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Apresentação 

Em meio à virada antropológica e cultural, e beneficiada pelo contexto da redemocratização 

brasileira, a renovação conceitual de patrimônio consolidou, nos anos de 1980, o debate sobre 

o direito à memória como elemento de cidadania, reconhecido pela Constituição de 1988. O 

texto constitucional representou ainda um marco importante para compreender o deslocamento 

da atribuição de valor cultural do Estado para a sociedade, o que incidiu largamente na 

concepção processual de patrimônio, forjada no campo de disputas, contestações e dissensos. 

Na contemporaneidade, a dimensão social inscrita no patrimônio vem ganhando expressão 

como novo paradigma a pautar a ressemantização do conceito e a reconfiguração do campo. 

Agenciada pela noção ampliada do termo, a participação de variados atores sociais em 

processos de patrimonialização − nos quais figuram diferentes atribuições de valores a bens, 

lugares e práticas culturais − tem se constituído em ações instrumentalizadas por distintas 

formas de resistência, luta por direitos e afirmação identitária. As reivindicações que envolvem 

os atos de lembrar e esquecer mobilizam cada vez mais uma “demanda social da história”, 

protagonizada por atores sociais marginalizados/silenciados/invisibilizados pelos discursos 

hegemônicos. Apostar nessa abordagem, para além de qualquer consenso dualista, significa 

adentrar nos debates sobre mudanças de paradigma conceitual, que apresentam novas 

exigências às tarefas teóricas e metodológicas do historiador, ao empreender “o passado 

enquanto um problema a ser resolvido”. Nesta perspectiva se deu a escolha do tema 

“Patrimônio, Resistência e Direitos” para a terceira edição do Seminário do Grupo de Trabalho 

“História e Patrimônio Cultural”, da ANPUH: trata-se de um convite a refletir sobre as 

múltiplas camadas de sentido que o revestem, no debate público dos últimos anos, de modo a 

reunir, de forma virtual, entre 04 e 08 de outubro de 2021, estudantes, pesquisadores e 

profissionais de instituições de patrimônio e memória, professores do ensino básico e superior 

de todo o país. Por meio de intercâmbio acadêmico, troca de experiências, apresentação e debate 

das investigações em curso, pretende-se contribuir para a formação de estudantes e jovens 

pesquisadores, bem como estreitar os laços dos integrantes do GT, consolidar a rede de 

pesquisadores na área temática e produzir subsídios para a formulação de políticas de 
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patrimônio inclusivas, democráticas, plurais e diversas, com a produção e divulgação de 

conhecimento sobre o assunto. 

Antonio Gilberto Ramos Nogueira (UFC) 

 Aterlane Martins (IFCE) 

Carolina Ruoso (UFMG)  

Patrícia Alcântara (IPHAN-PI) 

Coordenadores - GT História e Patrimônio Cultural da ANPUH  

(Gestão 2019-2021) 
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Programação Geral 
 

Dia 04/10 – Segunda-feira 

 

19h – Solenidade de Abertura  

 

19h30 às 21h30 – Conferência de Abertura 

Entre resistências - dilemas e desafios para a democratização das práticas patrimoniais  

Prof. Dr. Paulo César Garcez Marins (USP) 

 

Mediação: Prof. Dr. Antonio Gilberto Ramos Nogueira (UFC) 

 

Dia 05/10 – Terça-feira 

 

9h às 12h – Diálogos patrimoniais I: Trabalhos contra-coloniais (re) existindo em museus 

e patrimônios culturais 

Mediação: Profa. Carolina Ruoso (UFMG) 

 

Histórias em rede: (im)pertinências do campo do patrimônio cultural 

Prof. Dr. Antonio Gilberto Ramos Nogueira (UFC) 

 

Museologia Social e inventários participativos: decolonialidade e participação social nos 

processos de patrimonialização 

Prof. Me. João Paulo Vieira (Instituto Cobra Azul) 

 

Museus Indígenas: Mobilizações, Afirmação Étnica e Redes de Memória 

Suzenalson Kanindé (Unilab) 

 

Mestra Maria da Tiê (Tesouro Vivo do Ceará) 

 

14h – Simpósios Temáticos 

 

19h às 21h – Lançamento de Livros 

Coordenação:Vagner Silva Ramos Filho (Unicamp) 

 

Fontes Documentais e a Lei de Tombamento: (ante)projetos coligidos 

Yussef Campos (compilador).Arraes Editores, 2019. 

