadas como recurso para a afirmação de uma identidade cultural e/ou social
específica perante o poder público e a sociedade civil, com as mais diversas finalidades.
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Novos discursos de memória
Em seu livro Seduzidos pela memória, Andreas Huyssen discute a emergência da
memória como uma temática central no âmbito da política e da cultura das últimas décadas do
século XX. Para o autor, esse fenômeno decorre de uma variedade de fatores que estão
associados, de um modo geral, às novas relações das sociedades ocidentais pós-modernas com
o tempo e com o espaço, nas quais o foco das atenções (e logo da sensibilidade e da própria
experiência) se desloca dos “futuros presentes” para os “passados presentes”, bem como oscila
constante e inevitavelmente entre o local, e o nacional e global.
Entre os fatores que contribuíram para o surgimento dessa nova política e/ou cultura
de memória, cabe a nós destacar os diversos processos de redemocratização de estados -nações
em contextos pós-coloniais e/ou pós-ditatoriais, os quais vieram, em geral, acompanhados pela
reivindicação de uma agenda de demandas por parte das chamadas “minorias étnicas e sociais”,
juntamente com a afirmação de suas identidades e/ou tradições específ icas. De acordo com
Huyssen, “discursos de memória de um novo tipo emergiram pela primeira vez no ocidente
depois da década de 1960, no rastro da descolonização e dos novos movimentos sociais em sua
busca por histórias alternativas e revisionistas” (HUYSSEN, 2000, p. 10).
Em alguns casos, a inflexão política dos discursos é mais explícita, tal como que se
observa naqueles movimentos diretamente engajados na criação de “esferas públicas de
memória ‘real’ contras as políticas de esquecimento” (HUYSSEN, 2000, p. 16), a exemplo das
comissões de testemunho, verdade e justiça a respeito da violação de direitos humanos pelo
Estado ditatorial e/ou totalitário. Em outros casos, ela é mais discreta, sutil, tal como
percebemos na atuação de grupos periféricos, marginais, excluídos que buscam ter suas
tradições culturais reconhecidas enquanto parte integrante da memória nacional (ou ao menos
uma versão alternativa dela), a exemplo das comunidades tradicionais e seus patrimônios
culturais. Em ambos os casos, porém, nos reconhecemos diante de “contra-memórias”, isto é,
de memórias associadas a grupos subalternizados (em curto ou longo prazo), as quais foram
ignoradas, reprimidas e/ou ocultadas pelo poder hegemônico, mas que em determinado
momento de crise são enunciadas direta ou indiretamente, confrontando a memória oficial.
Em seu artigo Memória, esquecimento e silêncio, Michael Pollak problematiza a
abordagem durkheimiana de Maurice Halbwachs sobre a memória coletiva, na qual o fato social
é tratado como “coisa” e, logo, a memória de um ou outro grupo é concebida com base em
indicadores empíricos (quais sejam, pontos de referência como os monumentos, as paisagens,
as tradições, os costumes, o folclore, etc.). Para o autor, a abordagem em questão enfatiza a
“força quase institucional dessa memória”, bem como a sua duração, continuidade e
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estabilidade, acentuando suas funções de “reforçar a coesão social, não pela coerção, mas pela
adesão afetiva ao grupo” e indicando a memória nacional como a sua “forma mais completa”
(POLLAK, 1989, p. 3). Pollak aponta, porém, que o próprio Halbwachs já havia observado que
essa memória é conformada a partir de um processo de “negociação” entre os diversos
indivíduos que se sentem pertencentes ao grupo. Com base nessa problemática, o autor
defende uma perspectiva construtivista sobre a memória social, em que não se trate mais “de
lidar com os fatos sociais como coisas, mas de analisar como os fatos sociais se tornam coisas,
como e por quem eles são solidificados e dotados de duração e estabil idade” (POLLAK, 1989, p.
4). Para tanto, Pollak transfere o seu foco das memórias nacionais para as “memórias
subterrâneas”, isto é, para as lembranças que se opõem aos discursos oficiais da nação, mas
fazem seu trabalho de subversão em silêncio, aflorando principalmente em momentos de crise.
Essas lembranças são transmitidas no quadro familiar, em associações, em redes de
sociabilidade afetiva e/ou política, sobrevivendo no limiar entre os silêncios, ou não-ditos, e o
esquecimento, ou recalcamento. Desse modo, o autor exacerba o caráter de confronto da
própria memória social em si, a qual está constantemente traçando fronteiras entre o dizível e
o indizível.
Em sua discussão sobre esses confrontos e fronteiras, Michael Pollack se utiliza da noção
de “memória enquadrada” elaborada por Henri Rousso, na qual considera a memória social
enquanto submetida a um quadro de referências e, logo, a limites sociais que direcionam o olhar
para um determinado foco, em prol da unificação e manutenção de uma identidade durável,
estável, coesa. Nesse processo, a memória nacional emerge com seu caráter hegemônico e,
logo, destruidor, uniformizador e/ou opressor das diferenças e singularidades, com base em um
controle da lembrança e do esquecimento. As memórias subterrâneas, por sua vez, implicam
uma dimensão de silêncio (imposto não apenas pelo grupo dominante, mas, às vezes, pelos
próprios subalternos), que, eventualmente, em geral por ocasião de crises, vem a ser rompido,
promovendo um tensionamento do discurso oficial.
A Redemocratização e as manifestações das culturas populares
As reflexões de Pollak nos instigam a pensar o que ocorreu no próprio Brasil por ocasião
da rearrumação das relações entre seus grupos políticos, sociais e/ou étnicos a partir da década
de 1980, durante o período histórico chamado de “Redemocratização”. Os debates sobre a
memória nacional foram importantes elementos dos processos de (re) construção dos direitos
do cidadão no contexto da elaboração de uma nova Constituição Federal. Além dos direitos civis,
políticos e sociais, o texto da Carta Magna de 1988 revela uma significativa preocupação com a
garantia de direitos culturais ao cidadão brasileiro. Questões relativas à cultura e identidade dos
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grupos formadores da sociedade nacional aparecem como objetos das competências do Estado
(no âmbito executivo e legislativo e nas esferas federal, estadual e municipal) em diversos
pontos do texto constitucional e ainda se concentram em dois artigos fundamentais, quais
sejam, os artigos 215 e 216.
Entre essas questões, cabe observarmos em especial aquelas que são identificadas pelo
constituinte como próprias aos grupos populares, indígenas e afro-brasileiros. Os artigos 215 e
216 fazem diversas referências específicas a eles, destacando-os entre os “grupos formadores
da sociedade brasileira”. Nos parágrafos 1º e 2º do artigo 215, por exemplo, o constituinte
atribui ao Estado a competência de proteger “as manifestações das culturas populares,
indígenas e afro-brasileiras”, bem como de fixar “datas comemorativas de alta significação para
os diferentes segmentos étnicos nacionais”. O parágrafo 5º do artigo 216, por sua vez, institui o
tombamento imediato de “todos os documentos e sítios detentores de reminiscências históricas
dos antigos quilombos” – ecoando o artigo 68, no qual se reconhece a propriedade definitiva
“aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras”.
A reserva de um “lugar” para as chamadas “minorias étnicas e/ou sociais” dentro do
discurso sobre a memória nacional veiculado pela própria Carta Magna de nosso país se
constituiu, logicamente, como fruto de um longo processo de negociações e reivindicações dos
próprios grupos em questão frente às autoridades políticas, mas também se tornou semente de
um processo ainda mais intenso de construção e afirmação de identidades com base em
memórias até então silenciadas, a respeito de um passado presente de subordinação, opressão
e discriminação racial e/ou política. Para Regina Abreu,
A nova configuração social e política que s e produziu no Brasil no final dos
anos 1980, e que se consolidou com a promulgação de uma nova Constituição
em 1988, afetou diversos campos, entre eles, o campo do patrimônio,
principalmente por tornar possível a entrada em cena de novos sujeitos de
direito coletivo, defendendo seus próprios interesses e trazendo suas
próprias demandas de patrimonialização e preservação de suas tradições
(ABREU, 2015, p. 86).

Entre as diversas mudanças efetivamente presenciadas a partir da década de 1980, cabe
destacar as reformas operadas nas instituições responsáveis por políticas de proteção ao
patrimônio, as quais ampliaram significativamente sua esfera de preservação (abrangendo uma
variedade cada vez maior de bens culturais), horizontalizaram suas ações (envolvendo a
participação de outras esferas administrativas e grupos sociais), e introduziram novos conceitos,
métodos e instrumentos (com destaque para o mapeamento, o inventário e o registro do
patrimônio imaterial), etc. Um reflexo dessas mudanças foi, por exemplo, o tombamento do
mais antigo terreiro de Candomblé do país, o Casa Branca, pelo SPHAN, em 1986, que se tornou
um marco do reconhecimento de uma religião e cultura de matriz africana como parte da
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memória nacional. Caso semelhante, porém situado em nível municipal, foi, menos de dez anos
depois, o tombamento da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário do Jatobá, um espaço de
referência do Congado, pela Prefeitura de Belo Horizonte, em 1995.
Já nos anos 2000, a criação de um novo mecanismo de proteção – o Registro – aparece
como mais um desdobramento das reformas em questão. O Registro de Bens Culturais de
Natureza Imaterial foi instituído no Brasil pelo Decreto Federal nº 3.551, de 04 de agosto de
2000, visando à identificação, reconhecimento e salvaguarda de Ce lebrações, Formas de
Expressão, Saberes e Lugares de todo o território nacional. Desde então, o atual IPHAN vem se
dedicando à pesquisa de diversas tradições da cultura popular de matriz africana. Entre as
práticas que já foram patrimonializadas através desse mecanismo estão o Samba de Roda do
Recôncavo Baiano (2004), o Jongo no Sudeste (2005), o Tambor de Crioula do Maranhão (2007)
as Matrizes do Samba no Rio de Janeiro (2007), o Ofício dos Mestres de Capoeira e a Roda de
Capoeira (2008), o Maracatu Nação, o Maracatu Baque Solto e o Cavalo-Marinho (2014), entre
outras. As tradições do Congado, ou das “Congadas de Minas Gerais”, em breve deverão ser
incluídas no rol do Patrimônio Cultural do Brasil, estando seu processo de Registro em
andamento.
Desse modo, talvez a promulgação da Constituição Federal e os seus inúmeros
desdobramentos jurídico-administrativos no país pode ser reconhecida como uma dessas
ocasiões que puderam (e ainda podem) ser aproveitadas para que memórias subterrâneas
invadissem (e invadam) o espaço público. É significativo que as “Congadas de Minas Gerais”
venham a assumir lugares dentro das políticas públicas de cultura e patrimônio, uma vez que as
narrativas, os versos e até os ritmos de suas tradições são permeadas por inúmeras referências
ao “tempo do cativeiro”. De acordo com Glaura Lucas, “a permanência de um sentimento em
torno do culto aos ancestrais mantém vivos e bastante presentes fragmentos da história da
escravidão transmitidos pela memória cultural, e o sofrimento pelos antepassados que viveram
em cativeiro” (LUCAS, 2000, p. 4).

A patrimonialização das tradições do Congado
A patrimonialização das “Congadas de Minas Gerais” em âmbito federal está, hoje, em
fase de identificação e documentação. Num sentido amplo, o processo se inaugurou já no ano
de 2006, quando o Departamento do Patrimônio Imaterial (DPI) do IPHAN contratou o
“Levantamento Documental para Registro das Festas do Rosário”, com abrangência nacional e
com seus principais desdobramentos sobre os estados de Goiás, São Paulo e Minas Gerais. O
processo de Registro propriamente dito, porém, foi aberto a partir de uma solicitação feita pela
Prefeitura de Uberlândia/MG junto com outros cinco Municípios da região do Triângulo Mineiro
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e com a Associação de Congos e Moçambiques de Nossa Senhora do Rosário de Ibiá/MG em
novembro de 2008. Após as devidas complementações, o pedido foi aceito pelo Conselho
Consultivo do Patrimônio Cultural e uma cópia do processo foi encaminhada à Superintendência
do IPHAN em Minas Gerais, a fim de que esta viesse a assumir os encaminhamentos necessários
à instrução técnica.
Os trabalhos de pesquisa foram efetivamente inaugurados em julho de 2012, a partir da
contratação de uma empresa para a produção do levantamento preliminar do bem cultural em
questão. Dada à amplitude do campo a ser estudado, o levantamento preliminar foi dividido em
duas etapas. A primeira etapa foi realizada entre julho de 2012 e março de 2013 e consistiu na
execução de pesquisa bibliográfica, de contatos com associações, prefeituras e paróquias e de
visitas aos municípios solicitadores do Registro com a finalidade de se produzir uma prévia
caracterização do bem cultural e um vasto mapeamento de sua ocorrência pelo estado de Minas
Gerais.
Logo após a entrega dos resultados dessa etapa, a Superintendência organizou um
Grupo de Trabalho composto por técnicos do órgão, pesquisadores da empresa e especialistas
convidados com o objetivo de definir alguns critérios para o recorte territorial da etapa seguinte
do levantamento. O Grupo de Trabalho se reuniu entre abril e agosto de 2013 e optou
principalmente por critérios quantitativos – isto é, pela seleção de regiões com maior número
de grupos, festas e reinados – mas também se baseou em outros quesitos – incluíram-se, por
exemplo, municípios com posição territorial de fronteira e com escritórios técnicos do IPHAN, e
excluíram-se os municípios que já haviam sido visitados (quais sejam, os solicitadores do
Registro). Sendo assim, a segunda etapa foi realizada ao longo do ano de 2014 e consistiu,
sobretudo, na execução de pesquisa in loco em 47 municípios, congregados em cinco rotas, na
qual se fizeram contatos, reuniões e entrevistas com diversas lideranças congadeiras (MOREIRA,
2015; SANTOS, 2016; RODRIGUES, 2016).
Com esse levantamento preliminar, o IPHAN identificou, ao todo, 701 festas e 1.174
grupos associados ao universo das “Congadas”, distribuídos em 332 municípios do estado de
Minas Gerais. Reconhecendo a complexidade da patrimonialização de um universo tão amplo,
o órgão federal percebeu a necessidade de discutir as informações recolhidas (e o próprio
processo em andamento) diretamente com os recriadores do bem cultural, por meio da
organização de encontros regionais de congadeiros. Assim, fazia juz a “um dos princípios
norteadores da política nacional de patrimônio imaterial, que é o da participação dos detentores
do conhecimento em todas as etapas do processo de reconhecimento e salvaguarda de suas
manifestações culturais” (Página de Facebook do IPHAN-MG, 2018). Inicialmente, a previsão era
de que esses encontros viessem a ocorrer entre novembro de 2015 e fevereiro de 2016, pouco
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após a entrega dos resultados da segunda etapa do levantamento. Nessa ocasião, porém, o
processo sofreu uma interrupção, aparentemente relacionada com problemas de orçamento da
União, sendo retomado somente em fins de 2017. Os dois primeiros encontros regionais foram
realizado nos dias 14 e 15 de abril e 19 e 20 de maio de 2018, em Montes Claros/MG e
Uberlândia/MG, respectivamente, com o objetivo de reunir as lideranças congadeiras de cada
região.
Paralelamente à autarquia federal, vários municípios do estado de Minas Gerais, com
base em suas próprias legislações do patrimônio imaterial, têm desenvolvido processos de
Registro de expressões ou celebrações locais do Congado. A partir da “Relação de Bens
Protegidos pelos Municípios (apresentados ao ICMS Patrimônio Cultural), pela União e pelo
Estado até o ano de 2017 / exercício 2018”, divulgada pelo portal do IEPHA/MG, pudemos
identificar que, de 2009 até hoje, mais de 70 municípios mineiros já instruíram, aprovaram e
homologaram Registros de bens culturais de natureza imaterial associados ao universo do
Congado. De um modo geral, esses Registros em esfera municipal vêm ocorrendo de maneira
bem distribuída pelo território de Minas Gerais – do Norte ao Sul de Minas, do Triângulo Mineiro
à Região Metropolitana e Vale do Rio Doce –, e se dirigem a uma significativa variedade de
manifestações – de guardas de Congo, Moçambique, Marujos a reinados, irmandades e festas
de Nossa Senhora do Rosário –, porém sempre as abordando a partir das categorias de Formas
de Expressão e/ou Celebrações. Coincidentemente, essa vasta “onda” de Registros se inaugurou
justo no ano de 2009 (ocasião em que o pedido de Registro das “Congadas de Minas Gerais” foi
oficialmente aceito pelo IPHAN), através do reconhecimento de tradições do Congado em sete
municípios pioneiros – quais sejam, Carvalhópolis, Formiga, Itaguara, Itapecerica, Senhora de
Oliveira, Betim e Uberlândia3 .
No ano de 2015, o município de Sabará instruiu o seu próprio processo de registro de
uma tradição integrante do universo do Congado: os Marujos. Cabe destacar que, pouco antes
dessa instrução, em abril de 2014, os pesquisadores da empresa licitada pelo IPHAN para realizar
a segunda etapa do levantamento preliminar das “Congadas de Minas” fizeram algumas visitas

3

Nã o é de se descartar que os processos que vêm sendo i nstruídos de forma paralela nas esferas federal e municipal
tenham suas mútuas-afetações. No entanto, é mais seguro afirmar que essa “onda” tenha suas principais motivações
em uma política da esfera estadual: o ICMS Patrimônio Cultural. Inaugurado pela Lei Estadual nº 12.040/1995, ou “Lei
Robi n Hood”, o programa do ICMS Pa trimônio Cultural s e tornou um dos principais i ndutores da a doção de políticas
muni cipais direcionadas ao patrimônio no estado de Mi nas Gerais. Na m edida em que estipulou a redistribuição de
uma parcela do Imposto sobre Operações relativas à Ci rculação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviço (ICMS)
com ba s e em cri térios de preserva ção do patrimônio de ca da município, o progra ma vei o i ncentiva r di versas
Prefei turas a desenvolverem ações de patrimonialização de bens culturais em nível municipal. A a provação de sua
ma i s recente versão, a Lei Estadual nº 18.030/2009, l evou o mecanismo do registro a ser incluído entre esses critérios.
A di mensão i material dos bens culturais veio então a ser reconhecida pelo programa, o qual começou a “pontuar” e,
l ogo, beneficiar os municípios que viabilizassem registros de saberes, l ugares, formas de expressão e celebrações em
qua lquer esfera de governo.
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ao município de Sabará com o objetivo de coletar informações a respeito da ocorrência do bem
cultural em seu território. Inicialmente, organizou-se uma reunião da empresa com a Prefeitura
de Sabará e com as lideranças de seis Guardas de Marujos – que, até então, representavam a
totalidade dos grupos congadeiros previamente identificados pela Secretaria Municipal de
Cultura. Apenas quatro guardas, porém, puderam estar presentes. O presente autor teve a
oportunidade de participar na condição de representante da Prefeitura de Sabará. Na ocasião,
os pesquisadores da empresa fizeram o preenchimento de um questionário fechado a respeito
dos reinados, irmandades, guardas, festejos e trocas de visitas entre guardas existentes no
município. A despeito dos objetivos técnicos dessa reunião, o encontro foi uma oportunidade
para a mobilização da comunidade congadeira do município em torno da ideia de uma
patrimonialização de suas tradições.
Posteriormente, os pesquisadores visitaram uma ou duas lideranças em particular para
a gravação de entrevista aberta, na qual se buscaram maiores detalhes a respeito das práticas
em questão. Uma dessas lideranças era o presidente da Guarda de Marujos de Nossa Senhora
do Rosário de Roça Grande, o qual, na mesma época, vinha trabalhando em um processo de
inserção de seu grupo cultural-religioso na Rede Cultura Viva. Em fins de 2014, o grupo assinou
convênio com o Ministério da Cultura para instalação e funcionamento do Ponto de Cultura
Congado Sabarense, através do qual começou a desenvolver uma série de atividades em prol da
salvaguarda das tradições do Congado dentro do município. No início de 2015, esse mesmo
grupo apresentou à Secretaria Municipal de Cultura uma proposta de registro do “Congado de
Sabará”, a qual se desdobrou, logo em seguida, na instrução do registro das Guardas de Marujos
(SABARÁ, 2015).
A instrução do processo de registro das Guardas de Marujos de Sabará ocorre u entre os
meses de maio e dezembro de 2015 por intermédio de funcionários da Gerência de Patrimônio
Cultural (vinculada à Secretaria Municipal de Cultura, formada por um historiador e uma
museóloga) e de uma empresa de consultoria, licitada pela Prefeitura para elaboração do dossiê
em conformidade com as exigências do programa do ICMS Patrimônio Cultural.
Ao longo do período em questão, a equipe realizou pesquisa bibliográfica, produziu
registros sonoros, fotográficos e audiovisuais, acompanhou as festas de cada uma das seis
guardas, gravou entrevistas com as principais lideranças, etc. O dossiê de registro foi terminado
em novembro de 2015 e logo em seguida apresentado ao Conselho Deliberativo do Patrimônio,
o qual confirmou sua posição favorável ao reconhecimento das Guardas de Marujos,
inscrevendo-as em seu Livro de Registro de Formas de Expressão.
O registro das Guardas de Marujos de Sabará foi então um caso excepcional,
significativamente destoante das tendências gerais das políticas municipais de cultura. Tradição
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congadeira vinda de fora, através da migração de famílias do interior do estado para a região
metropolitana de Belo Horizonte, os Marujos constituem uma forma de expressão própria de
bairros periféricos do município, não se fazendo presente em seu centro histórico. Com o
registro, ela veio a ser pesquisada em todos os seus territórios e, logo em seguida, foi
oficialmente reconhecida por seu valor não apenas histórico, mas, sobretudo, de memória e
identidade – atribuído a grupos étnico-raciais historicamente excluídos daquilo que se
convencionou nomear religião, patrimônio, ou mesmo cultura.
Além disso, a patrimonialização vem se desdobrando em situações bastante
emblemáticas, por meio das quais podemos, inclusive, refletir sobre um exercício d e cidadania
patrimonial pelos “congadeiros” em âmbito local. A partir do ano de 2016, houve um
significativo estreitamento de relações entre a Prefeitura de Sabará e as Guardas de Marujos,
percebido por uma maior periodicidade de reuniões entre funcionários da Secretaria Municipal
de Cultura e lideranças congadeiras, pela realização anual de um encontro de congadeiros do
município, pela inserção de lideranças congadeiras no quadro de membros do Conselho
Deliberativo do Patrimônio, entre outras ações. Paralelamente, as mesmas lideranças têm se
mobilizado para a criação de uma Associação dos Congadeiros de Sabará. É curioso observar
que, embora o objeto do registro tenha sido as formas de expressão denominadas “Guardas de
Marujos de Sabará”, a utilização do termo “Congado” e da alcunha “congadeiro” é bem mais
recorrente nas interações entre seus recriadores e o Município. Talvez isso possa nos sugerir o
quanto essa identidade específica, construída historicamente através das mais diversas relações
de alteridade, guarda um enorme potencial na reivindicação de direitos básicos pelos seus
sujeitos.