 

Palanque e Patíbulo: o patrimônio cultural na Assembleia Nacional Constituinte  
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Yussef Campos. Editora Palavrear, 2019.  

 

Patrimônio Imaterial e Políticas Públicas no Brasil: trajetórias e desafios 

Yussef Campos; Inês Soares; Raul Lanari. Letramento, 2021.  

 

World Heritage Patinas: action, alerts and risks 

Rodrigo Christofoletti;Marcus Olender (Orgs.).Springer International Publishing, 2021.  

 

Experimentações do Patrimônio: diversidade e resistências 

Hilda Fraga; Claudira Cardoso; Éverton Quevedo; Véra L. M. Barroso (Orgs.). Editora Fi, 

2021.  

 

Tempos remotos: ensino de História e a pandemia de Covid-19 

Ivan Lima Gomes; Rafael Saddi; Yussef Campos. (Orgs.).Paco Editorial, 2021.  

 

O canto do rio: cidade, história e memória na música de Parnaíba-PI  

Gustavo Moura. Taipa Editorial, 2021.  

 

A Gestão de Renato Soeiro na Direção do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (IPHAN) (1967-1979) 

Carolina Saporetti. Appris, 2021. 

 

Memória e identidades negras patrimonializadas (Brasil – séculos XX/XXI) 

Zélia Lopes Silva (Org.).Paco Editorial, 2021.  

 

Educação Brasil 

Jeferson Soares (Org.).Livrologia, 2019.  

 

Dia 06/10 – Quarta-feira  

 

9h às 12h – Diálogos patrimoniais II: Democracia participação: combates e embates nas 

políticas públicas do patrimônio cultural 

Mediação: Profa. Patrícia Alcântara (IPHAN-PI) 

 

Patrimônio imaterial: engarrafando nuvens? 

Prof. Dr. Carlos Sandroni (UFPE) 

 

Construção democrática dos sistemas setoriais de cultura: O campo do patrimônio e os 

desafios da participação 

Profa. Dra. Lia Calabre (Casa de Rui Barbosa) 
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Restituição e reparação: refletindo sobre patrimônios em diáspora 

Profa. Dra. Márcia Chuva (Unirio) 

 

14h – Simpósios Temáticos  

 

Dia 07/10 – Quinta-feira 

 

9h às 12h – Diálogos patrimoniais III: Autonomia e Liberdade: Experiências 

transformadoras entre patrimônio e educação 

Mediação: Aterlane Martins (IFCE) 

 

Escreviver o patrimônio na educação 

Profa. Dra. Carmen Gil (UFRGS) 

 

"Eu nunca tinha enxergado aquele lugar": educação básica e sensibilização para o 

patrimônio industrial 

Profa. Dra. Cristina Meneguello (Unicamp) 

 

Para que serve a educação patrimonial? Sobre a apropriação das políticas públicas de 

patrimônio cultural no Brasil 

Profa. Dra. Isabel Guillen (UFPE) 

 

"Combates pela História Ensinada": o arquivo escolar como patrimônio documental, 

fonte e objeto para a aprendizagem histórica 

Profa. Dra. Ana Carla Sabino Fernandes (UFC) 

 

14h – Simpósios Temáticos 

 

19h– Terreirada virtual 

 

Calé Alencar   

Mestre Geraldo Amâncio e Guilherme Nobre 

 

Dia 08/10 – Sexta-feira 

 

9h – Vivências com o patrimônio cultural I 

 

Sala 01 

Temática: Museus e acervos 
Convidado: Museu de Arte da UFC (MAUC) 
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Sala 02 

Temática: Patrimônio e cidadania cultural  
Convidado: Coletivo Titã 
 

14h – Vivências com o patrimônio cultural I 

 

Sala 01 

Temática: Patrimônio Imaterial de Fortaleza 
Convidados: Maracatu Rei de Paus e Jean dos Anjos (Festa de Iemanjá de Fortaleza) 
 

Sala 02 

Temática: Tesouros Vivos do Ceará 
Convidados: Reisado de Caretas Boi Coração (Quixadá) e Reisado Discípulos de Mestre 

Pedro (Juazeiro do Norte)   
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Simpósios Temáticos (ST’s) 

ST 01 - Histórias dos Museus de Arte e experiência de museus de artistas  

Profa. Dra. Carolina Ruoso (UFMG) e Profa. Dra. Joana D’Arc (UNILAB) 
 

ST 02 - Museus e Patrimônio no cenário de conquistas e resistências  

Profa. Dra. Letícia Julião (UFMG) e Profa. Dra. Zita Possamai (UFRGS) 

 

ST 04 - Os trabalhadores e seu patrimônio cultural: “lugares de memória”, identidades 

e ensino de História 

Prof. Dr. Felipe Augusto dos Santos Ribeiro (UESPI) e Profa. Dra. Juçara da Silva (PUC-Rio) 

 

ST 05 - Festas brasileiras nos séculos XX e XXI: possibilidades e condições de existências 

nas esferas pública e privada  

Profa Dra. Zélia Lopes da Silva (UNESP/Assis) e Prof. Dr. Danilo Alves Bezerra 

(Uespi/Parnaíba) 

 

ST 06 - Patrimônio, culturas, identidades e relações de poder  

Prof. Dr. Alessander Kerber (UFRGS) e Profa. Dra. Cíntia Rodrigues (FURB) 

 

ST 07 - Patrimônio e educação: experiências, possibilidades e diálogos no Ensino 

Superior  

Profa. Dra. Michele Cardoso (UNESC) e Profa. Dra. Célia Santana Silva (UNEB) 

 

ST 08 - O uso do Patrimônio Cultural no Ensino de História: a sala de aula e os lugares 

não formais de aprendizagem 

Prof. Dr. Almir Félix (UFRN) 

 

ST 09 - Patrimônio, Ensino e Direito à Memória: diálogo entre práticas 

Profa. Dra. Andrea Lemos (CAP/UERJ) e Prof. Dr. Gabriel Cid (PPCIS/UERJ) 

 

ST 11 - Questões étnico-raciais e Patrimônio Cultural 

Profa. Dra.Manuela Areias Costa (UEMS) 

 

ST 12 - Patrimônio e Relações Internacionais 

Prof. Dr. Rodrigo Christofoletti (UFJF) 

 

ST 13 - Os conceitos de “lugar” e “território” na composição do Patrimônio Cultural 

Prof. Dr. Yussef Campos (UFG) 
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ST 14 - Patrimônios dissonantes, direitos e resistência  

Profa. Dra. Cristina Meneguello (UNICAMP) e Profa. Dra. Daniela Pistorello 

(UNIVILLE/SC) 

 

ST 15 - Pensar a(s) história (s) do patrimônio cultural  

Profa. Dra. Janice Gonçalves (UDESC) 

 

ST 16 - Monumentos e obras de artes no espaço público: intervenção, conflito e 

reparação  

Prof. Dr. Lindener Pareto Jr. (PUC Campinas/Unicamp) e Prof. Dr. Tiago Machado (IFSP) 

 

ST 17 - Patrimônio Cultural no tempo presente: cartografias e resistências  

Profa. Dra. Hilda Jaqueline (UNIPAMPA) e Profa. Dra. Vera Lúcia Maciel Barroso (CHC/ 

Santa Casa de Porto Alegre)  
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ST 01 - Histórias dos Museus de Arte e experiência de museus de artistas 

 

Um centro de artes visuais para o Ceará: A Casa Raimundo Cela no 

contexto da política cultural no Brasil (1967-1989) 

Anderson de Sousa Silva1
 

 

Resumo: Este trabalho versa sobre a criação do Centro de Artes Visuais Casa Raimundo Cela, 

no final dos anos 1960, no contexto das políticas culturais desenvolvidas no Ceará e no Brasil. 