Conclusão
O presente trabalho é fruto de uma pesquisa que está em estágio inicial, logo ainda não
tem muitas proposições a apresentar. Por hora, as reflexões empreendidas se limitam a nos
sugerir que a afirmação de uma identidade congadeira está diretamente relacion ada à
emergência de memórias subterrâneas de grupos subalternizados, os quais hoje se apropriam
das categorias próprias às políticas de patrimônio para a garantia de direitos básicos que há
muito lhe são negados, utilizando-se da cultura como “arma”. No entanto, trata-se de uma
identificação que está em permanente reelaboração conforme suas negociações com outros
grupos, sobretudo com o Estado. A memória coletiva desses grupos se configura, portanto, em
torno de um legado do passado que não se manifesta de forma estanque, imóvel, fixa, mas que
se recria constantemente, permitindo-se, inclusive, dialogar com regimes culturais distintos – a
exemplo das próprias políticas culturais.
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CARNAVAL E GESTÃO PÚBLICA: UM ESTUDO DE CASO ACERCA DO CARNAVAL DE GUAÍBA/RS
RICARDO FIGUEIRÓ CRUZ12
1. INTRODUÇÃO
Vinculadas inicialmente, nos anos 30, ao Ministério dos Negócios da Educação e Saúde
Pública, foi a gestão do ministro Gustavo Capanema (1934-1945) que propiciou apoio dos órgãos
governamentais à produção e à difusão cultural. Nesse período de intenso relacionamento entre
intelectuais e governo, o Estado utilizou-se da Cultura até como meio de propaganda do regime,
na tentativa de formação de uma identidade nacional.
Desde então, tanto as gestões presidenciais quanto ministeriais trataram de forma
diferente a questão cultural. Passando por períodos de democracia e de ditadura militar, as
políticas culturais sofreram processos de continuidade e descontinuidade, tanto de programas
quanto de instituições, que eram extintas e criadas para atender às novas diretrizes de governo.
Em 1985 finalmente, ocorre a “independência” em relação à Educação, e é criado o Ministério
da Cultura. A área sofre novo revés cinco anos mais tarde, quando, no governo Fernando Collor
de Mello, perde sua condição ministerial, retomada, entretanto, dois anos depois, assim
permanecendo até hoje.
Embora sejam sempre afirmadas como muito importantes, as políticas culturais ainda
não recebem, na prática, atenção equivalente à de outras políticas sociais. Nos governos locais
isso ocorre de maneira muito acentuada. Na maioria dos municípios brasileiros, a cultura
simplesmente é ignorada ou tratada de forma secundária, servindo até para trocas eleitoreiras
(FARIA & NASCIMENTO, 2000). A grande exceção a essa tendência ocorre por ocasião das festas
populares, principalmente pelo potencial desses eventos de trazer ganhos financeiros para as
localidades.
No entanto, é fundamental reconhecer que, além das questões econômicas, as políticas
culturais envolvem relevante componente social. Fatores como o fortalecimento de identidade,
do sentimento de pertencimento e de laços comunitários, participação popular na formulação
e implementação das políticas e ocupação de espaços públicos têm íntima relação com essas
festas, que podem ter vínculos territoriais em diferentes escalas (locais, regionais e nacionais).
Nesse cenário está inserida a maior das festas populares brasileiras, o carnaval .
2. CARNAVAL COMO PATRIMÔNIO CULTURAL

1
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Em outras épocas, o carnaval brasileiro era apenas uma festa exclusivamente feita pela
comunidade, que ia ganhando espaço pelas ruas onde passava, reunindo pessoas que
partilhavam da mesma alegria que este evento proporcionava, esquecendo seus problemas
cotidianos e vivendo aquele momento contagiante. Com o passar do tempo, o carnaval do Brasil
ganhou força e prestígio popular pelo mundo inteiro, sendo determinado pela Igreja Católica no
seu calendário um período do ano para a sua realização.
O expressivo aumento das camadas sociais que se uniam para a produção deste evento,
que seria passado de geração para geração, se fez tão presente que foram criadas as escolas de
samba, para que cada comunidade de uma determinada região pudesse mostrar sua história
através do samba cantado em seus desfiles de carnaval. Hoje, graças à força do samba, e desse
evento, de uma maneira geral, as escolas de samba desfilam em Sambódromos construídos
exclusivamente para elas.
O carnaval se tornou uma espécie de identidade do povo brasileiro, atravessando
geração após geração, sendo para muitas pessoas inclusive uma herança familiar. Assim, ano
após ano, pelo menos no último século, o carnaval brasileiro reitera-se como um ritual
“sagrado”, exibindo suas criações em seus desfiles para espectadores e telespectadores nos
quatro cantos do país e em diferentes lugares do mundo.
A discussão acerca do patrimônio cultural acentuou-se a partir do processo de
globalização recente, iniciado nas últimas décadas do século XX, e que acarretou mudanças
radicais no cenário econômico, político, social e cultural. Em um mundo em constante
transformação, ganha destaque um movimento de reconhecimento da importância de se
promover a memória de manifestações culturais da humanidade. Nesse contexto, o conceito de
patrimônio cultural, que antes era utilizado apenas para se referir a bens materiais, é ampliado
e é possível observar um movimento em nível mundial para se criar “espaços e instâncias
institucionais destinadas ao seu tratamento” (CASTELLS, 2007, p. 1).
Além de fazer referência a aspectos físicos que constroem a identidade de um povo
como monumentos, sítios históricos e paisagens culturais, o conceito de patrimônio cultural
passou a designar também aspectos transmitidos por gestos ou pela oralidade e que não deixam
marcos geográficos ou materiais. São, dessa forma, recriados e modificados coletivamente ao
longo do tempo. Para designar essas manifestações intangíveis, a Unesco passa a adotar no ano
de 2003, a categoria de patrimônio cultural imaterial em substituição à noção de “cultura
tradicional e popular” que vigorava desde 1989. Apesar da divisão entre bens materiais e
imateriais, cabe ressaltar que essa diferenciação é meramente didática, uma vez que uma
instância dá suporte à outra. (CASTELLS, 2007, p. 66).
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No Brasil, o reconhecimento do patrimônio imaterial deu-se com a promulgação da
Constituição Federal de 1988 que, em seu artigo 216, conceitua o patrimônio cultural brasileiro
como “bens de natureza materiais e imateriais, tomados individualmente ou em conjunto,
portadores de referência à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores
da sociedade brasileira”.
O ano de 2000 marcou profundas mudanças nas políticas de preservação do patrimônio
imaterial no Brasil. Foi aprovado o decreto nº 3.551 que instituiu o registro de bens culturais de
natureza imaterial do patrimônio cultural brasileiro. Com esse documento legal, conforme
descrito em seu artigo 8º, “fica instituído o ‘Programa Nacional do Patrimônio Imaterial’ no
âmbito do Ministério da Cultura, visando à implementação de uma política específica de
inventário, referenciamento e valorização desse patrimônio”.
Partimos para o cenário econômico que afeta diversos setores da economia brasileira,
as manifestações culturais acabam sendo rebaixadas em segundo plano das prioridades de
recursos públicos, mesmo diante do artigo 215 da Constituição Federal do Brasil, que impõe ao
Estado o dever de apoiar e fazer a manutenção dos recursos para a valorização e difusão das
manifestações culturais. Partindo desse pressuposto, é importante reconhecer e apresentar o
carnaval como uma importante manifestação cultural, pertencente de forma majoritária às
camadas populares.
Diferentemente dos fatos de memória, que é elaborada, transmitida e
realimentada diretamente pelos atores sociais, em redes de relações sociais,
o patrimônio é uma realidade instituída pelo Estado. A preservação é definida
pela Constituição Federal como responsabilidade concorrente da União, dos
Estados e dos Municípios, e compartilhada com a sociedade civil. Ela resulta,
portanto, de práticas que, por defi nição, são desenvolvidas na interface entre
agências governamentais e segmentos específicos e especializados da
sociedade. (ARANTES, 2006, p. 426)

Sendo assim, Arantes (2006) estabelece que o ponto de partida subentendido é que o
patrimônio é construção social e, assim sendo, torna-se necessário considerá-lo no contexto das
práticas sociais que o geram e lhe conferem sentido. Ainda segundo o autor, a preservação,
como toda prática, consiste em ações simbólicas, desenvolvidas em arenas ou situações sociais
por sujeitos (indivíduos e instituições) estruturalmente posicionados a partir de motivações e
estratégias referidas a sistemas de forças sociais.
A cidade e o seu patrimônio trazem à tona essas questões de interesse para
as teorias sociológica e antropol ógica. A heterogeneidade da sociedade
complexa moderno-contemporânea, manifestada dramaticamente nas
grandes cidades e nas áreas metropolitanas, aponta para as dificuldades e as
limitações de uma ação pública responsável pela defesa e pela proteção de
um patrimônio cuja escolha e definição implica necessariamente arbítrio e,
em algum nível, exercício do poder. (VELHO, 2007, p. 260)

553

II Seminário Nacional História e Patrimônio Cultural – GT História e Patrimônio Cultural (ANPUH Brasil)
Patrimônio, democracia e políticas públicas
1 a 5 de outubro de 2018 - UNIRIO – Rio de Janeiro, RJ

3. A CADEIA PRODUTIVA DO CARNAVAL
O carnaval antes de tudo é uma festa popular, uma expressão da cultura, antes de ser
observado como um empreendimento. A preparação da festa, por parte principalmente das
escolas de samba, segmento ao qual se refere este trabalho, é que tem um caráter
empreendedor, pois são ativadas diversas atividades econômicas que produzem, prestam
serviços, geram ocupações e renda.
Conforme Ribeiro (2014), a partir daí, é nesses termos que se pode considerar o carnaval
como um empreendimento atrativo, observando tal evento como um fator que se reflete no
funcionamento da economia, pelo menos em alguns aspectos desta, já que diversas atividades
são atingidas e impulsionadas, gerando um mercado cada vez mais significativo. Pode-se com
isso dar um maior passo, visando o estudo da cadeia produtiva da economia do carnaval, que
tem por finalidade analisar o ciclo de etapas para a produção e formação das festividades do
período de carnaval. O foco principal é a produção do desfile das escolas de samba.
O carnaval é um processo que movimenta milhares de pessoas para a sua realização.
Essas pessoas, envolvidas em tal processo, possuem diferentes habilidades e, certamente,
notável competência, mobilizando recursos e gerando possibilidades no mercado de trab alho.
O comprometimento envolve, conforme as diferentes circunstâncias, as esferas tanto do setor
público quanto do setor privado, na organização administrativa e no suporte financeiro desse
evento, como aponta Ribeiro (2014).
A análise de uma cadeia produtiva tem como foco o produto final. Mas consideram-se
as etapas necessárias para a materialização de um produto ou serviço, do objetivo final do feixe
de atividades e procedimentos, que é o produto disponibilizado para ser consumido. Pode-se
pensar, basicamente, em um ciclo, formado por elos que se interligam. De fato, uma “cadeia
produtiva é um conjunto de etapas consecutivas pelas quais passam e vão sendo transformados
e transferidos os diversos insumos. Esta definição abrangente permite incorporar diversas
formas de cadeias” (PROCHNIK, 2002, p. 01).
No seu âmbito mais geral, o conhecimento e o entendimento de cadeia produtiva
implicam a representação de um ciclo que exibe divisão do trabalho. Os indivíduos envolvidos
executam diferentes etapas do correspondente processo produtivo, cujo fim – resultante de
vários momentos que representam e ao mesmo tempo decorrem de atividades de
transformação – é o desenvolvimento de um produto, destinado ao consumo.
Trazendo este conceito de cadeia produtiva para a análise sobre o carnaval, se pode
observar que o processo de organização e preparação desse espetáculo pelas escolas de samba,
e talvez por outros atores do carnaval, admite uma abordagem em termos de cadeias
produtivas. Isso envolve um:
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[...] conjunto sequenciado de atividades que, organizados em cadeia linear,
culmina com o desfile das escolas de samba, e pode ser percebido como um
processo cujo desenrolar, etapa por etapa, da pré-produção ao consumo, leva
a um produto final, que é consumido por milhares de pessoas ao vivo e
milhões de telespectadores no país e no mundo (PRESTES FILHO, 2009, p.20).

Através da figura 1, abaixo, pode-se observar o ciclo da cadeia produtiva do carnaval,
com a sequência das etapas necessárias para a “fabricação” do mesmo, ou sej a, os seus
principais elos.
PRÉ-PRODUÇÃO

CONSUMO

PRODUÇÃO

COMERCIALIZAÇÃO

DISTRIBUIÇÃO

Figura 1 - Pri nci pais elos da cadeia produtiva do carnaval.
FONTE: El a borado com base na cadeia produtiva do carnaval do Rio de Janeiro de Prestes Filho (2009).

Ribeiro (2014) mostra que desse modo, o carnaval em si, no que concerne às escolas de
samba, qualifica-se como uma elaboração e produção de um entretenimento, o desfile. Podese dizer que é através do desfile que o público se entusiasma repleto de alegria, pois ele
transmite as mais diversas sensações de emoção. O público fica esperando ansiosamente pelos
desfiles das escolas de samba, com seus enredos, suas fantasias, seus grandes carros alegóricos,
suas baterias, entre outros aspectos que fazem com que o espectador admire e aplauda com
entusiasmo. É isso que, de fato, é considerado como o produto final almejado pelo público,
sendo o resultado planejado das escolas de samba através de uma grande sequência de
atividades, compondo várias das etapas anteriormente citadas.
Nesse contexto de cadeia produtiva, pode-se então definir a cadeia produtiva do
carnaval, baseado no carnaval do Rio de Janeiro, caracterizando suas etapas e atividades da
seguinte forma:
1. Desfile das Escolas de Samba do Grupo Especial: 1.1 Atividades diretas;
Macroelos; Pré-produção e ensino acadêmico; Produção – criatividade e
execução; Distribuição – divulgação e marketing; Comercialização e consumo.
1.2 Atividades indiretas; Turismo; Audiovisual; Indústria fonográfica;
Indústria editorial e gráfica; Indústria de bebidas; Entretenimento. 1.3
Direitos; Propriedade intelectual (direito autoral, propriedade industrial e
licenciamentos); Direitos da personalidade (direito da imagem e direito de
arena). 1.4 Políticas públicas (investimentos em infraestrutura, fomento e
incentivos fiscais). 2. Desfile das escolas de samba do Grupo de Acesso; 3.
Blocos e bandas; 4. Atividades especializadas (bordadeiras, fabricação de
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máscaras e calçados); 5. Comércio e exportação; 6. Atividades sociais,
culturais 58 e profissionais (PRESTES FILHO, 2009, p.31).

Essa transformação mercadológica de uma festa popular, mediante comercialização e
distribuição do carnaval pelas escolas de samba, mobilizando atividades e competências de uma
grande cadeia produtiva, na perspectiva do consumo final, não tem como objetivo o ganho
econômico. Não se pode dizer que as escolas de samba buscam auferir lucro de seus desfiles,
conforme corrobora Ribeiro (2014).
O propósito das agremiações é transmitir suas histórias, ou melhor, “contar histórias”,
através de seus sambas-enredo, com a alegria e o entusiasmo de seus participantes e
colaboradores. O grande objetivo, no final das contas, é ver o público se encantar com o desfile,
aplaudindo e cantando junto sob os holofotes da passarela do samba.
Portanto, para as escolas de samba, certamente nenhum ganho é ambicionado. Mas a
produção do carnaval representa muito ganho econômico, para as atividades que se inserem
nos elos da cadeia produtiva do carnaval, principalmente de maneira indireta. E com respeito a
esse aspecto que cabe explorar a relação entre economia e carnaval.
Segundo Prestes Filho (2009), há quem ganhe economicamente com o carnaval, de
maneira indireta, notadamente em atividades relacionadas aos setores industriais e de
comércio.
A figura 2 abaixo ilustra essa teia de vínculos entre o carnaval e diferentes setores de
atividades que, ainda que indiretamente, compõem a economia do carnaval.
EDITORIAL
E GRÁFICA

INTERNET

AUDIOVISUAL

ECONOMIA
INDIRETA
FONOGRÁFIA

INDÚSTRIA DE
INSTRUMENTOS
DE PERCURSÃO

INDÚSTRIA
DE
BEBIDAS

TURISMO

Figura 2 - Setores que movi mentam a economia i ndireta vi nculados a o ca rnaval
FONTE: El a borado com base nos dados do livro de Prestes Filho (2009).

4. “A FESTA TEM QUE CONTINUAR!”: CARNAVAL E GESTÃO PÚBLICA
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As políticas públicas sociais no território brasileiro estão voltadas às mais diversas áreas,
como: saúde, educação, assistência social, previdência social e às questões culturais. Estas
conduzem diversos aspectos da sociedade brasileira, este tópico terá como objetivo viabilizar a
compreensão deste contexto.
Com isso, se estabelece o disposto no Artigo 215 da Constituição Federal de 1988, como
o apresentado abaixo:
Art. 215. O Estado garantirá atodos o pleno exercício dos direitos culturais e
acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a
difusão das manifestações culturais.
§ 1º - O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas
e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo
civilizatório nacional.
§ 2º - A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação
para os diferentes segmentos étnicos nacionais.
§ 3º A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração plurianual,
visando ao desenvolvimento cultural do País e à integração das ações do
poder público que conduzem à:
I defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro;
II produção, promoção e difusão de bens culturais;
III formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas múltiplas
dimensões;
IV democratização do acesso aos bens de cultura;
V valorização da diversidade étnica e regional.

A cultura popular e as comunidades que dependem do Carnaval, pois sabemos que a
população das comunidades carnavalescas permeia e trabalho durante um ciclo de um ano com
a intencionalidade de desfilar na avenida, para expor e mostrar esse período de trabalho e luta
na arrecadação de recursos. A Prefeitura de Guaíba foi atrás de aporte da iniciativa privada e
garantiu que o evento não ficasse de fora do calendário do município.
“O Carnaval contribuiu com o nosso desenvolvimento e movimenta bastante
a economia local. Por isso, diante de um momento de muita crise, fomos atrás
desses recursos importantes”, ressaltou o prefeito José Sperotto.

Neste sentido a Secretaria de Turismo, Desporto e Cultura do município de Guaíba, se
coloca a frente do processo, destacando a perspectiva econômica e de um ciclo anual de
trabalho.
“Apoiar o carnaval não é apoiar uma festa de um dia. Estamos valorizando o
empenho de comunidades que trabalham o ano todo para terem o desfile
como consequência. Semana passada, um senhor me abordou para saber
sobre o Carnaval, pois, no ano passado, havi a salvo as contas do mês apenas
com a confecção de 200 sapatilhas para uma escola de samba. É algo muito
mais complexo do que muitas pessoas pensam”, Claúdia Mara Rosa.

Na contramão o cancelamento dos desfiles do Carnaval de Porto Alegre, escolas de
samba da Capital se apresentarão dispostas a se apresentar no Carnaval de Guaíba. Entre as
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atrações confirmadas, estão Imperadores do Samba e União da Vila do IAPI. Além de serem duas
das escolas mais tradicionais, são, respectivamente, a atual campeã e vice -campeã na cidade.
“Iremos fazer uma grande apresentação como forma de agradecimento pelo
espaço. Nós somos da raiz do Carnaval, entendemos o sentimento das
pessoas. Guaíba já está fazendo história”, elogiou o presidente da
Imperadores, Rodrigo Costa.

A solução apresentada pelo prefeito José Sperotto para garantir o Carnaval, foi a busca
de parcerias privadas:
“Por estarmos vivendo época de crise, fomos atrás de recursos privados para
não deixarmos de fazer o Carnaval em Guaíba. Isso é resultado de gestão e
de muito esforço por entendermos e respeitarmos a cultura popular. É um
evento que movimenta a economia da cidade, tanto em relação ao turismo
quanto na geração de empregos”, comentou.

Com relação a eventuais críticas em função da realização dos desfiles, Sperotto explicou:
“Muita gente diz que Carnaval é dinheiro jogado fora, quando deveria se
investir em saúde, educação, segurança etc. As pessoas precisam saber que
1% do orçamento é obrigatoriamente destinado à cultura e esse dinheiro não
pode ser destinado a outras áreas. Verbas para saúde, educação e todas as
outras são carimbadas especificamente para elas”, completou.

A secretária de Turismo, Desporto e Cultura, Cláudia Mara, acrescentou:
“Vejo a cultura popular de forma igualitária. Todas merecem ser respeitadas.
Em tempos de crise, podemos até enxugar os custos, mas de todas, não
simplesmente escolher uma e sacrificá-la. Nós, como gestores públicos, não
podemos descumprir o artigo 215 da Constituição Federal, que prevê o
incentivo e valorização das manifestações culturais, bem como o acesso da
população”, disse.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Se é consensual a alta relevância de políticas públicas de cultura, podemos pensar
igualmente na relevância de políticas públicas de carnaval, notadamente no âmbito local. É
preciso também analisar os carnavais brasileiros, considerando-os objetos de política pública.
Embora abundem estudos sociológicos e antropológicos dessa festa, as relações entre governos
e carnaval dificilmente são abordadas como temática principal. E a sensação é de que ainda há
muito a ser pesquisado utilizando esse olhar da administração pública e sua interface com outras
políticas públicas. Estudos de políticas raciais poderiam apontar se o carnaval é,
verdadeiramente, um momento nacional em que as raças de fato interagem, deixando de lado
históricos preconceitos brasileiros.
Estudos de gênero também propiciariam pesquisas interessantes, que busquem
identificar o papel das mulheres em toda a cadeia produtiva do carnaval.
Outra vertente possível seria a análise das festas carnavalescas como processos de
disseminação de políticas públicas. Depois da construção do sambódromo carioca, muitas
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cidades decidiram criar seu próprio local de apresentações carnavalescas, buscando imitar, além
do padrão de carnaval, sua estrutura para desfiles.
No entanto, parece mais urgente a realização de pesquisas consistentes, capazes de
avaliar e quantificar corretamente a chamada economia do carnaval. Todos os anos, durante os
preparativos da festa, os veículos de comunicação citam números impressionantes, gerados
pelas festas. Mesmo o retorno financeiro para os cofres municipais, através de arrecadação
tributária, é precariamente estimado. Enquanto a maioria dos que trabalham no carnaval
recebem ínfima remuneração, os patrocinadores acabam sendo os grandes beneficiários da
festa, com enormes ganhos financeiros na comercialização de seus produtos.
O desafio para as prefeituras, então, é identificar o “pacote mínimo” de medidas a
adotar, objetivando o aumento dos efeitos econômicos do carnaval, principalmente para as
classes mais pobres e vulneráveis, e respeitando as especificidades de cada município. E através
de políticas públicas voltadas para o carnaval, estimular: o sentimento de pertencimento –
através do reconhecimento da história e dos valores de uma determinada comunidade; a
conscientização do povo; a participação popular; e, a apropriação de espaços públicos e a
disposição de compartilhá-lo com diferentes pessoas.
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AS ESCAVAÇÕES DO SÍTIO ARQUEOLÓGICO DO TERREIRO DA GOMEIA (DUQUE DE
CAXIAS/RJ): RESULTADOS E PERSPECTIVAS DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO
ARQUEOLÓGICO AFRO-BRASILEIRO
RODRIGO PEREIRA1
Contextualização de João Alves e o Terreiro da Gomeia
De referência ímpar para a formação do Candomblé 2 no estado do Rio de Janeiro e no
Brasil, o Manso Bantuqueno Ngomenssa Kat'espero Gomeia 3, ou Terreiro da Gomeia, funcionou
de meados da década de 1950 até, aproximadamente, 1988, tornando-se uma referência
histórica e religiosa para o município de Duque de Caxias e para o Brasil (SILVA, 1995;
ALVARENGA, 2009). Seu fundador foi o migrante baiano João Alves Torres Filho (1914-1971),
um pai de santo4 baiano que migrou para o Rio de Janeiro na década de 1940. O pai de santo
também era conhecido pelas alcunhas de Joãozinho da Gomeia ou Tata Londirá e seu auto
identificava como pertencente à tradição de Candomblé Angola uma das muitas tradições de
Candomblé do Brasil (Jeje, Nagô/Ketu e Ijêxá, entre outras).
O que poderia ser apenas mais uma das várias migrações de dirigentes para o Sudeste
do país, sobretudo em busca de um mercado religioso sem a concorrência e poder das yalorixás
de Salvador (BA), não pode ser aplicado a Joãozinho da Gomeia (CAPONE, 1996; PEREIRA, 2017;
CHEVITARESE & PEREIRA, 2016). O dirigente baiano já era uma figura com destaque midiático e
acadêmico no estado da Bahia antes de sua transferência para o Rio de Janeiro. Em 1937, no
contexto do II Congresso Afro-brasileiro, ele apresentou na Rádio Comercial de Salvador como
forma de publicizar o evento. Além disso, auxiliou o antropólogo Edison Carneiro na organização
deste na capital baiana e promoveu uma festa em seu terreiro para os congressistas do encontro
(GAMA, 2014; MENDES, 2014).
Naquela mesma década, a antropóloga norte-americana Ruth Landes também o citou
em sua obra “The City of Women” (“A Cidade das Mulheres” (2002), na tradução brasileira), mas
destacava a não ortodoxia do dirigente, visto como sincrético devido à sua tradição de
Candomblé frente às dirigentes femininas dos terreiros Nagôs/Ketu do Opô Afonjá, Gantois e a

1

Doutorando em Arqueologia pelo Programa de Pós-graduação em Arqueologia do Museu Na cional da Quinta da
Boa Vi sta (UFRJ). Mestre em Arqueologia (UFRJ). Mestre em Ci ências Sociais (UERJ). Membro Pesquisador do
La boratório de Hi s tória da s Experi ências Rel igiosas (LHER/IH/UFRJ). Pes quisa fi nancia pel a Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Es tado do Rio de Janeiro.
2 Qua ndo o termo estiver escrito com l etra maiúscula, refere-se à religião. Em minúsculo, fará referência ao local
fís i co de culto, s endo sinônimo de terreiro, axé ou casa de candomblé.
3 A nomi nação pode ser compreendida da seguinte forma: Manso: Al deia; Bantuqueno: Anti go e correlato aos Bantos
na Áfri ca; Ngomenssa: ta mbores; Kataspero: Ca s a de origem de Joãozinho na Bahia e Gomeia refere-se à localização
do terrei ro na Ba hia. Ou s eja, poderíamos tra duzir como “Al deia Antiga dos bantos [dos] ta mbores de Ka taspero da
Gomeia”.
4 Nes te a rtigo, os termos pai de santo e babalorixá (do i oruba: pai de ori xá) s ão sinônimos e referem-se a o título de
l i derança masculina exercida em terreiros de candomblé no Brasil. O termo Babalawô, ao contrário, refere-se apenas
a o ca rgo de consultor do sistema oracular de Ifá, uma das vertentes dos cultos afro-brasileiros.
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Casa Branca do Engenho Velho. Ademais, Joãozinho da Gomeia já era conhecido como exímio
dançarino e por apresentar-se no Teatro Jandaia em Salvador (MENDES, 2014).
Na década de 1940, os franceses Roger Bastide, professor da Universidade de São Paulo
(USP), e Pierre Verger (apenas fotógrafo neste período) tinham em Tata Londirá um de seus
principais interlocutores nos estudos que empreendiam sobre o Candomblé da Bahia (MORIN,
2017). Por exemplo, em uma carta, datada de 13 de abril de 1948, Bastide pedia a Verger para
buscar junto a Joãozinho dados sobre o culto ao orixá Exu:
[...] será que você poderia também estenografar alguns mitos sobre Exu. Você
poderia pedir a Joãozinho, que não se negará, pois outr os poderiam talvez se
recusar. Como Joãozinho é um mau correspondente, não escrevo para ele;
ele não responderia. Mas, se escreve pouco, é muito falante e vai aceitar
facilmente ditá-los a você (MORIN, 2017: 63).

Quando João Alves migrou para o Rio de Janeiro, aproximadamente entre os anos de
1946 ou 1948 (GAMA, 2014), ele não era mais um desconhecido. Nas décadas subsequentes ele
se manteria como um dos assuntos na obra de Bastide. No livro “O candomblé da Bahia” (2001),
de 1958, ele cita o dirigente por duas vezes: na primeira descreve a geografia dos terreiros de
Salvador e a localização da Gomeia, seu tom é de exaltação do dirigente – “o célebre e discutido
babalorixá” (BASTIDE, 2001: 24). Na segunda passagem o critica por não se adequar à ortodoxia
nagô dos terreiros, tal como Landes (2002) já tinha realizado:
Nota-se que isso não se dá nos candomblés de caboclo. Aqui também todo
adepto tem duas divindades, um orixá africano e um espírito indígena, mas
que não ‘baixam’ nas mesmas festas. Por exemplo, Joãozinho da Gomeia é ao
mesmo tempo filho de Iansã e do caboclo Pedra Preta (BASTIDE, 2001: 300).

Do mesmo autor, a obra “As religiões africanas no Brasil” (1989), publicado também no
ano de 1958, fez um panorama do desenvolvimento da Umbanda e das matrizes africanas no
Rio de Janeiro e Brasil. Aqui João Alves Torres Filho foi narrado pelo etnógrafo francês como
alguém que imigrara intencionalmente da Bahia para a Capital Federal por interesse. Bastide
indicou boas relações sociais estabelecidas pelo dirigente, mas critica a sua relação com a
Umbanda. A fixação no Rio de Janeiro foi seguida de fatos que indicam que o dirigente estava
para além de uma atuação meramente religiosa. A desmistificação do que era o Candomblé, o
movimento negro, o samba e festas foram temas que João Alves se associou – alargando, assim,
sua ação de meramente religiosa para uma cultural e política.
Entre os anos de 1949 a 1951 João Alves passou a escrever no jornal O Diário Trabalhista,
dedicando-se a uma sessão intitulada “Ao cair dos búzios”. Sua coluna servia não apenas para
elucidar questões dos leitores sobre cultos afros, mas também desmistificá-los para o público
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do jornal 5 . Para Joselina Silva (2010) a inserção de Joãozinho da Gomeia não era voltada apenas
para desmistificar o que era o Candomblé, mas também havia um caráter promocional do jornal,
pois seus redatores sabiam da fama do babalorixá:
Numa das primeiras divulgações feitas pelo Jornal Diário Trabalhista, sobre a
coluna, Ao cair dos Búzios, os leitores eram incentivados a enviar suas cartas
de consulta juntamente com um pequeno cupom publicado no periódico.
Assim, acreditamos que os editores, garantiam uma maior tiragem, uma vez
que levavam a pessoa a adquirir um exemplar, para retirar o cupom. Dessa
maneira, a fama de Joãozinho auxiliava na expansão econômica da
publicação. As cartas eram encaminhadas à redação e seriam processadas
pelos jornalistas Ariosto Pinto e Batista de Paula, que as entregariam
‘rigorosamente, na ordem de chegada’, ao pai -de-santo, em Duque de Caxias
as missivas deveriam ser acompanhadas de pseudônimo e endereço do
consulente. Ao serem publicadas, era mencionado somente o bairro ou a rua
de residência (SILVA, 2010: 44).

Ainda para a mesma autora, inicialmente, o babalorixá não era muito requisitado, mas
depois de uma viagem deste para a Bahia, em 1950, no intuito de cumprir obrigações religiosas
no terreiro da Gomeia de Salvador, as cartas aumentaram e a coluna passou a inserir uma foto
de Joãozinho junto ao texto. Santos (2010) indica que, “quando do seu retorno [da Bahia],
amplia-se o espaço [de sua coluna] e [passou a] responde[r] a dez consultas, a cada dia”
(SANTOS, 2010: 44).
Outro tema de associação de João Alves com aspectos não religiosos foi sua amizade
com Abdias do Nascimento e o movimento negro que tomava força naquele período. Silva
(2003) e Sales (2015) já indicaram o fato, associado as publicações de Abdias, o movimento
Negro e a inserção deste nas matrizes religiosas afro-brasileiras com a figura de Joãozinho da
Gomeia. O primeiro jornal carioca que se voltou ao tema negro foi o Quilombo: vida, problemas
e aspirações do negro, fundado pelo grupo encabeçado por Abdias Nascimento e seu Teatro
Experimental Negro (TEN). A associação é fruto, conforme Sandra Almada (2009), da relação do
dirigente religioso com o defensor da causa negra: este último, ao mudar-se para Duque de
Caxias, passou a frequentar a Gomeia. O periódico circulou entre 1948 a 1950 e teve, ao todo,
dez edições (GAMA, 2014). Na edição de número 4, de 1949, por exemplo, vê -se noticiado uma
festa de São João no Terreiro da Gomeia.
Com marcante cunho político e ideológico, o movimento de Abdias foi o primeiro a
suscitar a necessidade de discutir os direitos dos afrodescendentes no Brasil e será um de seus
grandes defensores. A associação entre Joãozinho e Abdias representou o auto reconhecimento

5

O referi do periódico foi fundado em 15 de ja neiro de 1946 e extinto em 1961. Seus fundadores foram Eurico de
Ol i veira, Antônio Vi eira de Mel o, Jos é Pedroso Tei xeira da Si lva e Ma uro Renault Lei te (es te úl timo genro do
pres idente Eurico Gaspar Dutra). O jornal tinha como uma de s uas finalidades apoiar o governo Dutra, conferindo
a s sim um caráter tra balhista a publicação e justificando as ações do então presidente (FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS,
s /d.).
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do dirigente como negro e como uma possível contribuição à desmistificação do que era o
Candomblé (GAMA, 2014).
No campo do carnaval e das festas, Joãozinho da Gomeia será amplamente noticiado
por vários jornais cariocas entre as décadas de 1950 a 1970. As matérias sobre a Gomeia eram
variadas e versavam sobre os mais diversos assuntos: em agosto de 1952 relatava-se a
ocorrência de uma festa na Gomeia e que Joãozinho era retratado como “o mais mundano dos
pais de santo” (JORNAL CORREIO DA MANHÃ, 19 DE AGOSTO DE 1952). Aqui o tom é de crítica
a uma festividade “secular” em um ambiente “religioso”; em fevereiro de 1960 veiculava-se que
ele sairia vestido de Vulcano com roupa bordada com pedras preciosas no carnaval (JORNAL
CORREIO DA MANHÃ, 9 DE FEVEREIRO DE 1960). Iniciava-se uma longa trajetória de associação
entre carnaval e João Alves Torres Filho. Em janeiro de 1967 o jornal informa da viagem do
dirigente para a Bahia, juntamente com um grupo da Escola de Samba Império Serrano, no dia
doze daquele mês. Na Bahia o babalorixá visitaria sua antiga roça e dirigentes do candomblé. O
jornal informa ainda que ele voltaria em meados daquele mesmo mês e retomaria atendimentos
públicos em seu terreiro (JORNAL CORREIO DA MANHÃ, 8 DE JANEIRO DE 1967); em janeiro de
1970 o periódico informava que a Imperatriz Leopoldinense homenagearia no dia vinte e quatro
de janeiro, durante seu ensaio, figuras importantes para o carnaval daquele ano: Joãozinho da
Gomeia, Raul Boop, Di Cavalcanti, Silvio Peixoto e Luiz Peixoto (JORNAL CORREIO DA MANHÃ,
23 DE JANEIRO DE 1970) 6.
Além das publicações em jornais, a Gomeia foi temas dos principais magazines da época.
Na década de 1960 a Gomeia foi tema da “Revista O Cruzeiro” chegando, em 1967, a estampar
a capa da edição de vinte e três de setembro. A fotorreportagem da “Revista O Cruzeiro” de
vinte e três de setembro de 1967 trazia Joãozinho e suas filhas de santo trajando as roupas dos
deuses ricamente produzidas. A matéria foi assinada pelos repórteres fotográficos Indalécio
Wanderley e Ubiratan de Lemos (MENDES, 2014). A revista tinha, nesta edição, cento e trinta e
oito páginas, sendo treze páginas dela dedicadas a Gomeia, além de chamadas nas três primeiras
folhas da edição. A reportagem consiste na exposição de quatorze vestimentas das divindades
da tradição Angola – nikisis. De todas as fotos, onze possuem detalhes. Há uma intencionalidade
neste registro, além de uma explicação acerca das roupas das divindades apresentadas.
O Manso Bantuqueno Ngomenssa Kat'espero Gomeia iniciou suas atividades instalandose na cidade de Duque de Caxias – região Metropolitana do Rio de Janeiro – em 1951, conforme

6

Outa s notícias eram produzidas s obre o dirigente, em especial sobre sua saúde. Por exemplo, em julho de 1966
Joã ozinho foi acometido de um mal s úbito na Gomeia. Após a tendimento médico, foi a conselhado a fa zer repouso.
Dura nte sua va cância, não haveriam jogos de búzios no terreiro, sendo este retomado após s eu ret orno. O jornal
Correi o da Manhã informou que outros dirigentes dos cultos afros faziam trabalhos para a melhoria do quadro de
s a úde do dirigente (CORREIO DA MANHÃ, 10 DE JULHO DE 1966).
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informa em matéria o Jornalista Guima, do Correio da Manhã: “Joaozinho da Gomeia inaugurou
o novo terreiro com Inhansã [sic] gloriosa” (JORNAL CORREIO DA MANHÃ, 9 DE DEZEMBRO DE
1951).
A casa tornou-se ponto referencial para artistas e políticos que buscavam mais que
conselhos religiosos, a amizade com Joãozinho da Gomeia rendia recomendações a estes e
trabalhos (ebós) 7 para facilitar situações políticas e econômicas. Em sua biografia, com certo
tom fantasioso, acerca do dirigente, Siqueira (1971) descreve o alcance que Tata Londirá
alcançou com seu terreiro:
Nos quarenta anos em que se dedicou ao candomblé, fez 4.777 filhos e filhas
de santo, no Brasil e exterior. Por diversas vezes, teve de ir ao estrangeiro
para fazer filhos de santo. Essa obrigação o levou à Argentina, Venezuela,
França, Peru, Uruguai e até à Inglaterra (SIQUEIRA, 1971: 63) [grifos do autor].

Em 1971, durante uma viagem para a cidade de São Paulo, descobriu-se de um tumor
cerebral em João Alves 8. Como consequência da operação para a extração desta, o dirigente
faleceu. A sua morte colocou seus filhos de santo frente às questões sucessórias do terre iro e,
como consequência, não houve um consenso sobre quem deveria ser o/a novo/a líder do local.
Mesmo após a escolha, por meio de consulta ao jogo de búzios, de uma criança de 10 anos (Seci
de Angorô), instalou-se um conflito sobre a legitimidade desta nova liderança, o que ocasionou
a formação de grupos que questionaram a escolha e desejavam que o local tivesse outra
liderança9 (PEREIRA, 2017).
Após mais de uma década de impasses quanto ao governo na Gomeia, o terreiro entrou
em abandono no final da década de 1980, sendo destruído por um maquinário – resultado do
conflito de sucessão e não acordo sobre quem seria o novo dirigente do local 10. A data
aproximada para isso é o período compreendido entre os anos de 1985 até 1988, conforme
pesquisa arqueológica em curso realizada pelo autor deste artigo. Até a década de 2000 o
terreno foi utilizado pela população do entorno como um espaço para que crianças brincassem
e para a realização de festas juninas. Na década seguinte foi erguida uma pequena mureta para
a acomodação do “Gomeia Sport Clube” – um time de futebol dos moradores da rua – o que
não durou muito tempo, pois o local passou a ser usado como estacionamento de caminhões
(PEREIRA, 2017). O destino da área da Gomeia foi definido em 2003, quando a Prefei tura de
7

Ga ma (2014), por exemplo, indica que políticos recorriam ao dirigen te para ganharem eleições ou elucidarem se
determinadas situações lhe eram ou não favoráveis. Joãozinho teria aplicado alguns banhos e outros ri tos para tais
fi ns, a lém de consultar os búzios para averiguar o futuro destes consulentes.
8 A des coberta deu-se após uma síncope ca rdíaca que o levou a ser i nternado na capital paulista (PEREIRA, 2015).
9 Des taca-se que os eventos de sucessão foram decisivos para a instauração de um processo que levou a desagregação
dos espaços erigidos do terreiro. O conflito, ou mesmo o descaso, pode ter sido um dos fatores que desencadearam
o processo de sua destruição, seja pela subtração de elementos construtivos e objetos do uso cotidiano e ritual ou
mes mo pela inexistência de manutenção.
10 Pa ra dados mais a profundados s obre esse fa to, ver Pereira (2015).
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Duque de Caxias desapropriou o local para a construção de uma creche (GAMA, 2014). Contudo,
o projeto não foi executado pela municipalidade, ficando o terreno sem uso.

As escavações do Terreiro da Gomeia
Em 2015, a partir de um projeto de Tese de Doutorado em Arqueologia do autor deste
artigo, foi firmado um acordo cooperação e pesquisa entre a Secretaria de Cultura e Turismo de
Duque de Caxias (SMTC/DC) e o Programa de Pós-graduação em Arqueologia do Museu Nacional
da Quinta da Boa Vista (UFRJ). A colaboração visava o fomento para a realização desta pesquisa
inédita no Terreiro da Gomeia e baseava-se na constatação, a partir dos dados de Pereira, et ali
(2012), que haviam remanescentes edificados no terreno, bem como cultura material em seu
solo, o que justificaria as pesquisas arqueológicas e o acordo firmado. A Tese versa sobre a
formação do Registro Arqueológico 11 em casas de candomblé e se este seria possível de
determinação de práticas religiosas pretéritas. De um lado, a Secretaria de Cultura do município
cedeu maquinário, funcionários e infraestrutura (banheiros químicos) para as escavações. A
UFRJ destacou professores, alunos da Pós-graduação em Arqueologia e História e insumos
(como pás, peneiras, enxadas e demais materiais de pesquisa de campo arqueológica) para a
realização da pesquisa. Previamente, definiu-se que a referida secretaria se responsabilizaria
pela guarda do material arqueológico após o fim do projeto, mas sem a definição de um local
específico.
As escavações na Gomeia ocorreram em dois campos entre os anos de 2015 e 2016, em
um total de 30 dias de escavação 12. As escavações aconteceram em etapas de quinze dias nos
meses de agosto e junho, respectivamente. Além dos pesquisadores enviados pela universidade,
voluntários, alguns afros religiosos e outros interessados no tema, participaram das análises in
situ dos remanescentes edificados da Gomeia.
Assim, ao centra-se em duas áreas de escavações, escolhidas previamente pelo
pesquisador, o projeto obteve os seguintes resultados prévios 13: a área total escavada em cada
campanha foi de 14,76 m de largura x 9, 82 metros de extensão e 12 metros de largura x 4
metros de extensão. Analisou-se o único edifício ainda parcialmente edificado (a residência de
João Alves), onde procedeu-se um estudo arquitetônico de sua elaboração. Também foram
11

Por Registro Arqueológico compreende-se: a presença humana em objetos, estruturas ou mesmo na alteração das
ca ra cterísticas do solo que nos informam sobre a a ção humana pretérita, além de ser i ndicativo para a elucidação de
pa drões de comportamento social (BINFORD, 1977).
12 Convém i nformar que o Instituto do Pa trimônio Histórico e Artís tico Na cional (IPHAN), por meio de sua sede
es tadual no Rio de Janeiro, foi consultado quanto a necessidade de emissão de Portaria de Autorização de Escavação
Arqueológica, em conformidade à l egislação do Pa trimônio Arqueológico Na cional a ntes do i nício do projeto.
Contudo, por meio de e-mail (IPHAN, 2014), o órgão informou que não era necessário, pois não considerava o projeto
em questão como arqueológico.
13 Os res ultados finais serão i nformados na defesa da Tese, com previsão de defesa para 2019.
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identificadas estruturas religiosas do local, como a Casa do Caboclo Pedra Preta 14, o piso do
Barracão15 e alguns cômodos, como a cozinha e o roncó 16 . Quanto ao solo, a pesquisa
arqueológica na Gomeia obteve uma cultura material que pode ser classificada em três grandes
eixos: objetos de uso religioso (referentes ao Candomblé), de usos seculares (aplicados às
práticas do cotidiano não religioso) e os mistos (classificados assim pela dubiedade de estarem
ou em contextos religiosos ou nas práticas do dia-a-dia). Para tanto, esta cultura material foi
classificada previamente nas seguintes categorias: objetos metálicos, vítreos, orgânicos,
cerâmicos (faianças e barrarias), tecidos, plásticos e rochosos. A tabela 1, abaixo, apresenta os
valores obtidos.
Tabela 1. Listagem preliminar de materiais escavados no Sítio Arqueológico do Terreiro da Gomeia.

Material
Construtivo
Orgânico
Cerâmico
Metálico
Plástico
Mineral
Tecido
Vítreo
Total

Seculares Religiosos Mistos Sem identificação TOTAL DE PEÇAS
125
22
0
0
147
2
30
57
2
91
46
34
55
17
152
7
43
0
0
50
35
38
1
0
74
0
4
0
0
4
3
6
0
3
12
60
0
56
5
121
278
177
169
27
651

Pelo obtido, fica claro que as práticas religiosas do Candomblé deixaram vestígios no
registro arqueológico. Nossa amostra obteve 278 peças de matérias identificados como
seculares (42,7% da amostra), 177 referentes aos religiosos (27,2%), 166 considerados como
mistos (26%) e 30 peças sem identificação (4,1%). Se somarmos os valores mistos aos religiosos
obteremos um valor de 455 peças que indicam práticas religiosas (53,2% do escavado). Ou seja,
pela soma realizada, mais de 50% de nossa cultura material escavada representa práticas, ritos
e objetos de cunho religiosos no registro arqueológico do Sítio da Gomeia. Isso demonstra como
a Arqueologia tem uma alta capacidade de analisar e identificar práticas religiosas pretéritas em
contextos arqueológicos de terreiros de candomblé. Após cada etapa de escavação o setor
pesquisado foi protegido e identificado por lona na finalidade de informar a próximos
pesquisadores quais áreas já foram analisadas pela Arqueologia.

14

Enti dade do Ca ndomblé de Ca boclo de Joãozinho da Gomeia.
onde se realizam as festas e os principais ritos de um terreiro de candomblé. É onde as danças e incorporações
da s divindades a fro-brasileiras ocorrem (BASTIDE, 1989; 2001).
16 Comodo dedicado às iniciações no Ca ndomblé. O neófito passa, com algumas exceções, de 12 a 21 dias dentro dele
nos ri tos i niciatórios desta religião (BASTIDE, 1989; 2001).
15 Loca l
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O Projeto de Centro Cultural e Religioso de Referência Afro-brasileira Joãozinho da Gomeia
Após a primeira etapa de escavação no Terreiro da Gomeia, a Secretaria de Cultura de
Duque de Caxias reuniu-se com o pesquisador da UFRJ, lideranças religiosas do Candomblé do
estado do Rio de Janeiro, lideranças políticas de cultura do município e outros pesquisadores do
tema Candomblé e Joãozinho da Gomeia. A pasta apresentou a ideia da criação de uma
Assessoria para a elaboração de um projeto executivo de um centro cultural no local onde situase os restos edificados e arqueológicos da Gomeia.
No dia 20 de outubro de 2015, pela Portaria nº 04/2015/SMTC, publicada no Boletim Nº
6274 do dia 22 daquele mesmo mês e ano, era instituída a comissão que tinha por função
elaborar um projeto arquitetônico e operacional para a construção do “Centro Cultural e
Religioso de Referência Afro-brasileira Joãozinho da Gomeia”17 .
O local congregaria vários serviços de ordem cultura e de gênero em seu espaço.
Incialmente, ele seria um centro de memória dedicado ao pai de santo, congregando em uma
exposição permanente o material arqueológico recuperado pela pesquisa e uma coleção de
objetos referente à Gomeia, hoje em posse do Instituto Histórico de Duque de Caxias 18 .
Projetava-se a exposição de algumas estruturas edificadas, sem definição de quais naquele
momento, além de uma área de visitação de outras, que poderia ser os restos edificados da Casa
do Caboclo Pedra Preta. Além disso, havia o projeto de recuperação da residência de Tata
Londirá, pois é a única edificação parcialmente ainda erigida no local.
O Centro Cultural contaria também com um polo gastronômico afro-brasileiro que
visaria atender aos turistas e moradores de Duque de Caxias e da cidade do Rio de Janeiro 19 .
Havia uma ideia de que este local reforçaria os laços históricos de Duque de Caxias e a migração
de nordestinos que povoou e desenvolveu a cidade 20. Além deste, o espaço ofertaria ainda

17

Compunham a comissão: Ca rl os Alberto Ivanir do Santos, babalawô e Interlocutor da Comissão de Combate a
Intolerância Religiosa do estado do Rio de Janeiro; André Leonardo Chevitarese, Professor Doutor do Instituto de
Hi s tória da UFRJ; Nielson Roza Bezerra, Professor Doutor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e da Fundação
Educa cional de Duque de Caxias/FEUDUC; Rodrigo Pereira, Mestre em Antropologia e Arqueologia, Doutorando do
Progra ma de Pós -graduação em Arqueologia do Mus eu Na cional da Quinta da Boa Vi sta/UFRJ , pesquisador do
La boratório de História das Experiências Religiosas (LHER/IH/UFRJ), coordenador das pesquisas a rqueológicas na
Gomeia e a utor deste artigo; Tânia Mara da Silva Amaro de Amaro de Almeida, Associação do Ami gos do Instituto
Hi s tórico da Câ mara Municipal de Duque de Ca xias; Ma rluce dos Santos, Coordenadora do Museu Vivo de São Bento
e Di retora do Centro de Referência Pa trimonial e Histórico do Município de Duque de Caxias; Sandra Reis dos Santos,
yalorixá; Arl ene Maria Ca margo, yalorixá e Representante da Religiões de Matriz Africana do estado Rio de Janeiro e,
por fi m, Renato Rodrigues Ferreira, babalorixá e Representante da Religiões de Ma triz Afri cana do estado Rio de
Ja neiro.
18 O l oca l l ocaliza-se no s ubsolo da Câ mara dos Vereadores do município, situada na Rua Pa ulo Li ns, 41, Ja rdim Vinte
e Ci nco de Agosto, Duque de Ca xias/RJ, CEP. 25071-140.
19 Um dos a rgumentos utilizados para a defesa deste polo é a proximidade da ci dade do Rio de Ja neiro de Duque de
Ca xi a s, o que permitiria o rá pido deslocamento pelos turistas e moradores.
20 Des de o fim do século XIX a região onde hoje se localiza Duque de Caxias era cortada pelas linhas da estrada de
ferro da Leopoldina Railway, porém com a abertura da rodovia Rio-Petrópolis, em 1928, diversas fábricas e grande
conti ngente populacional – forma do principalmente por migrantes nordestinos - s e instalam na á rea (LUCAS, 2014).
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cursos de língua ioruba, capoeira, comidas afro-brasileiras, danças do mesmo gênero, corte e
costura ou bordado, o que poderia servir como meio de readequação funcional dos
participantes para empregos e valorização da cultura afro brasileira.
Por fim, o projeto contemplava a criação de um centro de referência no combate à
homofobia e demais preconceitos de gênero e outro para o combate à intolerância religiosa.
Aqui, utilizava-se da própria trajetória de vida do dirigente para se fomentar um local onde estes
temas pudessem ser trabalhados por meio de palestras e também no acolhimento de pessoas e
denúncia sobre os temas supracitados. Concebia-se que a Gomeia poderia ser um espaço de
valorização das pessoas em risco social quanto às suas escolhas de sexualidade e, ao mesmo
tempo, de combate às ações intolerantes quanto às religiões afro-brasileiras.
O projeto centrava-se em dar continuidade às ações empreendidas em 2014, ano do
centenário de nascimento de Joãozinho, quando o Museu Vivo de São Bento inaugurou um
busto em bronze do dirigente21. A assessoria criada reunia-se quase mensalmente para a
organização deste projeto e sua operacionalização: a escolha de um arquiteto para elaborar o
projeto, a contratação de pessoal para o centro e formas de gestão deste – parcerias entre a
iniciativa pública e privada (PPP) 22.
Entre o fim do ano de 2015 e início de 2016 o grupo de trabalho recebeu uma
informação da SMTC/DC de que o Deputado Federal Celso Pansera (MDB/RJ) havia conseguido
uma verba do ministério que coordenava naquele período, o da Ciência e Tecnologia e
Inovação23 , para a implantação do Centro Cultural e Religioso de Referência Afro-brasileira
Joãozinho da Gomeia. O então Secretário de Cultura e Turismo de Duque de Caxias, contudo,
não repassou nenhuma documentação comprovando este ato, sendo que ele seria oficializado
em momento posterior. A ideia era realizar um evento para a assinatura da verba e o
lançamento oficial do projeto.
Esta verba foi considerada como como a solução ao principal problema que sofria o
projeto, o seu financiamento. Com este valor, o local poderia ser edificado e, ao mesmo tempo,
poderia ser o fomentador para a PPP que manteria o centro. Outra situação considerada

Es s e novo patamar econômico e s ocial acabou por ocasionar a emancipação política do distrit o de Meriti (antigo
nome da região que hoje forma Duque de Ca ixas) do município de Nova Iguaçu em 1943 (ALVARENGA NETO, 2009).
21 Houve uma outra tentativa de criação de um centro nos moldes do a qui exposto, mas este não foi implantado por
des acordo entre a SMTC/DC e a responsável pelo projeto à época de s eu debate (na década anterior a este).
22 Conforme o a rti go 2º da Lei Federal nº. 11.079/2004, a PPP "é o contra to a dministrativo de concessão na
moda lidade patrocinada ou a dministrativa". A Pa rceria Público-Priva da é um contrato de prestação de obras ou
s ervi ços não i nferiores a R$ 20 mi lhões, com duração mínima de 5 e no máximo 35 a nos, firmado entre empresa
pri va da e o governo federal, estadual ou municipal.
23 Seu ministério duro de outubro de 2015 até abril de 2016, quando foi exonerado do cargo como os demais ministros
que compunham o governo da Presidente Dilma Rousseff, do Pa rtido dos Tra balhadores. O referido deputado é
mora dor de Duque de Ca xias e já exerceu o ca rdo de Deputado Estadual no Rio de Ja neiro. Atualmente é filiado ao
MDB (Movi mento Democrático Brasileiro).
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superada naquele momento era o contexto social que envolvia o projeto: o tema das religiões
afro-brasileiras era considerado pela equipe como prementes na pauta política da gestão
municipal de Duque de Caxias naquele momento 24.
Assim, se a política envolve a tomada de decisões coletivamente e, portanto, incorpora
fatalmente disputas públicas em torno dessas decisões (CERNY, 2000), a arena política
mostrava-se favorável ao tema e à delimitação do campo, pois o projeto tinha tanto o apoio da
municipalidade, quanto da opinião pública 25 e ainda dos atores relacionados à defesa dos
patrimônios histórico e arqueológicos afro-brasileiros26.
Nesse sentido, analisamos a situação como sendo a expressão do município de Duque
de Caxias no intuito de criar uma Política Pública27 de valorização da memória e do legado de
Joãozinho da Gomeia, o que seria indicativo de uma filiação desta aos atores sociais que
buscavam a proteção do local e do legado do dirigente. Ao mesmo tempo, isso daria sequência
as demais ações empreendidas em anos anteriores sobre o tema, pois as características da arena
política determinam, em grande parte, a dinâmica da vida política, conforme as instituições
decisórias vigentes, a configuração organizacional dos grupos, os valores e/ou as prioridades
estratégicas dos contendores das instâncias de decisões (TSEBELIS, 2009).
Contudo, com o processo de impeachment sofrido pela presidente Dilma Rousseff, em
agosto de 2016, o seu corpo de ministrou foi exonerado do cargo logo em seguida. A assessoria
recebeu, neste contexto, a informação da saída do Ministro Celso Pansera de sua pasta e o
consequente cancelamento da verba destinada ao Centro. Somado a isso, nas eleições
municipais daquele mesmo ano, o prefeito vitorioso (Washington Reis do MDB28) foi apoiado
por grupos religiosos cristãos do município 29 , o que gerou na nova gestão, em nossa leitura,
certa restrição ao tema do Centro Cultural da Gomeia e mesmo na manutenção da assessoria
ao tema.
As reuniões mensais começaram a decair após a posse no novo prefeito e, no ano de
2017, apenas uma ocorreu, contando com a quase total ausência de seus participantes e, em
especial, de representantes do poder municipal de Duque de Caxias. Observamos que a agenda
24