A Raimundo Cela fez parte de um conjunto de ações, desenvolvidos pela Secretaria de Cultura 

do Ceará, para ampliar os espaços para às manifestações artísticas e culturais. O crítico de arte 

Clarival do Prado Valadares elaborou, junto a Heloísa Juaçaba, o Plano Diretor da instituição, 

que previa a realização de cursos, conferências e exposições, dentre as quais um Salão Nacional 

de Arte – chamado de Salão Nacional de Artes Plásticas do Ceará (SNAPC). Heloísa Juaçaba 

estava a frente do setor de Artes Plásticas do Conselho Estadual de Cultura e Clarival do Prado 

Valadares era o responsável pela área de Artes do Conselho Federal de Cultura. Nesse sentido, 

analisamos a criação e a trajetória do Centro de Artes Visuais Casa Raimundo Cela integrada a 

uma rede de relações, que se articulava entre as políticas culturais do estado do Ceará e do 

Brasil. A alteração do nome da instituição, anos depois, para Casa de Cultura Raimundo Cela 

se justifica na sua adequação a um programa de incentivo, do governo federal, para a criação 

de casas de cultura nas diferentes regiões do país. Para o desenvolvimento do trabalho, 

lançamos mão – como fontes: dos relatórios de atividades da Casa Raimundo Cela e da 

Secretaria de Cultura do Ceará, catálogos das exposições da Casa Raimundo Cela, jornais e 

entrevistas com artistas.   

 

Palavras-chave: Artes Visuais; Casa Raimundo Cela; Política cultural.  

 

 

A criação do Conselho Estadual de Cultura, entre os anos de 1966 e 1967, sob a 

presidência do então Secretário d e  C u l t u r a  Raimundo Girão, marcou uma nova etapa no 

processo de criação de políticas públicas de cultura no Ceará. Alguns indivíduos, liga dos aos 

 
1Doutor em História pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Professor da Faculdade Princesa do Oeste 

(FPO), no município de Crateús-CE.  
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grupos de intelectuais das letras e das artes, passaram a exercer cargos públicos de gestão 

cultural (NOBRE, 1979).  

Desse modo, temos o propósito de investigar os sujeitos envolvidos nas ações do Setor 

de Artes Plásticas do Conselho Estadual de Cultural, principalmente no que diz respeito ao 

Centro de Artes Visuais Casa Raimundo Cela e ao Salão Nacional de Artes Plásticas do Ceará 

(SNAPC). Para o sociológico Pierre Bourdieu (1996), os campos são relativamente autônomos 

ao mesmo tempo em que sinalizam interdependências. Nesse sentido, as relações de 

interdependência entre o campo da arte e o campo do poder/político, especialmente o da política 

cultural, norteiam algumas análises desta pesquisa.  

Para o desenvolvimento deste trabalho, lançamos mão de alguns conceitos, entre estes 

o de Campo, do sociólogo Pierre Bourdieu; de intelectual mediador, da historiadora Angela de 

Castro Gomes e de política cultural, do historiador Phillipe Urfalino. Nossas análises partem 

de um levantamento bibliográfico e de materiais empíricos – por nós nomeados de fontes 

históricas.  

A bibliografia, no geral, refere-se a trabalhos – já publicados – que analisam a dinâmica 

da Secretaria de Cultura do Ceará e do seu Conselho de Cultura. As fontes históricas utilizadas 

são, em sua maioria: Relatórios de atividades da Casa Raimundo Cela, Catálogos de exposições 

da Casa Raimundo Cela e matérias de jornais. Essas fontes são de suma importância, pois a 

partir delas encontramos dados e informações a respeito do nosso tema de estudo. O diálogo 

entre os referenciais teóricos, bibliográficos e as fontes históricas nos instrumentaliza a 

construir uma narrativa sobre as políticas culturais do Ceará – voltadas para o campo das artes 

plásticas/visuais – tendo como foco a Casa Raimundo Cela e o Salão Nacional de Artes 

Plásticas do Ceará.  