Duque de Caxias era governada por Al exandre Ca rdoso, atualmente filiado ao Pa rtido Social Democrático (PSD),
ma s a dvindo do Pa rtido Socialista Brasileiro (PSB).
25 Ver, por exemplo, a matéria veiculada por alguns jornais no a no de 2015: BBC Améri ca Latina s obre a pesquisa na
Gomeia (http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/09/150825_brasil_candomble_joaozinho_gomeia_gl) ou ainda
a ma téria publicada pel o Jorna l Extra s obre a s es ca vações e a pres ervação do l ocal
(https ://extra .globo.com/noticias/rio/escava coes%ADrevelam%ADreliquias%ADde%ADprecursor%ADdo%ADca ndo
mbl e%AD17208450.html) .
26 Es te debate deu origem ao artigo de Pereira (2017).
27 Adota mos pa ra esta reflexão o conceito de Pol íticas Públicas de Scha rpf (1997) qua nto a s erem di retrizes e
pri ncípios norteadores do Poder Público na sua relação com a sociedade e s eus atores e i nteresses.
28 O a tua l prefeito já esteve neste ca rgo em Duque de Caxias entre os anos de 2004 a 2008. O mes mo é a firmado por
Ca mpos (2006).
29 Conforme dados do site Atlas Político (s/d.). O mesmo é afirmado por Ma chado (2006).
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política do município havia se alterado e o tema não era mais visto como essencial à Política
Cultural da nova gestão. Aventamos que o apoio de alas cristãs pode ter esvaziado o tema ou
mesmo o anulado, já que toda política cultural envolve “conflito de ideias, disputas institucionais
e relações de poder na produção e circulação de significados simbólicos” (MCGUIGAN, 1996: 01,
tradução nossa). Assim, o tema Gomeia esvaziou-se de sua importância frente a outras
demandas possivelmente colocadas pelos grupos políticos que apoiaram a nova gestão e, por
consequência, de uma nova pauta cultural para o município.
Em 2018 a Prefeitura de Duque de Caxias noticiou, por meio de redes sociais, a criação
de nova comissão destinada à gestão do projeto, mas sendo formada por membros outros do
que os que compunham a antiga assessoria e que podem ser caracterizados como componentes
de teor meramente políticos da Prefeitura em questão e com alguma relação com o tema da
memória e arqueologia. Assim, avaliamos que a sua atuação é mais política do que
preservacionista quanto ao tema das religiões e arqueologia das populações afro-brasileiras.
Até o fim da elaboração deste artigo esta comissão não tinha realizado ato concreto
algum, além de indicar ações como a promoção do tema junto às escolas de samba de Duque
de Caxias, tentando incentivá-las a ter como enredo a Gomeia e seu dirigente; a criação de uma
comenda com o nome do dirigente e a proteção imaterial do local – o que parece indica
desconhecimento entre as ações de tombamento material e proteção dos saberes-fazeres de
cunho imaterial. Outro impasse gerado foi a não concretização da guarda do material
arqueológico das escavações pelas instâncias municipais de Duque de Caixas, o que levou o
pesquisador a mantê-lo sob a guarda do Instituto de História da UFRJ. O medo é que este
material se perca e com ele a riqueza de dados sobre o Terreiro da Gomeia. Assim, é perceptível
que a arena de interesses que envolve a nova gestão política de Duque de Caxias não apresenta
interesse no tema ou ainda que não encontra reverberação entre os apoiadores de sua gestão.

Conclusões
O que se pode concluir, mesmo que previamente, sobre a não continuidade da política
cultural que envolvia o Centro Cultural e Religioso de Referência Afro-brasileira Joãozinho da
Gomeia? Seria apenas a ausência de financiamento que teria influenciado a não implantação do
projeto? A nova diretriz política da prefeitura (após as eleições de 2016) seria, por outro lado, o
grande fator de desinteresse no tema? Ambos os fatores podem, unidos, serem responsáveis
pelo malogro do projeto.
Contudo, há de se destacar que esta situação pode indicar, ainda, a necessidade de uma
maior organização dos grupos afros no contexto das políticas culturais. Há a necessidade de uma
articulação que supere, por exemplo, a ligação entre os direitos à memória, ao ensino da história
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e à cultura deste grupo social às religiões de matriz afro-brasileiras, como costumeiramente
tende a ser realizada pelos grupos de oposição a estes. Se por um lado a necessidade de
proteção a estas religiosidades é premente, cabe ainda o esclarecimento que o campo cultural
afro é polifônico de valores (como no exemplo de Tata Londirá) e envolve outros campos de
política cultural que devem ser acionados e, da mesma maneira, incentivados.
As políticas de acesso ao ensino superior, por exemplo, são um bom resultado. Contudo,
não devem o único vetor de onde pode se esperar resultados positivos para a integração das
pautas sociais destes indivíduos no contexto da arena de interesse dos grupos que formam a
cultura nacional. Há de se fomentar por estes agentes afrodescendentes políticas públicas no
intuito de criar um movimento contra majoritário e da busca da proteção e emancipação de
todos os seus anseios. A grande dificuldade, como este artigo abordou, diz respeito àqueles
setores que se opõem ao interesse do acesso aos patrimônios afro-brasileiros, o que indica a
necessidade de uma maior organização para que as pautas culturais tenham tanto visibilidade,
quanto alcancem importância junto aos agentes decisórios das políticas sociais e culturais.
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MEMÓRIA DOS RESTAURADORES DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO DA BIBLIOTECA NACIONAL:
1950 e 1970
THAIS HELENA DE ALMEIDA1

1- Introdução
Responsável pela guarda de um precioso acervo bibliográfico e documental, a Biblioteca
Nacional do Brasil contou desde sua formação com profissionais que assumiram as atividades
de preservação. Este artigo pretende problematizar as questões do esquecimento e dos rastros
da memória desses profissionais, sobretudo os profissionais restauradores a partir dos quais se
chegou às atividades do restaurador Adalberto Barreto entre 1950 e 1970, com vistas a
responder algumas questões: É possível reconstruir uma memória preservacionista através das
memórias dos profissionais e documentos institucionais? É possível estabelecer uma relação de
influências teóricas e práticas das ações profissionais com a trajetória do pensamento
preservacionista internacional e a mudança de perspectiva da preservação de acervos
bibliográficos e documentais na Biblioteca Nacional?
Nos rastros desse profissional da restauração, o conceito de pegadas de Elizabeth Jelin
representadas por rastros armazenados, guardados passivamente, informação arquivada na
mente das pessoas, em registros, em arquivos públicos e privados, em formato eletrônico e em
bibliotecas, constituiu o caminho e o objeto para a elaboração dessa narrativa. A autora adverte
que essas pegadas em si mesmas não constituem “memória”, a menos que sejam evocadas e
localizadas em um marco que lhes dê sentido (JELIN, 2002: 30). Trabalhando também com o
entendimento de que a memória é construída social e individualmente, sofrendo flutuações em
função do momento em que ela é articulada, em que ela está sendo expressa, a obra de Michael
Pollak é um caminho nessa pesquisa quando afirma que nas representações coletivas existe
subjacente um conjunto de interesses explícitos ou implícitos que acabam determinando
alianças, conflitos, identificações ou afastamentos entre grupos sociais. Daí a importância de se
entender a lógica da ação coletiva a partir das representações que os grupos elaboram sobre o
funcionamento de seu mundo e as ações para mantê-lo ou modificá-lo (POLLACK, 1992: 200212). Para dar contexto a discussão e entendimento da importância dessas memórias num lugar
de vestígios da memória e de representação de grupos, a história e a formação das coleções da
Biblioteca Nacional precisaram também ser acionadas.

1

Res tauradora da Fundação Biblioteca Nacional e doutoranda no curso de Pós -Graduação em Memória Social da
UNIRIO.
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Com o objetivo de responder às questões propostas, o artigo está estruturado na
atuação do restaurador Adalberto Barreto e problematiza suas atividades, estudos e tensões no
pensamento preservacionista da instituição.
A pesquisa se orientou pelo procedimento metodológico do estudo de caso, pois será
analisado a atuação de um profissional restaurador segundo a lógica em que um sujeito nos
permite uma reflexão do corpus operandi através de vestígios documentais, fotográficos,
institucionais e entrevistas para dar forma a uma teia de memórias, uma narrativa possível para
a construção do ato de preservar.
Este artigo é parte integrante da Tese de doutorado que está sendo desenvolvida no
curso de Memória Social da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO.

1.1-

Biblioteca Nacional, um lugar de memória e preservação.
Foi com o desejo de acumular os saberes produzidos pela humanidade em suas diversas

áreas do conhecimento que os reis de Portugal dedicaram parte de seus esforços à reunião de
livros, mapas, gravuras e documentos para a formação de uma Real Biblioteca, símbolo do saber
acumulado pelo seu império e à criação de uma imagem de país culto, detentor de
conhecimento universal, amante das artes e das ciências. Mas, indiferente aos interesses e às
paixões que moviam esses homens, o fogo que se seguiu ao terremoto que assolou a cidade de
Lisboa em 1º de novembro de 1755 destruiu a Real Biblioteca, usando como combustível o rico
acervo reunido por gerações de monarcas.
Após esse avassalador episódio recomeçaram a reconstrução da Real Biblioteca
encarregando representantes do reino de Portugal e comerciantes a tarefa de selecionar e
adquirir, além de livros, materiais diversos em diferentes centros culturais europeus. O acervo
foi aos poucos acrescido de valiosas doações e também das “propinas”, que correspondiam à
doação ao Estado de um ou mais livros de cada edição produzida na Real Tipografia, acabaram
ajudando a enriquecer a Real Biblioteca (SCHWARCZ, 2002: 146).
Mas outro risco para a Real Biblioteca além do fogo e da água se aproximava. A
conturbada conjuntura política internacional do final do século XVIII e o início do século XIX
ameaçava a dinastia dos Bragança. Com as tropas francesas batendo à porta da cidade de Lisboa,
em 1807, a transferência da Família Real e sua corte para o Rio de Janeiro mostrou-se uma
estratégia política para conservar a soberania portuguesa em terras tropicais. Temendo pela
segurança da Biblioteca Real decidiu-se por embarcar seu acervo para o Rio de Janeiro dividido
em três viagens: no início de 1810, março de 1811 e os últimos caixotes de livros chegaram em
19 de novembro de 1811. (SCHWARCZ, 2002: 269).
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Instalada em terras brasileiras a Real Biblioteca continuou aumentando seu acervo
através de aquisições e de doações de coleções particulares de livros, manuscritos, gravuras,
mapas, assinaturas de periódicos estrangeiros e livros impressos em Portugal, cumprindo a
exigência de propinas e mais tarde, já no século XX, pela aplicação da lei do Depósito Legal no
Brasil (BRASIL. 1907).
Atualmente a Biblioteca Nacional, maior biblioteca pública brasileira e uma das oito
maiores bibliotecas nacionais do mundo, detém a mais rica coleção bibliográfica da América
Latina com mais de nove milhões de obras. Histórias sem fim. Registros da humanidade, da
sociedade, de um tempo, do nosso tempo.
É com o entendimento da dimensão da biblioteca e do que esta representa para a
sociedade, que fomos pesquisar as memórias daqueles que dedicam sua vida à preservação do
patrimônio que esse espaço guarda em uma verdadeira alquimia do saber. Diante do imenso
acervo que as bibliotecas guardam muitas vezes o trabalho daqueles que se dedicam à
conservação e restauração acaba não sendo percebido pelo olhar do leitor, encantado e
envolvido na dimensão quase infinita das prateleiras e volumes de uma biblioteca.
Pensando em elaborar essas memórias esquecidas fomos buscar as memórias de
Adalberto Barreto, que assumiu as atividades da restauração na Biblioteca Nacional entre as
décadas de 1950 e 1970, na tentativa de compreender e sistematizar a formação profissional,
sua atuação na instituição e influências no campo da conservação e restauração. Essa atuação
apareceu com mais intensidade a partir de 1948, quando o laboratório de restauração de papel
começou a ser sistematizado com a presença do restaurador Edson Motta 2. Em um relatório
sobre as atividades do laboratório no período de 1948 a 1950, Edson Motta deixou registrado
os materiais permanentes e de uso adquiridos pela Biblioteca para o funcionamento do que
provavelmente foi o primeiro laboratório no molde científico especializado em conservação e
restauração de papel, implantado no Rio de Janeiro (CASTRO, 2012: 158). Atuando como
restaurador do laboratório em parceria com Edson Motta, Adalberto Barreto surgiu como o
profissional que assumiu o setor, desenvolveu e disseminou técnicas de restauração ao longo
de três décadas.

2- Adalberto Barreto – Três décadas no Laboratório de Restauração

2 Eds on

Motta (1910-1981) Pintor, restaurador e professor. No final da década de 1940 estagiou no Fogg Art Museum,
nos Estados Unidos, no atelier de restauração de pintura. Foi convidado a organizar o Setor de Recuperação de Obras
de Arte do Servi ço de Pa tri mônio Hi stórico e Artís ti co Na cional - Spha n, permanecendo no ca rgo de di retor e
cons erva dor-chefe a té 1976 (CASTRO, 2002).
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As memórias de Adalberto Barreto passam pelas reflexões de Elizabeth Jelin sobre a
necessidade de elaborar memórias e lembranças no lugar de revivê-las e que abordar a memória
é falar sobre recordações e esquecimentos, narrativas e atos, silêncios e gestos, onde há um
jogo de saberes, mas também há emoções. Seu conceito de pegadas é representado por restos
e rastros armazenados, saberes reconhecíveis, guardados passivamente, informação arquivada
na mente das pessoas, em registros, em arquivos públicos e privados, em formato eletrônico e
em bibliotecas. Jelin cita Ricoeur para pensar na questão ligada ao esquecimento, de como
superar as dificuldades e acessar as pegadas: a tarefa é a de revelá-la, colocá-la a luz do oculto,
“atravessar o muro que nos separa destas pegadas”. Porém, Jelin adverte que estas pegadas,
em si mesmas, não constituem “memória” a menos que sejam evocadas e localizadas em um
marco que lhes dê sentido (JELIN, 2002: 30).
No texto de Walter Benjamin “O narrador”, o conceito de cacos na construção de uma
nova narrativa também é apresentado (BENJAMIN, 1987). Uma nova narrativa não como algo
que se alimenta do pessimismo ou da desesperança na perda, mas esboça a ideia de outra
narração, uma narração nas ruínas da narrativa, uma transmissão entre os cacos de uma
tradição em migalhas. O narrador seria a figura do trapeiro ou do chiffonier, do catador de sucata
e de lixo. Curiosa analogia de Walter Benjamin entre o narrador com a figura do trapeiro, do
chiffonnier, que recolhe os trapos, os restos, para esboçar a ideia de outra narrativa (GAGNEBIN,
2001: 53). O trapo, recolhido nas casas e ruas durante séculos foi a base para a fabricação do
papel. Esse emaranhado de fibras que se entrelaçam para criar uma superfície por onde as
histórias e memórias podem ser grafadas e contadas.
O mesmo elemento de trabalho que registrou a história de Adalberto Barreto, não como
narrador, mas como restaurador, que ao intervir na estrutura das fibras para preservá-las para
o futuro ou para nelas relatar sua rotina de trabalho, gravou sua própria memória.

2.1 Do conservador do edifício da Biblioteca Nacional ao Laboratório de Restauração .
As referências de Adalberto Barreto foram sendo localizadas, como indica Jelin, em
lembranças guardadas passivamente, informação arquivada na mente das pessoas, em
registros, em arquivos públicos e privados. Um dos fios dessa narrativa partiu de uma entrevista
com Cleide Barreto, filha de Adalberto Barreto, que entre recordações e histórias forneceu
diversos artigos de jornais e revistas, fotos, telegramas que possibilitaram junto com os
relatórios institucionais escrever parte dessa memória no campo da preservação.
Em uma de suas lembranças, Cleide Barreto contou que, em 1946, Adalberto Barreto
trabalhava numa firma construtora e conservadora que fazia a manutenção do edifício da
Biblioteca durante a direção de Rubens Borba de Morais. Por seu envolvimento não só com a
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manutenção do edifício, mas com a preocupação que demostrava com relação à conservação
do acervo, recebeu um convite de Borba de Morais para trabalhar na Biblioteca Nacional
(BARRETO, 2016).
Parte dessa memória foi encontrada em periódicos como a matéria do jornal O Jornal,
de 1967, intitulada “Profissões sem concorrentes”, onde Adalberto Barreto relembrou esse
momento inicial dizendo que o problema que mais o preocupava era o inseto que destruía o
patrimônio da casa e como encontrar uma solução para combatê -lo. Seus esforços para
minimizar os riscos ao acervo associado ao seu empenho na manutenção do edifício foi um pulo
para se interessar pela restauração (BELISLA, 1967: 2). Adalberto Barreto relatou “ter sido
iniciado no assunto” pelo professor e historiador Marcelo de Ipanema 3 pelo seu amor aos livros
(TEMPO..., 1959: 1). A historiadora Cybelle de Ipanema 4, esposa de Marcelo de Ipanema,
lembrou que eles logo se tornaram amigos, pois ambos tinham a mesma paixão pelo acervo e a
preocupação com sua preservação para as futuras gerações (IPANEMA, 2016). O apoio de
Marcelo de Ipanema foi importante para que ele seguisse em frente na determinação de buscar
informações. Em um trecho do mesmo artigo “Profissões sem concorrentes”, Adalberto Barreto
disse que “imbuído da responsabilidade e dificuldade da tarefa procurou comunicar-se com
várias bibliotecas da Europa e da América do Norte na busca do melhor método, da forma mais
eficaz de iniciar o trabalho” (BELISLA, 1967: 2).
Na entrevista ao Diário Carioca, Adalberto Barreto contou um pouco de sua história com
o restaurador Edson Motta, “que fizera um curso especializado de restauração de livros nos
Estados Unidos, e teve a oportunidade de adquirir novos conhecimentos sobre a matéria”. De
volta ao Brasil em 1947, Edson Motta foi convidado pela Biblioteca Nacional, não só para montar
o laboratório de Restauração, mas organizar uma equipe que pudesse assumir os trabalhos.
Adalberto Barreto relembrou seu relacionamento com o restaurador dizendo que “depois de
três anos de trabalho com aquele técnico (Adalberto Barreto) e achando ele (Edson Motta) que
o seu discípulo estava preparado para arcar com as responsabilidades de tão importantes
funções, foi nomeado para a seção de restauração” (TEMPO..., 1959, p. 11).
Cleide Barreto contou que os dois restauradores se conheceram na Biblioteca Nacional
quando seu pai ainda trabalhava para a firma de construção. Tornaram-se amigos de uma vida.
Segundo ela, naquele mesmo período, seu pai teria recebido uma bolsa de estudos para realizar
um estágio de restauração nos Estados Unidos e em outra ocasião uma para a Itália, porém, as
bolsas não eram suficientes para sustentar sua família, pois já casado e com uma filha, não teve

3

Ma rcel o de Ipanema. Historiador, voltado para os estudos de Imprensa, Comunicação e História Regional.
Cybel le de Ipanema. (1924) Livre Docente e Doutora pela ECO/UFRJ, Bacharel e Li cenciada em Geografia e História,
pel a Faculdade Nacional de Filosofia (UFRJ), Professora pelo Instituto de Educação do antigo Distrito Federal.
4
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outra opção senão recusar a oportunidade. Mas ficou o compromisso do amigo Edson Motta de
repassar para ele todos os conhecimentos adquiridos em sua viagem (BARRETO, 2016).

2.2 Adalberto Barreto: Restaurador e pesquisador à frente do Laboratório de Restauração.
No decorrer de uma pesquisa às vezes o acaso aponta caminhos que abrem
possibilidades para outra narrativa. Esse acaso me levou a um rastro, um documento
datilografado encontrado no laboratório de Restauração em 2015 que dizia:
É necessário o desenvolvimento da Divisão de Bibliopatologia ou a criação do
Instituto Tropical de Patologia do Livro ou I nstituto Nacional de Patologia do
Livro, com sede no Rio de Janeiro, não apenas por anseio pessoal, mas por
uma necessidade premente, pelo que se tem observado na Biblioteca
Nacional (BARRETO, A., 1967).

Estas primeiras palavras bastaram para que percorresse com interesse as outras páginas
que se seguiam. Era um memorando em resposta à solicitação do diretor da Biblioteca Nacional,
Celso da Cunha, sobre a insuficiência de pessoal para a Divisão de Bibliopatologia e outro
documento trazia o título “Patologia do livro”, que parecia ser material didático, datado de 14
de setembro de 1967, ambos assinados por Adalberto Barreto (BIBLIOTECA NACIONAL,
Relatório Chefes de seção, 1967).
As perguntas que me inquietavam eram: quem seria Adalberto Barreto e que Divisão de
Bibliopatologia ele se referia. Naquele momento ainda não tinha noção de como esses rastros
poderiam me levar a reunir suas pegadas.

2.2.1- Artista e Médico da restauração, uma representação.
A partir desses documentos iniciais e do contato com Clei de Barreto as memórias de
Adalberto Barreto foram sendo elaboradas e com elas algumas representações desse
profissional.
As imagens de artista e médico que acompanharam o profissional restaurador desde
sua formação no século XIX avançaram para o século XX e estiveram presentes em toda a vida
profissional de Adalberto Barreto. Representações confirmadas nos artigos de jornais e revistas
quando se referiam ao trabalho de restauração do “mestre e doutor”. A designação de artista
estava ainda impregnada do conceito de que o restaurador deveria ser o profissional descrito
no Manual “Restauração de quadros e gravuras”, de Manoel de Macedo, no século XIX, que
apresentava as qualidades do restaurador como a de um pintor que deveria conhecer as
técnicas de pintura de diversas épocas e escolas e também a elaboração química dos materiais,
conjugadas com o conhecimento da aplicação de produtos químicos (MACEDO, 1885: 6-7)
Deveria ter conhecimento para saber como esses materiais e produtos influenciavam na obra,
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em uma ação combinada com o tempo, a temperatura e outras causas físicas que se achava
submetida a pintura. (ALMEIDA, 2016: 90)
Esse viés artístico e o olhar inquieto de Adalberto Barreto apareceram em uma
entrevista à revista O Cruzeiro Internacional, de 16 de fevereiro de 1964, onde contou uma
história sobre a reintegração de uma gravura:
Um dia, por exemplo, tinha que restaurar uma gravura. Mas tinha uma linha
que nunca lhe saia bem. Deixou de lado o trabalho e começou a indagar por
esta linha não saia bem. Qual não seria sua surpresa quando comprovou o
seguinte: a gravura, e o gravador, pertenciam ao século XVI, sendo que este
artista era canhoto. Quer dizer, devido a este defeito pessoal, o gravador
começava as linhas um tanto grossas e as terminava um tanto delgadas,
porque as tais linhas eram traçadas da direita para a esquerda. Barreto fazia
a linha da esquerda para a direita, por isto lhe saia mal. Barreto conseguiu
com isto uma boa restauração e uma melhor anedota (OBERGOZO, 1964: 12.
tradução nossa).

A associação com o papel de médico dos livros irá aparecer diversas vezes em artigos e
entrevistas de revistas e jornais reforçando a visão do médico-restaurador e do paciente-livro.
A definição “Le médicin du livre, c`est le restaurateur” é de RIS-PAQUOT. Ele mesmo pintor,
historiador e restaurador, que escreveu a obra Guide pratique du restaurateur-amateur de
tableaux, gravures dessins, pastels, miniatures, etc. Reliures et livres, em 1890, onde dizia que
era na sua arte que recorreríamos para remediar todos os males que fossem impostos as obras
de arte (RIS-PAQUOT, 1890: 220).
Nas entrevistas de Adalberto Barreto, os textos e os títulos das matérias quase sempre
usavam a comparação do médico e paciente, como publicado no jornal Tribuna da Imprensa
com o título “Um hospital de livros na Avenida Rio Branco” (UM HOSPITAL..., 1955: 7). O jornal
Jornal do Commercio dedicou alguns números a “Aventura e drama do livro no Brasil” e um dos
temas trazia a Biblioteca Nacional com o título “Clínicos e cirurgiões no al egre hospital do livro”
(MIRANDA, 1961: 7). O jornal O Globo publicou “Médico de livros ensina como tratar os
“doentes” (MÉDICO..., 1970: 3). Muitas vezes os jornais referiam-se a ele como o Dr. Adalberto
Barreto, médico de livros. Para Adalberto Barreto, “só não precisava de diploma de doutor” e o
único lugar no mundo onde havia curso especial para formar “médico de livros” era no Instituto
de Patologia do Livro Alfonso Gallo, em Roma” (LIVRO..., 1958: 9). A revista Fatos e Fotos, de
1977, consagrou uma matéria a Adalberto Barreto com o título “Há 32 anos ADALBERTO
BARRETO mantém um verdadeiro hospital de livros na Biblioteca Nacional. Ele é bibliopatólogo.
Quer dizer, cuida das doenças e pragas que atacam as obras raras. Quanto à poeira e à poluição,
só rezando.” (VIEIRA, 1977: 14-15). Todas estas publicações apresentavam esse profissional
como exemplar, dedicado a salvar livros e documentos. Nas entrevistas, “o doutor” Adalberto
Barreto autodidata assumido em uma época em que não havia cursos de formação no Brasil,
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fazia questão de explicar a arte e a ciência das etapas da restauração, seus desafios, conquistas,
estudos, pesquisas para combater os insetos bibliófagos e a implementação de novas
tecnologias.

2.2.2- Da criação do Laboratório de Restauração em 1948, às influências internacionais e a
importação e exportação de tecnologia.
Foi na gestão de Josué Montello que o laboratório de Restauração se estruturou em
1948, contando com a orientação de Edson Motta e o trabalho dedicado de Adalbeto Barreto.
Uma das novidades da tecnológia americana na década de 1940 para a restauração de papel foi
o equipamento de laminação desenvolvido pelo conservador norte -americano Willian Barrow.
Equipamento que a Biblioteca Nacional adquiriu em 1950. 5 Nas palavras de Josué Montello a
instituição teria encontrado a solução adequada para a conservação da documentação
manuscrita com a aquisição deste equipamento. Segundo ele, era a última palavra na técnica da
preservação. Afirmava ainda que a “Biblioteca Nacional tinha sido a primei ra a utilizá-la na
América do Sul e que na Europa somente a França e a Bélgica precederam o nosso país”
(BIBLIOTECA NACIONAL, Anais, 1951: 1-4). Na década de 1960, os Arquivos Nacionais de Paris
também adotaram este método de termocolagem de manuscritos (SZPILA, 2005).
A imagem a seguir é de Adalberto Barreto verificando a qualidade da laminação
produzida pela laminadora Barrow, ao fundo.

Ima gem 1: Adalberto Barreto verificando o resultado da laminação pelo processo Barrow, na Biblioteca Nacional.
Fonte: O SANTO de casa já faz milagres. O Pulso, Ano 7, nº 230, 17 jun. 1967, p.8.

A laminadora Barrow, como ficou conhecida, se tornou rotina do laboratório e em 1955
Adalberto Barreto durante uma entrevista ao jornal Tribuna da Impresa relatou que “o método
Barrow preserva por até 500 anos as obras restauradas” (UM HOSPITAL..., 1955: 7).

5

Wi l lian Barrow (1904-1967) - cons erva dor a mericano que desenvolveu a l aminadora a calor e estudou a acidez do
pa pel e técnicas de desacidificação. A l aminação de papel a través da l aminadora Barrow consistia em fundir, com
ca l or, um sanduiche feito de papel ja ponês, a cetato de celulose e o documento original, com o objetivo de reforçá -lo
e proporcionar um suporte mais estável e seguro ao seu manuseio e conservação (ALMEIDA; HANNESCH; POSE, 2017,
p. 230-231).
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Este olhar para o futuro, com a preocupação constante com a preservação do acervo
levou Adalberto Barreto a pesquisar e desenvolver um método para eliminar fungos. Segundo
ele, “este método é descoberta minha... e por acaso”:
Estava ele fazendo uma cultura de penicilinos, partindo do princípio que o
timol destroi a ação da penicilina. Resolveu aplicar o timol para a eliminação
do mofo que estava nos papéis. Fêz a experiência aplicando o timol nas partes
atacadas pelo mofo.
Não surtiu o efeito almejado. Entregando-se depois a outras experiências,
aplicou gás de timol, por 24 horas. Não conseguiu também o resultado. Certo
dia houve um feriado e a experiênci a foi suspensa por 24h. Chegando ao
laboratório, no dia imediato ao feriado, teve o técnico a surpresa de
encontrar todos mortos os penicilinos. Chegou a conclusão (ovo de Colombo)
de que havia necessidade de 72 horas para a eliminação total do penicilino
pelo gás de timol (UM HOSPITAL..., 1955: 7).

Adalberto Barreto contou que este método tinha apresentado um resultado satisfatório
e que por isso, foi levado à Inglaterra por intermédio do Conselho Britânico no Rio de Janeiro
para ser adotado em instituições inglesas (UM HOSPITAL..., 1955: 7).
Mas a influência americana na restauração começa a dividir seu espaço com outros
centros de pesquisa. Adalberto Barreto se aproximou das ideias do Instituto de Patologia do
Livro Alfonso Gallo através dos boletins técnicos que esse instituto publicava trimestralmente
(LIVRO..., 1958: 9). Em 1957, o jornal O GLOBO publicou a vinda de Luigi Longo, diretor do
Instituto de Patologia como um consultor para a Biblioteca Nacional (O AMOR..., 1957: 11). Não
foi possível confirmar sua vinda, mas o Decreto nº 48.108, de 13 de abril de 1960 criou a “Divisão
de Bibliopatologia”, cuja “Secção de Recuperação e Restauração” foi confiada a Adalberto
Barreto (BRASIL, 1960).
Em entrevista ao jornal Jornal do Commercio, em 1961, Adalberto Barreto deixa
transparecer as ideias do Instituto de Roma:
Foi assim que surgiu nova ciência, a patologia do livro,[...] ao lado do
patologista, e do anatomopatologista, que ao microscópio verificam o mal,
estão o clínico e o cirurgião.” daí a ideia que temos de criar em nossa casa um
Instituto de Patologia do Livro”, bem aparelhado, que possa servir não só a
BN, mas a todas as bibliotecas publicas e particulares do Brasil, [...]
poderíamos passar até do ambito nacional para o internacional, com a ajuda
e a colaboração da UNESCO, [...] (MIRANDA, 1961:.7).

Nesse momento da pesquisa tudo começou a fazer sentido em relação aos primeiros
rastros e pegadas deixados por ele no laboratório de Restauração. Aqueles documentos eram
parte do relatório onde Adalberto Barreto registrou sua preocupação com o desenvolvimento
da Divisão de Bibliopatologia. Para Adalberto Barreto “não era apenas por anseio pessoal, mas
por uma necessidade premente, pelo que se tem observado na Biblioteca Nacional”
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(BIBLIOTECA NACIONAL, Chefes de seção, 1970). Sua ideia era trabalhar com o apoio de
“biólogos e naturalistas” na pesquisa sobre “as doenças dos livros” (BIÓLOGOS..., 1961: 2).
O documento datilografado e datado de 14 de setembro de 1967 era sem dúvida
material que ele utilizava nos cursos sobre “Patologia do Livro”. Material esse que iniciava com
um parágrafo provocador: “Muitos podem achar estranho êste título. E sua estranheza traduzirse-á nesta pergunta: Livro tem doença? Nós responderíamos que sim”. O texto segue apontando
os problemas e os inimigos do livro (BARRETO, A., 1967). Com a preocupação de repassar seus
conhecimentos Adalberto Barreto ministrou durante dez anos aulas sobre conservação e
restauração no curso de Biblioteconomia da Biblioteca Nacional, no Museu de Belas Artes,
Museu Histórico Nacional, Arquivo Nacional, Fundação Getúlio Vargas e Universidade Santa
Úrsula (BIBLIOTECA NACIONAL, Relatório Chefes de seção, 1963-1973).
Em 1971, Janice Monte-Mór assume a direção da Biblioteca Nacional. Disposta a
organizar melhor os trabalhos apresentou um relatório dos primeiros três meses à frente da
instituição apontando a necessidade de pessoal especializado para a oficina de encadernação,
cientista (entomologista ou biologista) para a chefia da “Secção de Ciências Aplicadas da Divisão
de Bibliopatologia” e reforço de pessoal especializado para esta divisão. De acordo com a
diretora, mesmo o chefe da divisão sendo um funcionário zeloso e competente, não tinham
equipe especializada para resolver a questão (BIBLIOTECA NACIONAL, Relatório Diretoria Geral,
1971). A partir daquele momento, alguns convênios foram firmados com o Instituto de Biologia
da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ com o objetivo de realizar pesquisas
sobre agentes patogênicos de acervos bibliográficos (FONSECA, 1975: 8) Adalberto Barreto
renovou suas esperanças para o próximo exercício, confiando que sua divisão pudesse formar
uma equipe especializada para o completo desempenho de suas finalidades (BIBLIOTECA
NACIONAL, Relatório Chefes de seção, 1971).
Diante das diversas dificuldades gerenciais, Jannice Monte-Mór conseguiu através de
um convênio com a UNESCO, em 1974, a vinda da restauradora e consultora Maria Di Franco
Lilli, diretora da Biblioteca Vallicelliana de Roma, além de algumas bolsa para capacitar
funcionários no Instituto de Patologia do Livro Alfonso Gallo (BIBLIOTECA NACIONAL, Relatório,
Diretoria Geral, 1974). A consultoria tinha como objetivo elaborar um programa de saneamento
das coleções bibliográficas antigas e a indicação de equipamento técnico-científico essencial
para a montagem de um eficiente laboratório de restauração. (DI FRANCO LILLI, 1975: 199) Em
seu relatório final, além da sugestão do programa para a Biblioteca, Maria Di Franco Lilli fez
duras críticas as atividades de restauração do laboratório. As bolsas de estudos para o Instituto
de Patologia do Livro Alfonso Gallo foram então oferecidas as bibliotecárias Gilda Lefebvre de
Oliveira Neves, do setor de Referências e Cely de Souza Soares Pereira, do setor de Publicações
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Oficias para um treinamento de quatro meses, em 1975. Segundo Cely Pereira, elas foram com
o compromisso de repassar as informações adquiridas para os profissionais do laboratório de
Restauração, dando continuidade ao propósito de disseminar o conhecimento (PEREIRA, 2018).
Verificou-se que após a vinda de Maria Di Franco Lilli, Adalberto Barreto foi afastado das
salas de aulas, das entrevistas em jornais e revistas e sua equipe não foi escolhida para se
capacitar na Itália.
No entanto, na matéria publicada pela revista Fatos e Fotos, em 1977, Jannice MonteMór ressaltou que restaurar livros “é uma especialidade pouco desenvolvida entre nós, e são
poucos os profissionais existentes” e que, segundo ela, “aqui no Brasil, além de Adalberto
Barreto, poderíamos citar ainda Edson Motta, Alfredo Ferreira de Souza, Cely Soares Pereira e
Gilda Lefebvre” (VIEIRA, 1977: 15).
A frente da Divisão de Bibliopatologia Adalberto Barreto comandou uma equipe que
continuou a buscar conhecimento e técnicas para preservar um acervo, que naquela época
somavam três milhões e meio de itens. Adalberto Barreto permaneceu à frente do Laboratório
de Bibliopatologia até 1977.

3-

Conclusão
A investigação partiu da percepção da ausência e do esquecimento de um momento da

preservação do patrimônio bibliográfico e documental da Biblioteca Nacional, buscando
reconstruir uma narrativa através de rastros e pegadas encontrados em memórias arquivadas e
em arquivos adormecidos, onde a memória de Adalberto Barreto aparece num tempo de
alianças e conflitos, entre o lembrar e o esquecer.
Para essa pesquisa, Adalberto Barreto representou a busca dessa narrativa, como um
profissional que contribuiu para o entendimento e a construção da profissão de conservadorrestaurador. Sua formação profissional, embora longe dos padrões acadêmicos atuais, aliada à
sua percepção possibilitou o desenvolvimento de técnicas e métodos, projetando-o como um
profissional de seu tempo. Mas só os documentos institucionais não bastaram para elaborar
essa narrativa, que foi enriquecida com depoimentos e publicações, trazendo uma dimensão
ampla da disseminação de conhecimento e informação, que permitiu perceber as influências
internacionais nas mudanças do pensar restauração e a influência da Biblioteca Nacional como
difusora de conhecimento.
Atento às novas tecnologias e interessado em divulgá-las, tanto para o público
especializado, quanto para os leitores atentos dos jornais, Adalberto Barreto percorreu três
décadas à frente do Laboratório de Restauração, como restaurador, pesquisador, professor num
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esforço de compartilhar seu trabalho e seu esforço para a preservação do patrimônio cultural
brasileiro.
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TURISMO E FERROVIA EM MINAS GERAIS : PATRIMÔNIO CULTURAL ENTRE O LOCAL E O
GLOBAL
VERA LÚCIA BOGÉA BORGES1
CARLA FRAGA2
ELOISE SILVEIRA BOTELHO3
INTRODUÇÃO
No Brasil, desde 2003, há no planejamento e nas políticas públicas de turismo, um
investimento na regionalização do turismo, atualmente são 3.285 municípios em 328 regiões
turísticas de acordo com o novo mapa do turismo no Brasil, que foi publicado em 2017 (MTUR,
2017). No que tange o patrimônio ferroviário, de acordo com o Programa de Preservação do
Patrimônio Histórico Ferroviário (Preserfe) do Ministério dos Transportes, são mais de 52 mil
bens imóveis e 15 mil bens móveis com valor histórico. A lista do patrimônio cultural ferroviário
conta com 639 bens inscritos até 15 de dezembro de 2015 (IPHAN, 2014).
Considerando a interface entre turismo e ferrovia, o objetivo geral deste estudo é
analisar a ativação do patrimônio ferroviário em Minas Gerais (MG), isto tanto pela perspectiva
histórica, quanto da relação com as áreas protegidas e a regionalização do turismo. A pesquisa
é exploratória e descritiva, sendo realizada através de levantamento bibliográfico e organização
de dados secundários, considerando as práticas de ativação do patrimônio ferroviário pelos
vieses dos discursos, organização, divulgação e/ou exposição. Considera-se para o debate a
interpretação do patrimônio como bem comum de uma “comunidade” (CHOAY, 2006) e as
noções de identidade substância e identidade construto (ROCHA, s.d.).
Os resultados iluminam a questão central do estudo, e traz novas possibilidades sobre
como as ativações patrimoniais e suas relações com áreas protegidas, ao construírem
identidade, contribuírem para a ideia da “mineridade”, isto é, o jeito de ser mineiro num caso
específico a região turística denominada Caminho Novo, que abrange os municípios de Juiz de
Fora, Matias Barbosa, Mercês, Santana do Deserto, Santos Dumont e Simão Pereira. Além disso,
como essas identidades se relacionam com o desenho do turismo ferroviário tanto para Minas
Gerais (local), quanto para o Brasil, isto considerando o próprio processo de regionalização do
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(UFRJ). Professora Adjunto do Departamento de Turismo e Patrimônio d a Universidade Federal do Estado do Rio de
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turismo brasileiro e a internacionalização do país enquanto destino turístico no cenário global
de viagens.

1. TURISMO E HISTÓRIA: ALGUMAS CONEXÕES COM IDENTIDADE
O turismo é um fenômeno complexo, sendo a visão sistêmica um paradigma para o seu
tratamento. A partir da visão sistêmica destacam-se autores como Beni (2001) que propôs o
SISTUR, Leiper (1990) que em seu modelo propõe elementos geográficos (região de origem, de
trânsito e de destino) para além do turista e da indústria do turismo. O turismo também pode
ser entendido como um objeto de estudo de outras disciplinas, e nisto se in clui a História. Tribe
(1997) em seu modelo de criação de um novo conhecimento sobre o turismo explica que existe
o campo das atividades comerciais, e os das atividades não comerciais no turismo, e que as
questões a serem tratadas podem ser oriundas desses dois campos. Daí, no modelo, o autor
coloca uma área chamada "Banda K", sendo K a inicial da palavra conhecimento quando na
língua inglesas. Ao redor da Banda K, tem-se as disciplinas "N", sendo que "N" pode ser qualquer
disciplina que ofereça teoria e método próprio. Nesse sentido, questões oriundas da interface
turismo e história, como aquelas relativas a identidade, podem ser tratadas a partir de uma série
de perspectivas, sejam a visão paradigmática sobre o fenômeno e a atividade turística,
recorrendo a modelos como o de Beni (2001) ou de Leiper (1990), como também a uma visão
multi e interdisciplinar, recorrendo-se a Tribe (1997) por exemplo.
Assim, nesta parte da seção foca-se no levantamento das questões relevantes ao estudo
frente a um debate teórico. A discussão acerca da cultura brasileira e da identidade nacional
tem profunda ligação com o processo de formação do Estado Brasileiro ocorrido durante o
século XIX. Esta construção do Estado Brasileiro compreendeu diferentes momentos históricos
e, com certeza, um marco importante nesta discussão referiu-se a 1808 com a vinda da corte
portuguesa de Lisboa para o Rio de Janeiro. A transição de colônia para império independente
caracterizou-se por um grau extraordinário de continuidade política econômica e social. D.
Pedro I e a classe dominante brasileira assumiram o aparelho do Estado português existente
que, de fato, nunca deixou de funcionar. A economia não sofreu grandes desarranjos, apesar
das alterações dos padrões de comércio e de investimento, uma vez que a Inglaterra tornou-se
o maior parceiro comercial do Brasil e fonte de capital. Todavia, a complexidade e as
peculiaridades daquele período não devem produzir conclusões apressadas e superficiais. Neste
sentido, Dias (2005) considera que o projeto nacional de construção do Estado brasileiro nasceu
do projeto ilustrado concebido pelo Marquês de Pombal, o que fez com que as elites coloniais
vivessem mais em conivência com as autoridades portuguesas do que em conflito. Por sua vez,
as elites dirigentes do Império implementaram o seu projeto de nacionalidade através da
587

II Seminário Nacional História e Patrimônio Cultural – GT História e Patrimônio Cultural (ANPUH Brasil)
Patrimônio, democracia e políticas públicas
1 a 5 de outubro de 2018 - UNIRIO – Rio de Janeiro, RJ

consolidação da hegemonia do Rio de Janeiro sobre as demais províncias do Brasil, retomando
o processo colonizador, as relações de nepotismo e de confusão do público e do particular (DIAS,
2005).
De acordo com Ortiz (1995) toda identidade se define em relação a algo que lhe é
exterior, isto é, ela é uma diferença, opondo-se, assim, ao estrangeiro. Entretanto, dizer que
somos diferentes não basta, é necessário avançarmos e mostrarmos em que nos identificamos.
Este é o ponto polêmico, o divisor de águas entre Gilberto Freyre e os autores que o sucederam.
Desta forma, ao partirmos da premissa de que o Brasil é “distinto” dos outros países, temos
clareza, todavia, de que o consenso está longe de se estabelecer quando nos aproximamos de
uma possível definição do que viria a ser o nacional.
Nas décadas de 1930 e 1940, a miscigenação racial e cultural ganhou três importantes
contribuições para pensar o Brasil e que funcionam até hoje como referê ncias à cultura
brasileira e à identidade nacional. A primeira delas veio com a publicação, em 1933, com Freyre
(2006), que tanto encarou sem pudor a questão da sexualidade inerente à miscigenação racial
quanto adotou o conceito de cultura – ao invés de raça – o que lhe permitiu entrelaçar o
fenômeno da miscigenação étnica e da mescla cultural. Freyre valorizou a interpenetração das
culturas portuguesas, indígenas e africanas na formação do Brasil e de seu povo. Ao ressaltar a
contribuição da África em nossa formação, chegou mesmo a falar do negro como o “colonizador
africano do Brasil”.
Por sua vez, em 1936, Holanda (2015) trabalhou temas ligados à cultura com
metodologia rigorosamente adequada ao objeto e manejou, ainda, os conceitos com segurança.
Assim, este ensaio ainda destaca a importância do legado cultural da colonização portuguesa e
a dinâmica dos arranjos e adaptações que marcaram as transferências culturais de Portugal para
a América portuguesa. Em linhas gerais, o que mudou, que inclusive se inverteu completamente
ao longo de séculos sobre o problema do Estado, foi a relação entre Estado e sociedade. Se num
primeiro momento, o Estado era identificado com a organização de um poder centralizado
marcado pela força, todavia, aos poucos nova coloração ganhou projeção com o poder das
palavras, dos gestos e dos símbolos. As interpretações do Brasil proporcionam não apenas
significados à vida social brasileira, mas sentidos às ações e aos processos que conflituosamente
a constituem (BOBBIO, 1989).
No Brasil, o estado de Minas Gerais reúne aspectos importantes do patrimônio cultural
e do ambiente natural do país com as marcas que vem desde o período colonial e chegam à fase
republicana. Neste sentido, o turismo tem a possibilidade de se desenvolver nas dife rentes
localidades mineiras a partir da busca pelas raízes identitárias brasileiras que contribuem para
a ideia de “mineiridade” advinda da relação com a cultura e o ambiente natural.
588

II Seminário Nacional História e Patrimônio Cultural – GT História e Patrimônio Cultural (ANPUH Brasil)
Patrimônio, democracia e políticas públicas
1 a 5 de outubro de 2018 - UNIRIO – Rio de Janeiro, RJ

2. PATRIMÔNIO CULTURAL FERROVIÁRIO E AS ÁREAS PROTEGIDAS
A indissociabilidade entre ambiente e cultura marca a identidade de Minas Gerais. Por
exemplo, esse estado apresenta como característica geográfica não ter mar e, curiosamente,
algumas topografias são caracterizadas como Mares de Morro 4. Outra curiosidade é o uso da
palavra “trem”, Amaral (2014) investigou isto a partir de uma análise da fala dos mineiros “para
que serve esse trem?” Por esses fragmentos fica nítido que tanto o patrimônio cultural
ferroviário, quanto às áreas protegidas são elementos a serem considerados no tratamento da
interface turismo e história pela perspectiva da identidade.
Antes de abordar o patrimônio cultural ferroviário propriamente, é essencial
compreender que a relação entre ferrovia e turismo é intrínseca, pois se de um lado tem-se a
distribuição geográfica da demanda turística através do uso do modo ferroviário, de outro lado
tem-se, em alguns casos a experiência de transportes como a própria experiência turística
(FRAGA, 2013).
É relevante recuperar que os transportes são compostos por quatro elementos, a saber:
via, veículo, força motriz e terminal (PALHARES, 2002). Logo, a experiência de transportes como
experiência turística nesses casos não se reduzem somente ao uso dos trens exclusivos para
turismo, a vivência relacionada ao patrimônio cultural ferroviário pode ser um elemento chave
para a (re)invenção do turismo ferroviário no Brasil, já que são escassas as oportunidades do
uso do modo ferroviário para passageiros.
Essa escassez de oferta ferroviária para passageiros se relaciona com o processo de
concessão da malha ferroviária brasileira, ocorrido em meados da década de 1990, a partir do
qual as concessionárias ferroviárias apresentam maior interesse em transporte de carga do que
de passageiros (FRAGA, 2011). Contudo, o processo de liquidação da RFFSA – Rede Ferroviária
Federal SA (RFFSA, s.d.) leva a questões relativas inclusive ao patrimônio cultural ferroviário.
Esse patrimônio, por sua vez, configura-se num importante elemento de aporte para o
desenvolvimento do turismo ferroviário que pode auxiliar inclusive na ascensão da oferta
ferroviária exclusiva para fins turísticos.
Do lado da oferta ferroviária turística, essa se apresenta crescente ao longo da última
década, segundo dados disponibilizados em websites como os da Agência Nacional de
Transportes Terrestres (ANTT) que autoriza os trens turísticos e culturais e os da Associação
Brasileira de Operadores de Trens Turísticos e Culturais (ABOTTC), que reúne trens turísticos

4

Rebaixados, os Ma res de Morros (Ab’Saber, 1970), cuja principal ca racterística é o relevo forte ondulado
e monta nhoso, com morros em meia-laranja, resultantes da dissecação fluvial (NUNES et.al., 2001).
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brasileiros. Isso também é corroborado pela existência da cartilha que orienta a proposição de
projetos de trens turísticos e culturais elaborada, em uma ação interministerial em 2010 no
Brasil.
No que tange as áreas protegidas, cabe destacar que a sua criação e gestão constituem
uma das mais eficientes estratégias para a proteção da natureza e salvaguarda do patrimônio
natural, sendo adotada em diversos países (LEUZINGER, 2010). De uma perspectiva histórica, a
criação de áreas protegidas se deu motivada à crescente preocupação com a perda de
biodiversidade, frente ao processo de expansão do sistema capitalista e de degradação
decorrente (BENSUSAN, 2014).
Um dos principais marcos históricos em torno da questão ambiental é o Programa
“Homem e a Biosfera”, lançado pela Organização das Nações Unidas em 1971, que teve por
objetivo implementar estratégias de proteção da natureza em todo o mundo a partir da criação
de Reservas da Biosfera. Segundo Glon (2016), esse modelo representou a associação entre
proteção da biodiversidade e valorização das populações locais, colaborando para romper um
paradigma dominante, à época, de dicotomização entre sociedade -natureza. Em 1972, a
UNESCO promulgou a Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural,
que objetivou a criação de um sistema de proteção permanente do patrimônio, com base em
três princípios: universalidade (em referência à identidade das nações); da excepcionalidade
(patrimônio como testemunho único da diversidade da criação humana); e diversidade natural,
cultural, imaterial (UNESCO, 1972).
Essa convenção marca a ampliação da compreensão sobre patrimônio, anteriormente
limitada a edificações, documentos e objetos, permitindo que sítios naturais fossem
reconhecidos como patrimônio da humanidade. Funari e Pelegrini (2006) avaliam que a
classificação de um sítio como patrimônio da humanidade, através da chancela da UNESCO, dá
visibilidade por parte de investidores econômicos para o desenvolvimento do turismo.
Atualmente, a União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN), estabelece
diretrizes para a definição de tipos, categorias e objetivos de manejo de áreas protegidas, sendo
este o padrão reconhecido internacionalmente, tanto pela ONU, quanto por governos nacionais.
Segundo a UICN, área protegida é “um espaço geográfico claramente definido, reconhecido,
dedicado e gerenciado, através de meios legais ou outros meios efetivos, para alcançar a
conservação a longo prazo da natureza com serviços ecossistêmicos e valores culturais
associados” (IUCN, 2017).
No Brasil, a adoção da estratégia de criação de áreas protegidas ocorreu de modo lento
e gradual, se consolidando apenas na primeira metade do século XX. A criação de áreas
protegidas representou o ideário vigente, diferindo e m cada época. Nos períodos históricos
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colonial e império, predominou a visão gerencial; e na República, o processo foi motivado por
uma visão protecionista, baseado em aparato jurídico-legal e institucional, tendo em vista o
fortalecimento e aparelhamento do Estado (MEDEIROS, IRVING, GARAY, 2004). Nas últimas
décadas, esse processo ganhou impulso a partir da organização de um sistema de unidades de
conservação com a promulgação da Lei 9.982/2000, e o estabelecimento de diretrizes e
estratégias por meio do Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas (PNAP – Decreto 5.758,
de 13 de abril de 2006) (BENSUSAN, 2014).
As Unidades de Conservação constituem “espaço territorial e seus recursos ambientais,
incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído
pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de
administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção” (BRASIL, 2000).
A criação de áreas protegidas é um processo histórico-social, em que são definidos
espaços, valorizados e protegidos por lei devido à necessidade de conservação da natureza,
muitas vezes sobrepondo-se a territórios historicamente apropriados, com usos diversos e, em
tese, conflitante com as novas finalidades (DIEGUES, 2006). Paes (2017) afirma que o processo
de valorização e de patrimonialização da natureza a partir da instituição de áreas protegidas
exige um esforço teórico capaz de ir além do aspectos apenas operacional/funcional, tendo em
vista as representações simbólicas e conflitos presentes na apropriação do território. Nesse
sentido, a autora afirma que “a natureza tornada patrimônio é uma materialidade, que se
exprime a nós na paisagem nossa forma de compreender e classificar o mundo” (PA ES, 2017:
23), sendo a paisagem um elemento de interesse do turismo, atividade que influi na dinâmica
de uso do território.
Raimundo (2011) explica que a compreensão da paisagem pela sociedade é uma
construção histórica, determinada por correntes científi cas e ideológicas. Em uma análise
integrada e do ponto de vista da complexidade, a paisagem composta pelo lugar e suas conexões
dos meios físico (rochas, relevo, água, clima) e biológico (vegetação, fauna) e social, econômico
e cultural. Assim, consideram-se não apenas as materialidades, mas também crenças,
percepções, simbolismos, atribuídos pelas populações que habitam o lugar, bem como os
modos de uso e apropriação do território, dentro de um contexto histórico (RAIMUNDO, 2011).
As características singulares do lugar são elementos que determinam a sua
excepcionalidade (e, portanto, justifica sua proteção e patrimonialização) e são fundamentais
na produção do turismo (neste caso, o patrimônio cultural ferroviário). A próxima seção se
ocupa de discutir a pergunta “E o turismo ferroviário mineiro?”, isto a partir de algo menos óbvio
que a oferta ferroviária turística em si, ou seja os trens exclusivos para turismo, mas com o foco
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nos bens patrimoniais e nas áreas protegidas, que são duas marcas identitárias mineiras
relevantes a discussão.

3. E O TURISMO FERROVIÁRIO MINEIRO? CONTRIBUIÇÕES A PARTIR DA ANÁLISE DO
“CAMINHO NOVO”
Esta seção é destinada a análise da interface entre turismo e ferrovia, notadamente a
ativação do patrimônio ferroviário em Minas Gerais (MG), isto tanto pela perspectiva histórica,
quanto da relação com as áreas protegidas e a regionalização do turismo. O Quadro 1 apresenta
os elementos que serviram de base para o levantamento e organização dos dados secundários,
bem como as fontes de pesquisa utilizadas.
Quadro 1. Aspectos metodológicos

Elementos

Levantamento e
organização dos
dados

Patrimônio Cultural
Ferroviário
Regionalização do
Turismo

1. Bens inscritos até 15 de dezembro de 2015.
Considerando como fonte o IPHAN, (2014).
1. Regiões turísticas
2. Municípios turísticos, considerando a categorização
(A, B, C, D ou E).
Considerando como fonte o MTur (2018).

Áreas Protegidas

1. Áreas protegidas (tipos e categorias).
a. Unidades de Proteção Integral:
Estação Ecológica; Reserva Biológica;
Parque Nacional; Monumento
Natural; Refúgio da Vida Silvestre.
b. Unidades de Uso Sustentável: Área de
Proteção Ambiental; Área de
Relevante Interesse Ecológico;
Floresta Nacional; Reserva Extrativista;
Reserva de Fauna; Reserva de
Desenvolvimento Sustentável; Reserva
Particular do Patrimônio Natural.
Considerando como fonte website de
prefeituras.

Fonte: El a boração própria.

A sinergia entre patrimônio cultural ferroviário e áreas protegidas como parte
significativa de uma pergunta que é “E o turismo ferroviário mineiro?” deve ser posta na
perspectiva das políticas públicas que orientam o planejamento do turismo no país, sendo assim,
recorre-se também a regionalização do turismo no Brasil para se identificar os bens inscritos
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(até 15 de dezembro de 2015) no IPHAN a partir das regiões turísticas brasileiras e dos
municípios. Estes últimos são categorizados de A até E com base em quatro critérios (número
de meios de hospedagem, número de empregos gerados nos meios de hospedagem, demanda
turística internacional e demanda turística doméstica), sendo que essa categorização orienta os
processos de investimento no turismo no país na atualidade. Assim, nos resultados e discussões,
além do papel que a identidade pelo viés da história e turismo pode contribuir, localiza-se de
que forma esse patrimônio cultural ferroviário e essas áreas protegidas congregam para o
desenvolvimento regional do turismo em Minas Gerais. O Quadro 2 apresenta os resultados
encontrados:
Quadro 2. Regionalização do Turismo, Patrimônio Cultural Ferroviário e Unidade de Conservação

Região
Turística*
Caminho Novo

Municípios
/Categoria*

Identificação do Bem**

Juiz de Fora/
Categoria B

Estação Mariano
Procópio, Armazém,
Seletivo, Estação
Ferroviária de Santos
Dumont, Estação
Ferroviária da Central do
Brasil, Estação
Ferroviária de
Leopoldina

Unidade de Conservação
Parque Municipal Natural da Lajinha
(Decreto Municipal nº 11.266 /12 ;
Decreto Municipal 2733/82).
Reserva Biológica Municipal do Poço
D'Anta (ReBio-M Poço D´Anta)Reserva Biológica Municipal de Santa
Cândida - Decreto Municipal 2904/83
Área de Proteção Ambiental Mata do
Krambeck - (Lei Estadual 10943/92).
Reserva Particular do Patrimônio Natural
Vale de Salvaterra - (Portaria Estadual nº
102/2002).
Florestas Municipais - (Decreto
Municipal nº 6555/9):
Floresta Municipal Vila Esperança II;
Floresta Municipal São Paulo; Floresta
Municipal Vila da Conquista; Floresta
Municipal Vale Verde;
Floresta Municipal São Damião; Floresta
Municipal Santa Lúcia; Floresta
Municipal Amazônia; Floresta Municipal
Milho Branco; Floresta Municipal Pedras
Preciosas; Floresta Municipal Verbo
Divino; Floresta Municipal Caiçaras. ***

Matias
Barbosa/
Categoria D

Não localizado
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Mercês /
Categoria D

Não localizado

Não identificado.

Santana do
Deserto /
Categoria D

Prédio da Estação
Ferroviária de Serraria,
Prédio da Estação de
Serraria, Trecho
Operacional, Trecho
inicial Três Rios e Trecho
final Juiz de Fora

Reserva Particular do Patrimônio Natural
(RPPN) Estadual Fazenda da Gruta
(Portaria IEF n. 60, de 03/05/2002). ****

Santos
Dumont /
Categoria D

Não localizado

Área de Proteção Especial do Parque
Municipal Cabeça Branca (Lei 1.336/76);
Parque Municipal da Lagoa (Decreto
1.419 de 1998);
Reserva Particular do Patrimônio Natural
- RPPN de Brejo Novo, (Portaria IBAMA
137 de 14/10/02).*****

Simão
Pereira
/Categoria D

Não localizado

Reserva Particular do Patrimônio Natural
(RPPN) Estadual Fazenda da Gruta
(Portaria IEF n. 60, de 03/05/2002). ****

Fontes: El a boração própria com consulta *MTUR (2018); **IPHAN (2015); ***Prefeitura Municipal de Juiz de Fora https ://www.pjf.mg.gov.br/secretarias/sma/uca/index.php; **** Sa ntana do Deserto - Pl ano Municipal de Gestão
Integrada
de
Res íduos
Sól idos PMGIRS
Si mã o Perei ra
MG.
Di sponível
em:
http://54.94.199.16:8080/publicacoesArquivos/arq_pubMidia_06_DRS_SimaoPereira.pdf
***** Prefeitura Municipal de Santos Dumont - http://www.santosdumont.mg.gov.br/plano-diretor

Sobre os aspectos da ativação do patrimônio ferroviário em Minas Gerais (MG) parece
que a cidade de Juiz de Fora concentra características para ser um “hub”, isto é, um ponto
central, do turismo ferroviário mineiro a partir da Região Turística Caminho Novo. Além dessa
cidade ser categorizada como “B” pelo Ministério do Turismo, e assim, possivelmente ter mais
oferta de meios de hospedagem e atrair mais demanda turística, também apresenta maior
número de bens e de áreas protegidas identificadas. É mister destacar também a existência do
Museu Ferroviário nesta cidade, que é uma forma de divulgação e/ou exposição do patrimônio
cultural ferroviário.
De acordo com a Prefeitura de Juiz de Fora (s.d), que administra o espaço, este foi
inaugurado em 2003 e está instalado na sede da Estrada de Ferro Leopoldina, sendo que o
prédio é usado exclusivamente para fins culturais educacionais ou turísticos. Ademais, o acervo
e a edificação são tombados pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (IEPHA)
e a edificação preservada pelo Município. Além de duas locomotivas a vapor originais na área
externa, o museu possui 400 peças dispostas em cinco salas temáticas, sendo que o museu
oferece Programa de Educação Patrimonial com visita guiada ao acervo a partir do que se define
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como um roteiro didático. A denominada “Estação Arte” tem anfiteatro e sala multimeios, e,
ainda conforme o website da Prefeitura de Juiz de Fora (s.d.) destaca-se que:
Este patrimônio cultural aborda as origens e a evolução da ferrovia, bem
como seu impacto nos aspectos sociais e econômicos a partir do século XIX,
no Brasil e em Juiz de Fora. As peças são dispostas em cinco salas temáticas:
História da Ferrovia, Agência de Estação, Sinalização e Via Permanente,
Escritórios Ferroviários e Material Rodante e Aspectos Tecnológicos. (...)
Percorrer as salas do Museu Ferroviário é a oportunidade de “viajar” pela
história do trem (PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, s.d.)

Assim, futuros estudos, considerando a visão de Choay (2006) do patrimônio como bem
comum de uma “comunidade” leva a questionar se residente de Juiz de Fora detém a relação
entre esses bens ferroviários e as áreas protegidas no cotidiano.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa exploratória teve como objetivo geral analisar aspectos da ativação do
patrimônio ferroviário em Minas Gerais (MG), isto tanto pela perspectiva histórica, quanto da
relação com as áreas protegidas e a regionalização do turismo. Nesse sentido, a partir da região
turística Caminho Novo foi possível cruzar esses dois elementos e chegar na cidade de Juiz de
Fora como um destino representativo a ser estudado em futuras pesquisas.
A presente pesquisa focou em recursos culturais (patrimônio cultural ferroviário) outros
estudos podem considerar também os trens turísticos e culturais em operação de acordo com
a ABOTTC e a ANTT, e se for considerar pesquisas para coleta de dados primários, recomendase um levantamento cruzado sobre a visão dos residentes e dos visitantes. Assim, será possível
explorar com mais precisão a noção de local e global.
Contudo, adianta-se pelo presente estudo que Juiz de Fora já teve o título de
Manchester Mineira, em alusão a cidade de Manchester na Inglaterra (ver Ribeiro, 2017), e isto
foi devido ao processo de industrialização. Assim, nota-se que esse patrimônio ferroviário local,
pode ter de alguma forma uma ligação íntima com o cenário global das viagens. Para tanto,
nessa perspectiva o Paradigma das Novas Mobilidades (PNM), considerando mobilidades de
projetos e políticas, de Sheller e Urry (2006) pode ser um norteador teórico important e aos
desdobramentos deste estudo.
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DISPUTAS DE INTERESSES: A QUEM SERVE O BONDE DE SANTA TERESA?
VIVIANE FERNANDES SILVA1

O presente trabalho tem a pretensão de apresentar o bondinho de Santa Teresa,
enquanto meio de transporte e bem material tombado nas instâncias estadual e federal, como
patrimônio cultural constitutivo para a memória coletiva e identidade deste bairro cari oca. Para
tanto, partiremos dos embates entre a Associação de Moradores e Amigos de Santa Teresa
(AMAST) e a Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística (CENTRAL) no
tocante as intervenções sugeridas e suas implicações nos aspectos estéticos e práticos do
sistema de bondes.
Neste sentido, adotaremos como ponto de partida a tragédia ocorrida em 27 de agosto
de 2011, na qual um bonde que descia sentido Estação Carioca 2 descarrilhou na rua Joaquim
Murtinho, na altura do número 273, levando a óbito 6 pessoas e mais de 50 feridos, ocasionando
a suspensão imediata do serviço por tempo indeterminado. O sistema foi reativado
parcialmente em 2015 e segue com poucos avanços desde então, com um trajeto ínfimo e um
valor tarifário abusivo que atendem quase que exclusivamente aos interesses comerciais e
turísticos que exercem influência no bairro.
Ao longo destes anos, os enfrentamentos entre a AMAST e a CENTRAL se acirraram
ainda mais na medida que, por um lado a associação prezava pelo reestabelecimento do sistema
com restauro na parte mecânica, mas sem prejuízos à sua estética e às suas práticas costumeiras
de uso, enquanto que a empresa estatal via neste intervalo a oportunidade de reelaborar todo
o sistema adotando composições de modelo português, isto é, bondes nas cores amarelo e
branco e fechados nas laterais, completamente destoante do bondinho de Santa Teresa. Ainda
assim, vale mencionar que ambos preconizavam a questão da segurança.
Em outras palavras, tanto os representantes da comunidade quanto a administração
estatal se posicionaram favoráveis à manutenção e continuidade do serviço com qualidade e
segurança, mas ao passo que iam sendo lançadas as propostas, diferentes projetos para
transporte e bem cultural intensificavam esta relação a muito conflituosa. De todo modo, tal
debate evidencia a singularidade que o bondinho configura ao bairro, pois “Santa Teresa precisa
dos bondes, da alegria dos bondes. Os passageiros gostam de sentar nos seus bancos, vivenciar

1

Mes tra nda pelo Progra ma de Pós-Graduação em História, Pol ítica e Bens Cul turais (PPHPBC) na Fundação Getúlio
Va rga s (FGV)
2 Atua l Estação Motorneiro Nelson Correa da Silva , uma homenagem póstuma a o motorneiro que conduzia o bonde
de nº 10 na oca sião do acidente.
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a paisagem do bairro, o vento gostoso. Tempo e espaço e aliam nesse passeio”. (FONTES, 2003:
27-28).
Não por acaso a exploração da sensação de nostalgia de alguma forma adquire caráter
excepcional para a promoção do sistema, fosse no sentido de ativar a noção de pertencimento
dos moradores, fosse no sentido de ofertar uma experiência que nos possibilita degustar outro
tempo, mais lento e contemplativo, no qual o panorama urbano se revela durante o trajeto e as
relações pessoais se apresentam mais intimistas, com figuras como o motorneiro, o cobrador, o
fiscal e, especialmente, o caroneiro, agentes de uma dinâmica social diferenciada e peculiar de
Santa Teresa, tais traços foram constantemente reforçados.
E, sob este aspecto, cabe pontuarmos que dentro de uma lógica toda própria de tráfego,
o bairro foi desenvolvendo seu próprio código de trânsito, no qual a ausência de semáforos e
faixas estimula uma relação mais próxima entre pedestres e motoristas, construída sobre os
princípios do respeito, gentileza e prudência. Do traçado original, haviam d uas linhas em
atividade até o momento do acidente, Dois Irmãos e Paula Matos, e todo e qualquer passageiro
tinha de pagar pelo transporte, ainda que fosse um valor simplório 3, exceto os quem viajasse
pendurados no estribo na parte externa da composição.
Neste ponto, vale especificar a relação de cumplicidade e tolerância no tocante ao não
pagamento da tarifa existente entre motorneiros e cobradores com caronas e caroneiros,
apenas um elemento rompia, em tese, com tal acordo de convivência, o fiscal, funcio nário
responsável por conferir se a quantidade de passagens registradas no relógio do veículo
coincidia com o contingente de passageiros. Porém, logo que avistado, os caroneiros quase
sempre saltavam rapidamente e se dispersavam por entre as ruas e ladeiras, não havendo outra
saída para o fiscal senão contabilizar somente os passageiros no interior do bonde.
Aliás, o termo caroneiro, recorrente entre os que viviam e circulavam por Santa Teresa,
merece esclarecimento e, Felipe Fortuna, poeta, diplomata e morador do bairro desde a
infância, nos dá ideia da real situação dos que viajavam pendurados nos estribos:
Caroneiro não deve ser confundido como carona, “a pessoa que viaja sem
pagar a passagem”, como finalmente define o dicionário [...] O caroneiro não
tem destino nem roteiro de viagem: ele pula no bonde, agarra -se ao
balaústre, salta nas retas de grande velocidade e volta a pegá -lo,
contorcionista. Ele não precisa ir ao ponto final ou descer em alguma estação:
basta que o outro bonde esteja vindo em sentido contrário, que ele também
muda de roteiro, pois todos oferecem o mesmo perigo. (FORTUNA, 1998: 27)

De fato, andar de bonde dentro nesta perspectiva de flanar por entre suas ladeiras sem
destino certo, ativa os sentidos e cria significados, uma experiência que praticada

3

A ta ri fa era no va lor de R$0,60 (sessenta centavos).
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cotidianamente vai pouco a pouco despertando um encantamento, um vínculo, uma afetividade
em seu usuário seduzido pela aura desse veículo que, mais que transportá-lo, possibilita uma
relação dialética entre distintas temporalidades e um convívio nem sempre harmônico com
outros ritmos urbanos.
O próprio elemento da singularidade que foi se constituindo gradativamente ao longo
da trajetória dos bondes em Santa Teresa corrobora com esse sentimento de estima e
admiração. Chamado de “bondinho” por conta do seu tamanho que, se comparado aos bondes
que circulavam outrora pela cidade, é menor, posto que a unificação do sistema 4 não atingiu as
dimensões do veículo que continuou com uma bitola mais estreita, equivalente a 1.100 mm e
bancos com capacidade para quatro passageiros, a fim de adaptar-se da melhor maneira
possível às necessidades do bairro.
Sua coloração também destoava das demais linhas que havia, enquanto os demais
bondes possuíam a discreta pintura verde e branco, nos bondinhos de Santa Teresa
predominava a cor amarela com detalhes em azul, faróis em tom avermelhado e pequenos
corações na parte superior, sugerindo delicadeza e afeição. Tal alteração na pintura dos carros
se deu após inúmeras reclamações de moradores que diziam que eles se confundiam em meio
à vegetação do bairro. Sobre sua estética e simbolismo para Santa Teresa e para a cidade do Rio
de Janeiro, o historiador Antônio Edmilson Rodrigues opina que:
O bondinho (amarelo, vazado, quase um brinquedo infantil) é um verdadeiro
cartão-postal da cidade e representa o estilo de vida do bairro, com suas
ladeiras impregnadas de arte, cultura e liberdade – mas também é sinônimo
de ineficiência e perigo. É o símbolo máximo do charme no transporte da
cidade. (RODRIGUES, 2017: 54)

Ocorre que, tal como na citação de Felipe Fortuna e Antônio Edmilson, o lirismo
contrasta com o perigo, tomar o bonde era assumir um risco diário. No caso do caroneiro o
cuidado com obstáculos como postes, muros e mesmo outros transportes ditavam um
malabarismo de andar dependurado. Enquanto para os passageiros pagantes, o medo diante da
escassez na manutenção do sistema e dos frequentes acidentes geravam revolta entre os
usuários que, viam no descaso um meio de sucatear para, em seguida, suspender ou mesmo
extinguir os bondes do bairro.
Embora possa parecer, à primeira vista, exagerado o modo como moradores em geral
e, mais precisamente a AMAST, encaravam a situação, analisando os interesses sobretudo das
empresas de ônibus atuantes na região, não espanta que houvesse tamanho temor. Além disso,

4

Com a uni ficação das companhias de ca rris empreendida em 1907, a Rio Light obteve permissão para uniformizar
a s bitolas no padrão mais largo, permitindo a adoção de bondes com lugar para mais um passageiro por banco em
pra ti camente todas as linhas (WEID, 2017: 83).
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a associação sempre defendeu a existência de uma relação afetiva muito estreita entre os
moradores e o bonde, uma identidade que não poderia se perder em meio à voraz expansão do
capitalismo no meio urbano, eliminando este lugar de memória do bairro e da vida desses
indivíduos, como Lilian Fontes denota:
O bonde é a maior referência de Santa Teresa. O tempo passa, as coisas se
transformam, mas o bonde tem de permanecer. Ele é a linha que sustenta a
evolução histórica. Se tirarem o bonde, Santa Teresa sucumbe. Morre um
pedaço do Rio de Janeiro. Santa Teresa é um pedaço do Rio de Janeiro, da
alma do Rio. (FONTES, 2003: 30)

Significa dizer que, na concepção da associação, perder esse marco comprometeria
drasticamente o sentimento de pertencimento dos moradores de Santa Teresa, posto que se
viriam desenraizados, afastados de sua própria história. Neste sentido, um dos caminhos
encontrados para a preservação dos bondinhos em Santa Teresa foi a patrimonialização,
embora tal estratégia tenha tido aspirações e resultados divergentes, pois a AMAST via neste
mecanismo uma forma de assegurar a permanência do bonde no bairro, enquanto a CENTRAL
via o novo status como mais lucrativo e proveitoso ao setor turístico.
Segundo Paulo Peixoto (2004), a identidade consiste em um recurso metonímico dos
processos de patrimonialização, ainda que nem todo o patrimônio crie identidade e nem toda a
identidade dê origem a um patrimônio, o autor se propõe analisar os processos através dos
quais certos bens, práticas ou objetos adquirem um estatuto formal de proteção e de exibição,
partindo da premissa que “elementos de metalinguagem da nova sintaxe do espaço urbano,
patrimônio e identidade devem ser encarados como recursos retóricos das políticas urbanas,
encerrando em si muitas das ideologias que sustentam essas políticas.” (PEIXOTO, 2004: 2-3).
Peixoto ainda endossa os riscos diante da equação simplista entre patrimônio e identidade,
na medida em que, por um lado, há uma concepção um tanto essencialista de identidade que
acabar por elidir o seu aspecto construído, relacional e conflitual e, por outro lado, há uma
concepção de patrimônio que não transparece claramente sua qualidade de ficção cultural ao
mesmo tempo encantatória, seletiva e idealizadora.
E acrescenta que, os usos do passado promovidos pelas políticas urbanas oscilam entre a
reativação, a reinvenção e/ou a idealização, nas quais “os processos de patrimonialização
manifestam-se quando uma consciência patrimonial e o patrimônio substituem uma identidade
vivida e partilhada.” (PEIXOTO, 2004: 3). Em torno desta consciência patrimonial, A MAST e
CENTRAL mobilizaram um forte processo identitário, ao passo que:
[...] no modo como emerge e se desenvolve, qualquer ação de
consciencialização patrimonial torna evidente que a função social crucial que
pretende preencher é garantir a assimilação coletiva da mudança,
funcionando como um estado de luto entre uma velha vida e uma nova vida.
(PEIXOTO, 2004: 3)
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Neste contexto, o primeiro processo de tombamento 5 dos bondinhos de Santa Teresa
foi promovido pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (INEPAC) em 08 de abril de 1988,
como bem cultural, incluindo seus mecanismos, trilhos e acessórios nas duas linhas em uso: Dois
Irmãos e Paula Matos. E o segundo tombamento adveio do Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (IPHAN) que notificou o sistema por sua importância histórica e paisagística
em 22 de março de 2012, preservando o trajeto das duas linhas em atividade isentando-se,
porém, de especificar que modelos de trilhos ou bondes deveriam ser utilizados no percurso e
o tipo de tecnologia empregada possibilitando, assim, atualizações dos equipamentos visando,
sobretudo, a segurança de funcionários e passageiros dos bondes, após o acidente ocorrido
pouco menos de um ano antes.
Importa-nos compreender de que diferentes formas a CENTRAL e a AMAST se valeram
dos respectivos tombamentos no que diz respeito a forma e conteúdo dos bondes. O primeiro
ponto reside na questão estética do bondinho, no qual a empresa estatal sugeriu a adoção do
modelo português de bondes que findaria com a prática de caronas, posto que a composição
fechada permite impor a obrigatoriedade do pagamento das passagens, sujeitando todos ao
valor estipulado pela companhia e, em contrapartida, a associação reivindicou o modelo
característico do bairro com valores tarifários acessíveis para todos.
Por um lado, o argumento da empresa se apoiava sob o tombamento do IPHAN que,
embora se comprometesse a preservar o trajeto que liga a Estação Carioca até o Largo dos
Guimarães, onde a bifurcação dá origem a duas linhas, Paula Mattos e Dois Irmãos, oferecia
brechas necessárias para a admissão de modelo e tecnologia distintos dos típicos do bairro, haja
vista que “em prol da segurança, o tombamento não especifica que tipos ou modelos de trilhos
ou bondes devem ser usados no percurso no que diz respeito a tecnologia. Assim, serão
possíveis as atualizações dos equipamentos.” (IPHAN, 2012: s/p).
Por outro lado, o contra-argumento da associação se fundamentava no tombamento do
INEPAC que, ao contrário do órgão federal, resguardava as características próprias do bondinho
de Santa Teresa que não poderiam ser alteradas, umas vez que “o tombamento inclui todo o
sistema de transporte, trilhos, mecanismos e acessórios ligados ao funcionamento dos
bondinhos abertos, a garagem e oficina situados junto ao largo do Guimarães.” (INEPAC, 1988:
s/p).

5 Por tomba mento

entende-se uma ação legal, um instrumento jurídico, de responsabilidade do Poder Executivo, que
s e a plica aos bens moveis e imóveis, edificados ou naturais, i ncluso o tombamento pode s er realizado nas esferas
federal, estadual e municipal.
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Ao fim e ao cabo o modelo aberto e nas cor amarelo com detalhes em azul prevaleceu,
mas não sem ressalvas, criou-se um mecanismo de segurança que pouco afetou a aparência,
mas alvejou profundamente os usos do bondinho, um travessão de segurança e estribos
retráteis foram inseridos nas composições no intento de evitar problemas como a superlotação
e acidentes, mas acabaram por controlar o quantitativo de passageiros 6 e impor-lhes um valor
tarifário demasiadamente exorbitante de R$20,00 (vinte reais)7.
Evidente que a associação não se deu por satisfeita com esta decisão, uma vez que tal
intervenção pôs fim a uma das práticas mais desafiadoras e marcantes do bondinho de Santa
Teresa. Como apresentamos anteriormente, o ato de viajar pendurado no estribo, por mais
perigoso que fosse, mobilizava toda uma aura de afetividade que revelava o sentimento de
pertencimento dos moradores e sua identidade enquanto tal, de modo que retirá-lo de seu
contexto de uso original abalou drasticamente os adeptos à viagem fora da composição, não
por acaso lançou-se a campanha “bonde com estribo para todos” sob a alegação de que este
propiciava um acesso mais democrático ao transporte.
Sob esta reação, Zygmunt Bauman nos traz uma rica contribuição ao atestar que
"quando a identidade perde suas âncoras sociais que a faziam parecer 'natural', premeditada e
inegociável, a 'identificação' se torna cada vez mais importante para os indivíduos que buscam
desesperadamente um 'nós' a que possam pedir acesso" (BAUMAN, 2005: 26). Logo, retomar a
ideia do estribo fixo e externo, do jogo de movimentos de viajar pendurado, fosse carona fosse
caroneiro, consiste em um efeito latente de manter os vínculos comuns tanto com o transporte
quanto com o bem cultural.
O autor ainda retifica o caráter ambíguo presente nas identidades justamente por
compreender em si uma ânsia pela sensação de segurança, de abrigo, na qual não se pode
prever, tampouco influenciar ou controlar seus rumos, haja vista que "em noss o mundo de
'individualização' em excesso, as identidades são bênçãos ambíguas. Oscilam entre o sonho e o
pesadelo e não há como dizer quando um se transforma no outro." (BAUMAN, 2005: 38). Ora,
a associação de moradores claramente desfruta de um sonho ao conquistar a permanência do
bonde aberto, mas igualmente depara-se com um pesadelo ao ver uma de suas práticas mais
singulares extinta.
Em um caminho similar, Nestor Canclini (2007) ao pensar o conceito de diferença,
apresenta-nos dois movimentos essenciais, a mencionar: a distinção como meio de apresentar-

6

De a cordo com o novo regi mento, os novos bondinhos de Sa nta Teresa têm ca pacidade pa ra tra nsportar 32
pa ssageiros sentados, sendo terminantemente proibido vi ajar pendurado ou em pé na composição.
7 O benefício de gratuidade foi concedido a os estudantes da rede pública devidamente uniformizados, maiores de 65
a nos com apresentação de documento comprobatório e moradores cadastrados com carteira.
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se como exclusivo e, a partir desses traços de exclusivismo, reiterá-los como inalteráveis, ou
seja, assegurando sua continuidade. Tomando este esforço como pilar comportamental,
podemos compreender mais claramente a indignação sentida no ato de defesa de tais traços
em um enfrentamento deliberado diante das mudanças tidas não favoráveis para esta definição
e legitimação de diferença.
Tal como o autor sugere, as experiências de relativização desvelam a importância para
as transformações produzidas para a modernização, os processos hibridadores pela interação
com outros elementos e a dificuldade em fazer coincidir valores tradicionais, fatores notórios
nos incômodos gerados pelas intervenções que a AMAST reage com a rejeição eminente às
propostas de modernização, interpretadas como autoritárias e pouco funcionais ao bairro,
defendendo medidas de revitalização, no sentido promover um diálogo entre demandas da
empresa e da comunidade, mas desprezando adaptações que afetem elementos tidos
tradicionais e, por essa razão, intransponíveis.
Para tanto, aderem ao conceito de autenticidade que fundamentalmente baseia-se na
fidelidade ao mesmo e, nesta proporção, na resistência do sujeito as pressões externas e na
exigência de comprometer-se com um ideal e, no que diz respeito a autenticidade relacionada
ao campo patrimonial, Chiara Bortolloto (2017) realçar que o mais relevante não consiste em
reconhecer o quão original, autêntico ou ideal um bem ou uma prática se revela, “o importante
é, acima de tudo, saber como um bem existe na vida de seus praticantes na atualidade”
(UNESCO, 2011: 8).
A autora segue sua explanação discutindo que o receio de falsificar os originais acaba
por conjurar o conceito de autenticidade e este, geralmente, refere-se a um traço territorial e
colabora para a construção de uma imagem de cultural nacional consistente, um “essencialismo
estratégico” (Spivak, 1987), no qual os “usos nacionalistas do patrimônio [...], coexistem com os
usos econômicos e turísticos que atendem, por outro lado, à demanda da nova economia
global.” (BORTOLLOTO, 2017: 26) e, sob esta lógica que o discurso ambivalente entre turismo
dito cultural e a comercialização se apresentam e não raras às vezes como um risco.
E, justamente no tocante à questão específica do turismo e da comercialização, o
segundo ponto toma visibilidade, uma pauta frequente nas reivindicações da AMAST que
persiste como a principal insatisfação frente à atuação CENTRAL em Santa Teresa até o presente
momento, trata-se do trajeto incompleto e pouco eficiente às necessidades da população local,
haja vista que o singelo trecho em atividade abrange a Estação Carioca até o Largo dos
Guimarães, 2,0km de 10,5km do percurso original, se concentrando nas demandas come rciais
do corredor hoteleiro, gastronômico e cultural do bairro voltando-se, sobretudo, para os
turistas.
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O recorte específico do percurso, a cobrança desproporcional da tarifa e o horário de
funcionamento que não alcançam as demandas da população de modo geral 8 indicam a quem
destina-se o serviço na visão da CENTRAL, antes de tudo ao público estrangeiro, enquanto uma
parcela significativa de moradores e frequentadores se percebe negligenciada e, por isso, passa
a vislumbrar o bonde cada vez mais como atração turística e cada vez menos como transporte.
A exclusão social que privilegia uma classe em detrimento de outra, seja do ponto de
vista econômico ou simbólico, pulsa no bairro a tal ponto que “as ideologias dos projetos de
requalificação urbana assumem frequentemente objetivos declarados de higienização dos
hábitos das classes populares.” (PEIXOTO, 2004: 9) facilmente verificados.
E, nesta intenção, a empresa estatal se apropria do espaço delimitando, ocupando,
construindo, destruindo e transformando em função dos mecanismos de mercado e das
decisões políticas, isto é, às práticas de poder da sociedade em um determinado momento,bem
como o que deve ser tornado patrimônio, como explica Leonel Brizolla Monastirsky:
Entre as forças de intervenção, as mais efetivas estão relacionadas ao poder
público e com o poder do capital associados na maioria dos casos. Em ambas,
a determinação do que deve ser considerado patrimônio, e, posteriormente,
como se realiza o processo de preservação e uso passa por uma sequência de
escolhas: a indicação do patrimônio a ser preservado, o conceito de
preservação, a técnica de restauração e a utilização. (MONASTIRSKY, 2009:
327)

Diante disso, a AMAST parte da memória, articulada à identidade, a fim de fazer
oposição às decisões arbitrárias do mercado e do governo, na tentativa de gerar mecanismos e
fundar redes e instituições capazes de preservar o patrimônio cultural, compreenden do-o como
uma oportunidade de identificação de cidadania, reconhecimento, continuidade histórica,
possibilidade de vários olhares e várias interpretações.
Para tanto, recorre à autenticidade do patrimônio com certa frequência a fim de
conjugar os indivíduos aos coletivos que se percebem como “reais, essenciais e vitais, dando a
seus membros uma motivação, uma unidade e um extraordinário sentimento de
pertencimento” (LINDHOLM, 2008: 1) e, neste sentido, fomentando uma espécie de
essencialização que, no fundo, reflete o assombro diante da mudança identitária, encarada
como um risco, pois foge a exemplaridade e fascinação que remete a um modelo que, em
verdade, pode ser ele próprio algo encenado. Todavia, Bortolloto sugere que troquemos uma
autenticidade por outra, como defende:
A eliminação da autenticidade, compreendida como efeito da preservação de
uma forma originária, permite entender a transformação do regime de
patrimonialização tradicional, que prosperou na Europa dos séculos XIX e XX,
8 De

s egunda a sexta, operante entre às 8 horas até às 17:30; aos sábados entre às 10 horas e às 17:30 e aos domingos,
entre à s 11h e às 17:30.
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em direção a um novo regime em imposição. Essas duas abordagens se
apoiam sobre maneiras diferentes de articular passado, presente e futuro no
projeto patrimonial. (BORTOLLOTO, 2017: 31)

Ora, o bondinho de Santa Teresa se revela enquanto patrimônio cultural operante na
organização do espaço urbano, afinal, “a constituição do espaço, que é historicamente
produzida, também pode ser entendida a partir da funcionalidade e dos significados que o
patrimônio cultural revela ao longo da sua história – da origem ao tempo presente”
(MONASTIRSKY, 2009: 323), posto que se forma por meio dos estratos do tempo associados aos
olhares do presente, compondo os mais diversos desdobramentos conceituais sobre ele e sobre
o espaço no qual encontra-se inserido.
E, a partir deste esclarecimento, podemos concluir que diante da suspensão do serviço
de bondes em Santa Teresa e os embates no tocante ao seu reestabelecimento por parte da
AMAST e da CENTRAL, conceitos como memória, identidade e autenticidade são mobilizados no
sentido de, cada qual em prol de uma demanda específica, legitimar seus projetos e objetivos
diante daquele que é transporte, mas também é patrimônio cultural, mesmo que haja de ambos
os lados interferências e transformações irreversíveis dentro de uma reflexão mais ampla
envolvendo a conscientização patrimonial, mesmo porque:
A identidade que este projeto concreto de patrimonialização visa utilizar
enquanto recurso metonímico permite dar conta da tensão entre os antigos
e os novos usos de bens e práticas sociais em constante mutaçã o. Este caso
revela que a criação de uma consciência patrimonial nos obriga a reconhecer
o carácter mutável das identidades. (PEIXOTO, 2004: 13)

E, somente a partir deste reconhecimento, pode-se compreender o quanto o apreço aos
aspectos partilhados vão cambiando, adquirindo ou perdendo seus traços tidos originais sob
influência dos elementos econômicos e sociais, afetando os suportes simbólicos mais
expressivos na memória coletiva, mas sempre suspensos a ameaça de um patrimônio em
detrimento de uma identidade, dito de outra forma:
As tentativas de compatibilização entre identidades vividas e estatutos
patrimoniais são geradoras de episódios por vezes caricatos. A noção de
patrimônio remete para a ideia de bens comuns que, perdendo as suas
funcionalidades, deixaram de estar integrados nas práticas econômicas e
sociais quotidianas. Ela evoca uma necessidade de inscrever na memória
coletiva algo que corre o risco de se perder. Neste contexto, a “descoberta”
de um patrimônio corresponde ao anúncio da morte de uma identidade.”
(PEIXOTO, 2004: 13)
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CONJUNTO MODERNO DA PAMPULHA (BELO HORIZONTE – MG): TEXTOS E CONTEXTOS DA
CONSTRUÇÃO DE UM PATRIMÔNIO (1981-2016)
WALKIRIA MARIA DE FREITAS MARTINS1
1. INTRODUÇÃO
Em julho de 2016, em Istambul, na Turquia, a Organização das Nações Unidas para a
Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) declarou como Patrimônio Mundial, na categoria
“Paisagem Cultural” o “Conjunto Moderno da Pampulha”, localizado em Belo Horizonte, capital
do estado brasileiro de Minas Gerais. De acordo com o Dossiê de Candidatura do bem à Lista do
Patrimônio Mundial (DOSSIÊ, 2014: 13), o “Conjunto Moderno da Pampulha” é formado pelos
edifícios e jardins do antigo Cassino, hoje Museu de Arte da Pampulha, da Casa do Baile, que se
transformou em Centro de Referência em Urbanismo, Arquitetura e Design, da igreja de São
Francisco de Assis, do Iate Golfe Clube, atual Iate Tênis Clube e da antiga residência de Juscelino
Kubitscheck, atual Casa Kubitscheck. Ainda segundo o Dossiê, além desses cinco edifícios, o bem
é composto pelo espelho d’água e pela parte da orla da lagoa onde os edifícios se encontram. O
lago é considerado elemento articulador da unidade do chamado “Conjunto Moderno da
Pampulha” (DOSSIÊ: 13).
As construções datam da década de 1940 e, segundo Flávio de Lemos Carsalade foram
criadas como área de lazer e turismo da capital mineira, durante o governo do então prefeito
Juscelino Kubitscheck (CASTRO & FINGUERUT, 2006: 57). O denominado “Conjunto Moderno da
Pampulha” foi projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer e contou também com as participações
de outros profissionais de renome dentro e fora do Brasil, tais como o paisagista Roberto Burle
Marx e o artista plástico Cândido Portinari.
A Igreja de São Francisco de Assis, considerada por Yves Bruand como uma das principais
obras de Oscar Niemeyer na Pampulha (BRUAND, 2016: 112), foi tombada pelo Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) em 1947, inaugurando a fase de tombamentos
de bens representativos da arquitetura moderna brasileira pelo IPHAN. A partir da década de
1980, entretanto, seria consolidada, pelo menos a nível estadual, a narrativa que consideraria
patrimônio, não um edifício em particular, mas a obra em seu conjunto. Em 1984 o Instituto
Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (IEPHA-MG) realizou o primeiro
tombamento do conjunto arquitetônico da Pampulha. O processo de tombamento federal foi
aberto em 1994 e o bem foi incluído na Lista de Indicação do Brasil ao Patrimônio Mundial em

1
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da Ca pes.
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1996 (cf. portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/820. Consulta em: 08/01/18). Em 2003 foi
realizado o processo de tombamento municipal, realizado pela Secretaria de Cultura da
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Em 2016, o bem foi incluído na Lista do Patrimônio
Mundial da UNESCO. As diferenças entre os processos de tombamento explicitam a
historicidade do processo de patrimonialização e justificam a análise histórica que aqui
propomos.
Se considerarmos o patrimônio como um campo de conhecimento repleto de agentes
que nele atuam, o constituem e são por ele constituídos, (BOURDIEU, 2005), uma análise desse
campo passará, necessariamente, pelo conhecimento desses agentes em contextos históricos
específicos. Nesse sentido, consideramos relevante uma análise historiográfica do processo de
patrimonialização, em suas diferentes instâncias dentro do Brasil e deste em relação à UNESCO,
no que diz respeito à Lista do Patrimônio Mundial. Tal análise é a proposta deste artigo e incide
sobre o período entre 1981 e 2016, no qual ocorreram os tombamentos estadual, nacional e
municipal do “Conjunto Moderno da Pampulha” e seu reconhecimento como Patrimônio
Mundial pela UNESCO. Por essa razão, a própria concepção deste conjunto, a mirada que
conferiu unidade aos seus elementos e os instrumentos operacionalizados por determinados
intelectuais podem ser objetos de análise historiográfica. Tais concepções e instrumentos foram
utilizados na elaboração das narrativas que originaram o “Conjunto Moderno da Pampulha”
como tal e lhe conferiram valores para que fosse reconhecido como patrimônio mineiro,
brasileiro, belo-horizontino e, por fim, mundial. Na sequência, analisaremos narrativas e
contextos de cada uma dessas etapas do processo de sacralização desse bem cultural brasileiro.
2. PAMPULHA COMO PATRIMÔNIO CULTURAL BRASILEIRO: ANÁLISE DAS NARRATIVAS E
CONTEXTOS DOS DIFERENTES PROCESSOS DE TOMBAMENTO (1981-2003).
O processo de sacralização do conjunto arquitetônico da Pampulha como bem cultural
brasileiro teve início na década de 1980 e se estendeu até o ano de 2003. O conjunto foi
tombado pelas três instâncias administrativas do país: a municipal, a estadual e a federal. Nosso
objetivo é apresentar as análises que realizamos dos processos de tombamentos do conjunto
da Pampulha, refletindo sobre a trajetória discursiva que o conduziu até o título de Patrimônio
Mundial da UNESCO em 2016. Para tanto, utilizamos como fontes os processos de tombamentos
do conjunto da Pampulha. A análise seguirá a ordem cronológica dos processos de tombamento,
com o intuito de compreender, em cada contexto, a trajetória discursiva e contextual por meio
das quais o conjunto da Pampulha foi arquitetado como um patrimônio dentro e,
posteriormente, fora do Brasil.
2.1: O Tombamento Estadual: nasce o “Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Pampulha”

609

II Seminário Nacional História e Patrimônio Cultural – GT História e Patrimônio Cultural (ANPUH Brasil)
Patrimônio, democracia e políticas públicas
1 a 5 de outubro de 2018 - UNIRIO – Rio de Janeiro, RJ

O primeiro tombamento realizado para o conjunto da Pampulha foi a nível estadual. O
órgão de proteção ao patrimônio do estado de Minas Gerais é o Instituto Estadual do Patrimônio
Histórico e Artístico de Minas Gerais, IEPHA-MG, uma fundação vinculada à Secretaria de Estado
de Cultura.
O conjunto arquitetônico da Pampulha foi reconhecido pelo IEPHA-MG em um processo
que teve início no ano de 1981 e conclusão em 1984 abarcando, portanto, as gestões de Luciano
Amédee Péret (1979-1983), Suzy Pimenta Mello (1983-1984) e Rodrigo Ferreira Andrade (19841987) como presidentes da instituição. O processo foi elaborado por uma equipe própria do
órgão estadual e os textos históricos e informativos foram embasados por pesquisas
documentais realizadas no Arquivo Público Mineiro (PTE009- IEPHA-MG: 3). O processo foi
supervisionado por Affonso Ávila, Superintendente de Pesquisa, Tombamento e Divulgação do
IEPHA-MG e executado por Ruth Villamarin Soares, Chefe do Setor de Pesquisa e Tombamentos
da mesma instituição. A equipe ainda contou com a participação de historiadores e arquitetos,
entre eles Maria Carmem Perilo (PTE009- IEPHA-MG: 184).
Por meio do Ofício nº250/81 o então Diretor Executivo do IEPHA-MG, Galileu Reis,
solicitou parecer ao tombamento do conjunto da Pampulha, à arquiteta Suzy P. de Mello,
professora da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) (PTE009IEPHA-MG: 184a). O parecer da arquiteta, favorável ao tombamento do conjunto, menciona a
relação entre as obras de Niemeyer na Pampulha e o Barroco brasileiro, reafirmando e idéia de
um “novo barroco” e a importância desse trabalho na trajetória do arquiteto Oscar Niemeyer,
bem como a importância deste para a história da arquitetura brasileira (PTE009-IEPHA-MG: 187188). Essa relação entre a arquitetura de Niemeyer e o barroco brasileiro também encontra eco
em trabalhos de arquitetos e em outros documentos. Lauro Cavalcanti, por exemplo, compara
o trabalho com azulejos da Igreja de São Francisco de Assis, na Pampulha, aos revestimentos
das antigas igrejas coloniais (2006: 199). O arquiteto Glauco Campello foi Diretor da SPHAN
quando ocorreu o tombamento federal do conjunto moderno da Pampulha, na década de 1990.
A respeito da associação entre a arquitetura de Niemeyer e a barroca ele afirma que a
arquitetura moderna brasileira se assemelhava à colonial no esforço de solucionar problemas
impostos pelo meio. Segundo o arquiteto (2006:158-160)
Nesse contexto, a produção nacional adquiria uma feição peculiar própria e a
operação realizada por Niemeyer representou um salto ao vislumbrar as
possibilidades estéticas do uso desse estratagema. Assim, na Pampulha,
abria-se nova perspectiva de liberdade criadora para as construções do
Modernismo, mas os objetos arquitetônicos que a compõem trouxeram
ainda a surpresa de uma rica vinculação com a nossa tradição cultural,
impregnada de uma constante barroca. A sua inegável extração barroca lusobrasileira não decorre da repetição de artifícios, nem da alusão a esquemas
formais do passado, mas se traduz na ânsia por beleza e harmonia com que
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os novos elementos foram criados, de modo a atender uma função
programática e exprimir uma emoção. Eles revelam a simplicidade, a
sensualidade e a fantasia inerentes à nossa visão de mundo e a todo o
processo de desenvolvimento cultural brasileiro desde o período colonial. E,
no entanto, eles exprimem, ao mesmo tempo, os princípios revolucionários
da Arquitetura do Modernismo e a s conquistas da tecnologia da construção,
possíveis naquele momento. Mas, por ser livre a sua concepção, eles não se
submetem a formas já consagradas, nem se restringem a dogmas do novo
movimento arquitetônico. Confirma -se, assim, uma vertente pessoal da
Arquitetura brasileira autóctone e seu alcance vem a ser, todavia, universal.
Antecipa-se uma resposta possível tanto à polêmica criada naquele momento
em torno do funcionalismo quanto aos impasses suscitados depois pelo
historicismo pós-moderno.

Percebe-se, claramente, um exercício retórico que, ao mesmo tempo, rebate as críticas
que Niemeyer recebeu de arquitetos contemporâneos e sucessores e, endossa a narrativa de
uma arquitetura moderna genuinamente brasileira que dialoga com o estilo colonial. No Dossiê
de candidatura da Pampulha ao título de Patrimônio Mundial o “diálogo com o barroco” é
apresentado como um dos elementos que fundamentam a tese que o conjunto arquitetônico é
exemplar de um intercâmbio de valores humanos que teve impacto sobre o desenvolvimento
da arquitetura (DOSSIÊ, 2014: 174). Esse é um dos critérios sob os quais a inscrição foi proposta.
Ou seja, um dos elementos que justificaram o valor universal excepcional do conjunto moderno
da Pampulha, foi a dita relação entre a arquitetura de Niemeyer e o barroco colonial brasileiro.
Fica evidente, portanto, a forma como essas narrativas, vindas de arquitetos, alguns deles
técnicos de órgãos de preservação, se consubstanciam. Elas se repetem em locais distintos, não
são questionadas e acabam sendo tomadas como verdades incontestes. Nos processos de
sacralização elas aparecem como conhecimentos de especialistas, já incorporados ao senso
comum, constituindo-se, dessa forma, poderosos recursos retóricos.
De acordo com a Ata da reunião extraordinária do Conselho Curador (CONCUR) do IEPHAMG ocorrida no dia vinte de agosto de 1981 (PTE009-IEPHA-MG: 197-199) o “Conjunto
Arquitetônico e Paisagístico da Pampulha”, formado pela igreja de São Francisco de Assis, pelo
antigo Cassino, Casa do Baile e pelo Iate Tênis Clube, além de seus jardins e esculturas foi
tombado por unanimidade. Mas a conclusão do processo ocorreu apenas com a publicação do
Decreto nº 23.646 de vinte e seis de junho de 1984, assinado pelo Governador Tancredo Neves.
O Decreto aprovava o tombamento do bem, denominando-o “Conjunto Arquitetônico e
Paisagístico da Pampulha”.

2.2: O tombamento federal do “Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Pampulha”.
O Processo nº1341-T-94 referente ao tombamento federal do conjunto da Pampulha pelo
Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), teve início no ano de 1994, na
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gestão do Diretor Glauco Campello. O elemento detonador do processo foi uma
correspondência da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, MG, solicitando o tombamento do
referido conjunto. A correspondência, que data do dia três de março de 1994, foi assinada pelo
então Prefeito Municipal, Patrus Ananias de Sousa, pela Secretária Municipal de Cultura, Maria
Antonieta Antunes Cunha e pelo Diretor do Departamento de Patrimônio Cultural, o arquiteto
Leonardo Barci Castriota. A solicitação do Executivo Municipal vinculava-se a um contexto de
comemoração do primeiro centenário da cidade de Belo Horizonte, que ocorreria no ano de
1997 (Processo 1341-T-94/IPHAN: 32).
O Processo de Tombamento traz os estudos realizados sobre a região da Pampulha, pela
equipe do Grupo de Trabalho para o Tombamento da Pampulha (GTT-Pampulha). No texto
intitulado “Belo Horizonte: Memória Urbana” a Pampulha é apresentada como parte do
processo de “evolução urbana de Belo Horizonte” e como momento de “ruptura com a
centralidade do planejamento original”, referindo-se ao projeto de construção da nova capital
mineira, inaugurada em dezembro de 1897. Ainda segundo o texto, o conjunto da Pampulha
construído na década de 1940 representou uma ruptura com estilos arquitetônicos “pouco
originais, que se diferenciavam apenas pelo arranjo da fachada” (Processo 1341-T-94/IPHAN:
43). Essa crítica que se refere aos estilos neocolonial e eclético que caracterizaram a arquitetura
brasileira da virada do século XIX para o XX e, conseqüentemente, estiveram presentes no
momento da construção da nova capital mineira, foi defendida pelo SPHAN em suas primeiras
décadas de atuação.
A narrativa faz também a defesa de inclusão de edifícios tradicionalmente não incluídos
ao “conjunto da Pampulha”. Defende-se a casa de JK, por ser projeto de Oscar Niemeyer e
paisagismo de Roberto Burle Marx e por ser considerada uma inovação na arquitetura
residencial. A narrativa defende também o edifício construído para ser a sede do Golf Clube que
na década de 1990 abrigava a sede da Fundação Zoobotânica de Belo Horizonte (Processo 1341T-94/IPHAN: 59; 81). Também foi mencionado o restaurante Redondo, apresentado como
primeira construção da Pampulha, feito para servir de abrigo aos operários que trabalhavam nas
construções ali realizadas (Processo 1341-T-94/IPHAN: 79). Outra defesa interessante que do
texto do processo é em relação ao Monumento a Yemanjá, localizado também na região da
Lagoa da Pampulha. Tratava-se, portanto de uma proposta bastante ampla de tombamento,
compreendendo-se uma área na região da Pampulha, em Belo Horizonte, composta de diversas
referências consideradas importantes para a cidade.
Encaminhados ao SPHAN para continuidade do processo, os estudos realizados pelo GTTPampulha foram analisados e sofreram mudanças em relação ao que vinha sendo proposto
desde o início. O Departamento de Proteção do IPHAN (DEPROT), então dirigido por Sabino
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Barroso, manifestou-se favoravelmente ao tombamento, mas, ressalvou que a proteção
específica deveria se dirigir “às obras do renomado arquiteto e dos colaboradores que a eles se
integraram” (Processo 1341-T-94/IPHAN: 150). Ao mencionar os colaboradores de Niemeyer, o
documento do DEPROT dava ênfase a outros profissionais, escolhidos pelo arquiteto, para
comporem a obra em sua totalidade. Entre eles, os mais conhecidos são os artistas plásticos
Alfredo Ceschiatti, Paulo Werneck, August Zamoyski e José Pedrosa, o paisagista Roberto Burle
Marx, o pintor Cândido Portinari e o engenheiro civil Joaquim Cardozo, responsável pelos
cálculos dos edifícios. Não obstante essa ênfase, que aponta a participação de outros
profissionais na construção do conjunto moderno da Pampulha, ao definir que as obras a se rem
reconhecidas seriam as de Niemeyer e seus colaboradores, o parecer do DEPROT excluía do
processo as demais construções da Pampulha, não projetadas por esse grupo específico. Isso
quer dizer que, a proposta inicial que também fossem tombados o restaurante Redondo e o
Monumento a Yemanjá já estava sofrendo uma mudança considerável.
O presidente do IPHAN, Glauco Campello, encaminhou o processo também, ao arquiteto
Maurício Roberto, membro do Conselho Consultivo da instituição. No parecer o conselheiro
enaltece os edifícios arquitetados por Niemeyer, bem como a equipe de artistas que participou
das obras. (Processo 1341-T-94/IPHAN: 152).
Na reunião do Conselho Consultivo do IPHAN, ocorrida em sete de dezembro de 1994,
após a leitura do parecer do Conselheiro Maurício Roberto, o debate versou sobre a área de
tombamento e os bens específicos que seriam especialmente protegidos (Processo 1341-T94/IPHAN: 166-167). De acordo com as discussões, os estádios Magalhães Pinto (Mineirão) e
Felipe Drummond (Mineirinho), bem como o restaurante “Redondo” foram considerados de
interesse para a história local sendo, portanto, indicados para receber proteção municipal. Desta
feita, apenas os quatro edifícios arquitetados por Niemeyer e situados na orla da lagoa da
Pampulha mais a casa de JK e o Monumento a Yemanjá deveriam ser tombados individualmente
pelo IPHAN.
Quase um ano após aquela reunião do Conselho Consultivo do IPHAN, o DEPROT realizou
outro parecer sobre o tombamento do conjunto da Pampulha. O relatório ficou sob
responsabilidade da arquiteta Marta Queiroga Amoroso Anastácio, Técnica em Preservação e
Defesa Ambiental da Área de Patrimônio Natural e Arqueológico do IPHAN e da arquiteta
Cláudia Maria Girão Barroso, Chefe do DEPROT/IPHAN, com a colaboração do historiador Adler
Homero Fonseca de Castro, também do DEPROT/IPHAN. De acordo com o parecer, ocorreria a
exclusão da área então ocupada pela Fundação Zoobotânica, reduzindo-a à parte edificada de
sua antiga sede, obra de Oscar Niemeyer e incluindo-se o restante da área como entorno.
Propunha-se, ainda, a inclusão da Lagoa da Pampulha em sua totalidade no perímetro tombado.
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Quanto aos bens a serem tombados individualmente, manteve-se a proposta anterior, exceto o
Monumento a Yemanjá, apontado como obra da década de 1980, de autoria desconhecida e
que teria valor simbólico apenas para a população local. O parecer termina com a afirmação de
que com os tombamentos indicados o conjunto da Pampulha poderia ser “apreendido em seu
verdadeiro valor, como um marco na história da arquitetura, urbanismo e paisagismo
brasileiros” (Processo 1341-T-94/IPHAN: 208). Ficam claros, portanto, os referenciais que
norteavam o processo de valoração de bens culturais por parte do órgão de preservação federal.
Em agosto de 1996 foi solicitado, ainda, um último parecer de um membro do Conselho
Consultivo do IPHAN. Desta vez o indicado foi o conselheiro Ítalo Campofiorito que concordou
com o parecer anterior, feito pelo DEPROT. O arquiteto alegou que os estádios de futebol e o
terreno da Fundação Zoobotânica poderiam receber tombamentos municipais ou estaduais,
mas, que não eram compatíveis, nem no valor histórico, nem no valor artístico, daquilo que se
entendia por “Conjunto Arquitetônico da Pampulha”. Segundo ele, “as edificações citadas em
destaque são de fato as mais importantes” e “as obras de arte a tombar seriam todas as que se
realizaram conforme os projetos de Oscar Niemeyer” (Processo 1341-T-94/IPHAN: 218).
Na reunião do dia vinte e sete de agosto de 1996 o Conselho Consultivo do IPHAN
recomendou unanimemente o tombamento do “Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da
Pampulha”, formado pelo antigo Cassino, pelo Iate Tênis Clube, pela Casa do Baile, pela Casa de
JK, pela Sede da Fundação Zoobotânica e pelos jardins, bens integrados e bens mó veis
inventariados no processo. Mas foi em outubro de 1997 que o Presidente do IPHAN, Glauco
Campello, encaminhou ao então Ministro da Cultura, Francisco Weffort, o processo de
tombamento do conjunto da Pampulha, solicitando sua homologação.
2.3: Tombamento municipal: nasce o “Conjunto Urbano Lagoa da Pampulha e Adjacências”.
O processo administrativo nº 01118070.99.04 relativo ao tombamento municipal do
conjunto da Pampulha foi realizado no ano de 2003. O estudo que deu origem ao processo foi
elaborado pela equipe técnica da Gerência de Patrimônio Histórico Urbano, ligada à Secretaria
Municipal de Cultura de Belo Horizonte, com a colaboração da professora Denise Bahia, d a
Escola de Arquitetura da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, PUC/MG.
Percebe-se nesse processo, um foco nas questões urbanas de Belo Horizonte e uma
contextualização das narrativas já consagradas sobre o conjunto da Pampulha, associando-as a
aspectos da municipalidade. Assim, são citados o Plano Diretor da cidade de Belo Horizonte e
outras legislações municipais que versam, entre outras questões, sobre o patrimônio histórico
cultural e natural da cidade. O texto frisa também, que naquele momento, a política de proteção
dos bens culturais em Belo Horizonte tinha como um de seus fundamentos os conjuntos
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urbanos, entendidos como “áreas da cidade definidas com o objetivo de se proteger espaços
específicos denominados espaços polarizadores, onde são encontradas ambiências, edificações
ou mesmo conjunto de edificações que apresentam expressivo significado histórico e cultural”
(P-01118070.99.04/03-PMBH: 2). Já de início, fica claro que o estudo “pretende ressaltar o já
conhecido valor dos edifícios construídos por Oscar Niemeyer e constituir-se em um dos
fundamentos para a regulamentação da Área de Diretrizes Especiais (ADE), já instituída para a
Pampulha” (P-01118070.99.04/03-PMBH: 4).
A documentação do tombamento municipal apresenta o estudo realizado por uma equipe
técnica e entregue ao Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo
Horizonte (CDPCM-BH). Criado em 1984, pela lei municipal nº 3802/84, o CDPCM-BH é o órgão
responsável pela proteção do patrimônio cultural de Belo Horizonte, composto por
representantes da sociedade civil e por instituições públicas.
No dia trinta de julho de 2003 a Presidenta do Conselho, Maria Celina Pinto Albano,
convocou os conselheiros para uma reunião na qual seria apreciado o processo de tombamento
do conjunto da Pampulha. O parecer foi realizado pelo conselheiro Cláudio Listher Marques
Bahia, representante da PUC-MG no CDPCM-BH. Favorável ao tombamento, o arquiteto
destacou a importância do estudo realizado para a pesquisa e o conhecimento da arquitetura
moderna de Belo Horizonte. Em outubro de 2003 foi notificado oficialmente o tombamento
definitivo do bem, denominado “Conjunto Urbano Lagoa da Pampulha e Adjacências. O registro
foi certificado pelo Presidente da Fundação Municipal de Cultura e membro do CDPCM-BH,
Rodrigo Barroso Fernandes, em abril de 2005.

3. “CONJUNTO MODERNO DA PAMPULHA”: A NARRATIVA DE UM PATRIMÔNIO MUNDIAL
Em trabalho publicado no ano de 2006, juntamente com outros autores, o arquiteto e
urbanista Flávio de Lemos Carsalade, então Secretário de Administração Regional da Pampulha,
do Município de Belo Horizonte, MG, reconhecia o conjunto das obras de Oscar Niemeyer na
região da Pampulha como um dos ícones representativos da capital mineira (CARSALADE, 2006:
56). Segundo Carsalade, embora o projeto de urbanização da região da Pampulha já fosse uma
preocupação do poder público municipal desde a década de 1930, foi na década seguinte, no
governo do então prefeito Juscelino Kubitschek, que ele teria se concretizado. Naquele
contexto, segundo o autor, dados os propósitos de modernização da cidade defendidos pelo
prefeito e que combinavam com o que ele denominava “atitude moderna” da cidade de Belo
Horizonte, a arquitetura moderna foi escolhida para protagonizar as ações de urbanização da
região da Pampulha, na região norte da cidade (CARSALADE, 2006: 56-58). Despontaria, assim,
a figura central de Oscar Niemeyer, escolhido por Juscelino Kubitschek para ser protagonista.
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Niemeyer teria agregado dois valores à Pampulha: a forma arquitetônica de apreensão forte e
simples, com originalidade artística e interpretação livre e a importância histórica de sua
construção. Esse último, por sua vez, se justificaria pelo fato que o trabalho de Niemeyer na
Pampulha reafirmaria a “atitude moderna” e desenvolvimentista da cidade, representaria o
marco histórico de sua expansão na direção norte e, ainda, seria um marco da revolução da
arquitetura modernista, que teria revelado Belo Horizonte aos olhos do mundo. (CARSALADE,
2006: 57-58).
Na mesma coleção organizada por Mariângela Castro e Silvia Finguerut, o arquiteto Carlos
Eduardo Comas situa as obras realizadas por Niemeyer na década de 1940 na região da
Pampulha no contexto de desenvolvimento da arquitetura moderna brasileira demonstrando
suas filiações e singularidades. Para Comas, essa obra de Niemeyer representa um marco na
trajetória da arquitetura moderna, tanto dentro quanto fora do Brasil (2006: 144-145):
Aliás, num momento em que a sobrevivência da Arquitetura moderna está
em jogo, internacional em intenção, mas não de fato, Pampulha é antes de
tudo um argumento poderoso a favor de vê-la como uma nova tradição, tão
ou mais rica que a tradição erudita secular que absorve antropofagicamente,
a assimilação acompanhada de rejeição, a continuidade estabelecida na
ruptura.

A ligação com Juscelino Kubitschek e seu ideal desenvolvimenti sta, a idéia de que a cidade
de Belo Horizonte teria, desde a sua fundação, uma íntima relação com a modernidade e seus
ideais e a escolha de Niemeyer como aquele que melhor imprimiria às obras da Pampulha todos
esses sentidos, formam, em seu conjunto, o que o arquiteto Leonardo Barci Castriota
denominou de “o mito fundador” do patrimônio da Pampulha. Segundo Castriota, essa narrativa
teria sido criada desde a década de 1940, quando da realização das obras e, teria se cristalizado
nos diferentes momentos em que individual ou conjuntamente, aqueles edifícios teriam sido
alvos de tombamentos. (CASTRIOTA, 2006: 80-81).
Sendo assim, pode-se falar do surgimento de uma literatura especializada em arquitetura
que ajuda a consolidar uma memória do movimento moderno mundial, com seus expoentes e
obras icônicas. E o mesmo ocorreu no Brasil. As publicações de arquitetos brasileiros e
estrangeiros colaboraram para a elaboração de uma narrativa, na qual Oscar Niemeyer era
apresentado como o gênio do moderno brasileiro e o “Conjunto Moderno da Pampulha” seria
um de seus mais importantes trabalhos. A obra também era considerada marco inaugural de
uma arquitetura moderna de raízes corbusierianas, amalgamada a características tidas como
genuinamente locais, atribuídas à genialidade de Niemeyer. Essa narrativa marca o início da
elaboração de uma memória da arquitetura moderna brasileira.
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Ao mencionar a obra de Oscar Niemeyer em seu clássico trabalho sobre a arquitetura
moderna no Brasil, o arquiteto francês Yves Bruand cita sua trajetória profissional, a parceria
com Lúcio Costa, a influência de Le Corbusier e a personalidade artística do arquiteto brasileiro.
Personalidade essa que se notabilizou em obras como a Creche do Berço (1937) no Rio de
Janeiro, o Grande Hotel (1940) em Ouro Preto, o Pavilhão do Brasil na Exposição Internacional
de New York em 1939 e o Conjunto da Pampulha da primeira metade da década de 1940
(BRUAND, 2016: 104-115). O arquiteto francês menciona diversas vezes as características que,
segundo ele, tornariam única a obra de Niemeyer: uso de curvas, forma livre, a ousadia ao lidar
com as técnicas e materiais e o espírito artístico do arquiteto brasileiro.
Tais especificidades somadas à concepção racionalista de estrutura e às pesquisas que
demonstraram a preocupação de Niemeyer em conhecer e vincular sua obra ao barroco,
constituem o tripé que alicerça a narrativa sobre o moderno brasileiro simbolizado por Oscar
Niemeyer (BRUAND, 2016: 113). Na análise de Bruand o conjunto da obra de Niemeyer na
Pampulha é apresentado como obra artística, aliás, como “síntese das artes” (BRUAND, 2016:
115), uma vez que pintura, paisagismo e uso de azulejos estariam reunidos numa única obra de
arte. Todas orquestradas pela arquitetura. Assim, artistas como Cândido Portinari e Ro berto
Burle Marx também se consagrariam como expoentes do chamado movimento moderno
brasileiro, embora coadjuvantes do artista maior, responsável por definir a contribuição de cada
uma das outras artes para a composição final, o arquiteto Oscar Niemeyer.
Se considerarmos os trabalhos analíticos de arquitetos brasileiros referentes à obra de
Niemeyer, em geral, ou à Pampulha, em particular, veremos como a narrativa interna fazia eco
ao que se propagava no exterior, a respeito do movimento moderno brasileiro. Lauro Cavalcanti,
por exemplo, apresenta a Pampulha como a obra mais original do moderno brasileiro. Para o
autor:
Pampulha pode ser considerada como o marco inicial de um modernismo
genuinamente brasileiro. [...] Local e universal, a nova linguagem foi c riada a
partir do uso coerente das tecnologias mais recentes e do uso irrestrito da
imaginação criadora (CAVALCANTI, 2006: 197).

A ideia de que a Pampulha seria uma espécie de síntese da arquitetura moderna nas
Américas, uma vez que nela se manifestariam tanto as ideias europeias quanto as
particularidades da arquitetura moderna brasileira, também está presente no trabalho dos
arquitetos
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cf.https://www.academia.edu/10233630/O_Conjunto_Moderno_da_Pampulha_como_Patrim
%C3%B4nio_Cultural_da_Humanidade. Consulta em 21/07/2017).
Os arquitetos que se dedicaram a analisar o movimento moderno brasileiro e, assim,
colaboraram para a consolidação de uma determinada definição do que teria sido esse
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movimento e sua memória, estão direta ou indiretamente relacionados ao Dossiê elaborado em
2014. Por meio desse documento o Brasil lançava a candidatura do “Conjunto Moderno da
Pampulha” à Lista do Patrimônio Mundial da Unesco. Flávio Carsalade e Pedro Morais, por
exemplo, foram membros da comissão técnica responsável pela elaboração do Dossiê. Na
bibliografia que endossa o documento, além desses e de outros arquitetos mineiros, encontramse também Lauro Cavalcanti, Eduardo Comas, Philipi Goodwin, Oscar Niemeyer, Yves Bruand,
entre outros. Esse foi, em geral, o grupo de intelectuais e de ideias concatenados em uma
narrativa que arquitetou memórias e concepções e ajudou a constituir o “Conjunto Moderno da
Pampulha” como Patrimônio Mundial.
De acordo com o Resumo Executivo do Dossiê, o “Conjunto Moderno da Pampulha” se
candidatou em três dos dez critérios estabelecidos pela UNESCO. Foram escolhidos os critérios
1, 2 e 4 (UNESCO, 2014: 13-17), que seriam os mais adequados ao que se pretendia valorizar no
bem, tendo em vista suas características e os argumentos de que dispunha a equipe responsável
pela constituição da narrativa do patrimônio de valor universal.
Tendo em vista os critérios selecionados, a narrativa do “Conjunto Moderno da
Pampulha” como Patrimônio Mundial necessitaria embasar substancialmente alguns pontos
essenciais a seu respeito. Primeiramente, o conjunto teria que ser reconhecido como uma obraprima e, sua criação deveria estar, necessariamente, relacionada a um artista considerado
genial. Seria também necessário evidenciar que o bem é uma obra que demonstra intercâmbio
de ideias no tempo e no espaço, e que teve impactos sobre a área do conhecimento à qual se
relaciona. O último critério selecionado exigiria que o Dossiê demonstrasse que o “Conjunto
Moderno da Pampulha” se constitui em exemplo excepcional de construção, ilustrativa de um
determinado momento histórico.
Assim, munidos de narrativas consagradas do chamado movimento moderno brasileiro,
da Pampulha e de seu criador, os técnicos responsáveis pelo Dossiê puderam arquitetar uma
bela narrativa que erguia o conjunto de edifícios modernos construído na capital mineira, na
década de 1940, à condição de Patrimônio Mundial. Nos meandros dessa narrativa, mesclaramse fatores políticos, como a ideia de uma República brasileira que rumava ao progresso técnico
e a visão de Juscelino Kubitschek como o prefeito visionário que teria tornado tudo aquilo
possível. A narrativa destaca o século XX como contexto pós-colonialista das Américas, período
no qual alguns territórios americanos estariam se firmando como nações. O texto cita, também,
o contexto brasileiro, particularmente o da cidade de Belo Horizonte na década de 1940. Em
uma perspectiva histórica tradicional Juscelino Kubitschek e Oscar Niemeyer são narrados como
os homens certos, no lugar e momento certos. Alinhavados, contexto político, ideário moderno,
embasamento teórico internacional e “genialidade genuinamente brasileira”, estavam
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plenamente atendidas as exigências dos três critérios da UNESCO para que o “Conjunto
Moderno da Pampulha” fosse declarado Patrimônio Mundial.
A literatura especializada e a crítica internacional haviam consagrado Nieme yer como o
arquiteto brasileiro ligado a Lúcio Costa, Le Corbusier e aos princípios básicos da nova
arquitetura. Consagraram também sua genialidade e protagonismo na construção de um
movimento moderno tido como genuinamente brasileiro, pois, teria rompido com o
racionalismo puro e inovado com o uso de formas livres e curvas, que se tornaram a marca
registrada de sua obra.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O panorama complexo que essa análise descortina, ainda possui nuances que ainda não
abordamos e que, certamente, contribuirão para um conhecimento mais profundo do contexto
marcado pelas políticas de preservação ao patrimônio na passagem do século XX para o XXI,
dentro e fora do Brasil. Entretanto, a análise das narrativas dos processos de tombamentos do
conjunto da Pampulha e do Dossiê de Candidatura ao Patrimônio Mundial constitui -se como um
primeiro passo, por meio do qual ficam evidenciadas algumas tendências, alguns elementos
norteadores das políticas patrimoniais do Brasil e da UNESCO na contemporaneidade.
Observa-se o fato de serem tombamentos diferentes, que atribuem nomes diferentes ao
bem e nos quais esse mesmo bem tem configurações igualmente distintas. O que eles têm em
comum é exatamente o conjunto de edifícios arquitetados por Oscar Niemeyer na década de
1940. Por vezes, o termo Pampulha até se confunde com esse conjunto, restringindo ao bem,
uma região inteira da cidade. Isso ocorre menos no tombamento municipal, no qual um número
maior e mais diverso de edifícios recebe proteção.
Destacamos nessa análise a construção da narrativa. Em geral, os textos são formados a
partir de inúmeras citações de autores, normalmente arquitetos, que disseram algo majorativo
em relação ao bem. Como dissemos a princípio, não há espaço para o dissenso. O processo de
tombamento se constitui como locus de reunião de vozes ativas – políticos, técnicos das
instituições, advogados, arquitetos, conselheiros – e passivas – bibliografia utilizada para
embasar as narrativas, sendo todas essas vozes harmonizadas em um discurso de dire ção
previamente definida. É notável a costura de citações de diversos autores sem que nenhuma
delas seja problematizada, como é o caso das citações de textos de Oscar Niemeyer ou Lúcio
Costa afirmando o “valor inquestionável” dos edifícios modernos da Pampulha. A atuação de
Juscelino Kubitschek à frente da Administração Pública em Belo Horizonte, no estado de Minas
Gerais ou na Presidência da República são igualmente naturalizados. São citados trechos do
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político como justificativa de valoração ao conjunto da Pampulha, sem a menor preocupação de
análise crítica dos mesmos.
É importante refletir sobre o fato dessas narrativas, já consagradas sobre o conjunto da
Pampulha, terem sido também projetadas fora do Brasil, uma vez lançada a candidatura deste
bem ao título de Patrimônio Mundial da UNESCO, na década de 2010. Com o título de “Conjunto
Moderno da Pampulha” o bem foi listado como Patrimônio Mundial em 2016. No contexto da
UNESCO, essa candidatura pode ser considerada icônica, se destacarmos o fato de ter s ido o
primeiro conjunto arquitetônico moderno a ser incluído na Lista do Patrimônio Mundial, na
categoria Paisagem Cultural.
No que tange ao IPHAN, a análise do texto do Dossiê corrobora, em certa medida, a
afirmação de Paulo César Garcez Marins (2016), de que o peso da tradição ainda é muito grande
na instituição. Alguns arquitetos que vêm atuando no IPHAN desde a década de 1980,
assumiram a postura de herdeiros dos intelectuais que estiveram à frente da instituição em suas
primeiras décadas de existência. Dessa forma, eles têm colaborado com a perpetuação de uma
memória acerca do movimento moderno brasileiro, cristalizada ainda na primeira metade do
século passado. A inclusão do “Conjunto Moderno da Pampulha” à Lista do Patrimônio Mundial
consolida, portanto, a narrativa sobre o movimento moderno no Brasil, cujos marcos inicial e
final são a Pampulha da década de 1940 e a Brasília da década de 1960, respectivamente, e cujos
grandes mestres foram Lúcio Costa e Oscar Niemeyer.
Quanto à UNESCO, pode-se dizer que desde a Convenção de 1972, houve esforços por
parte da instituição para promover uma descentralização do Patrimônio Mundial para além da
Europa. Embora os critérios de seleção permanecessem praticamente os mesmos, sobretudo os
de “autenticidade” e “excepcionalidade”, é possível identificar por parte da UNESCO uma
ampliação temática e geográfica sobre o patrimônio moderno (NASCIMENTO, 2016: 48-50; 6567). Nesse sentido, deve-se destacar, também, a ação do International Working Party for
Documentation and Conservation of Buildings, Sites and Neighbourhoods of the Modern
Movement – DOCOMOMO –, inclusive, como colaborador da UNESCO no que diz respeito ao
patrimônio moderno. Esse alargamento do conceito de patrimônio, abarcando a arquitetura
moderna e a preocupação em ampliar o olhar do ponto de vista geográfico, reflete uma
mudança de postura importante por parte da UNESCO. O reconhecimento do conjunto moderno
da Pampulha, faz parte desse novo contexto institucional, de valorização da patrimônio
arquitetônico do século XX.
Nessa análise, procuramos descrever os processos de tombamentos e o Dossiê de
Candidatura ao Patrimônio Mundial e explicitar as principais ideias norteadoras das ações de
preservação do Brasil ao longo desse contexto histórico. Buscamos destacar agentes que
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exerceram papeis importantes no processo, atuando em instituições patrimoniais brasileiras.
Nosso objetivo foi apresentar uma imagem menos impessoal dessas instituições, além de
analisar os posicionamentos e decisões de cada um, tendo em vista seus contextos e lugares de
fala.
Esperamos que tal análise colabore para elucidar questões que nos permitam
compreender cada vez mais o campo do patrimônio brasileiro e as consequências sociais de suas
práticas.
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