A artista Heloísa Juaçaba ficou à frente do Setor de Artes Plásticas do Conselho Estadual 

de Cultura, a partir de 1966. Entre as ações planejadas e desenvolvidas, destacamos a criação 

do Centro de Artes Visuais Casa Raimundo Cela, em 1967: 
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O Centro de Artes Visuais, hoje Casa de Cultura Raimundo Cela, foi fundada com a 

intenção de haver um espaço para todas as manifestações artísticas que trafegam e no 

momento transcendem o que se convencionou chamar Artes Plásticas. Contamos com 

grandes colaboradores, como nosso amigo baiano (meu e de Haroldo) Clarival do 

Prado Valladares, médico, escritor, poeta, historiador e crítico de arte, que elaborou a 

programação inicial da casa. Essa programação enfatizava a realização de cursos para 

jovens iniciantes no aprendizado da arte, palestras realizadas por artistas e críticos de 

arte vindo de outros estados e exposições. Alguns dos artistas e críticos de arte que 

aceitaram o convite do Prof. Raimundo Girão, Secretário de Cultura, foram: Clarival 

do Prado Valladares, José Roberto Teixeira Leite, Jacob Klintowitz, Walter Zanini, 

Roberto Pontual, Frederico de Moraes, Olívio Tavares de Araújo, três vezes, Valmir 

Ayala, Goebel Weyne (...). Desta maneira a Casa Raimundo Cela ajudou os artistas 

que tentavam a busca de suas identidades profissionais. A comercialização da obra de 

arte nesse período coincidiu com grandes transformações sociais e culturais que 

ocorriam em nosso país e no mundo (...). Nosso objetivo era esclarecer as pessoas e 

organizar exposições para que elas vissem que estava surgindo no Ceará uma nova 

geração de artistas, capazes de construir uma arte comprometida, e até mesmo ousada 

no seu tempo. (...) A Casa Raimundo Cela realizou nove “Salão de Artes Plásticas”, e 

vale recordar que o primeiro Salão realizado no Colégio Militar de Fortaleza foi feito 

um catálogo especial, em homenagem ao Antônio Bandeira (RIBEIRO, 2012, 39-40).  

 

De acordo com o depoimento de Heloísa Juaçaba, percebemos que a criação da Casa 

Raimundo Cela fez parte de um investimento da Secretaria de Cultura do Ceará para ampliar 

os espaços para as manifestações artísticas no estado. O diferencial da instituição foi a vinda de 

artistas e críticos de arte de outros polos do país, com a finalidade de elaborar um programa de 

atividades para a Casa. O crítico de arte Clarival do Prado Valladares elaborou, junto a Heloísa 

Juaçaba, o Plano Diretor2 da instituição. Esse documento previu a realização de cursos, 

conferências e exposições, dentre as quais um Salão Nacional de Arte. É notório o desejo de 

Juaçaba em dar visibilidade à produção de uma nova geração de artistas, que surgiu nesse 

período, e propiciar a estes o contato com o que se pensava sobre arte no Brasil. O surgimento 

do Salão Nacional, certamente, teve o propósito de fomentar o diálogo entre a produção artística 

cearense e a brasileira. 

Nessa conjuntura, uma exposição, de considerável importância, realizada pela Casa 

Raimundo Cela, no ano de 1969, foi a mostra das obras de 28 artistas, que faziam parte do 

 
2Relatório de atividades da Casa Raimundo Cela, 1967. 
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acervo do Museu de Arte Contemporânea da USP, sob a orientação do então diretor do 

MAC/USP, Walter Zanini. Segundo as palavras de Otacílio Colares, que estava à frente do 

Departamento de Difusão da Cultura, a mostra: 

 

Trata-se de uma oportunidade excepcional que se oferece aos amantes das artes 

plásticas, de apreciar, na variedade das técnicas, na predominante ousadia das 

concepções, todo um repertório de valores novos que surgem em nosso país, 

estimulados esses valores pelo aplauso e a compreensão das elites mais significativas3. 

 

Esse trecho, do catálogo da exposição das obras dos 28 artistas do acervo MAC/USP, 

tem um forte teor ideológico, principalmente ao mencionar a importância da participação das 

elites quanto ao reconhecimento e entendimento de tais iniciativas. Uma das principais questões 

a serem abordadas, contudo, é a influência e a repercussão que essa mostra de arte exerceu no 

campo das artes plásticas do Ceará, justamente por se tratar da produção de novos artistas, 

permeada por renovadas concepções de arte. Interessante pensar em Walter Zanini, enquanto 

crítico e gestor de arte, que exerceu certa autoridade em assuntos atinentes ao movimento de 

arte no Brasil. Zanini chegou a se reunir com o Conselho Estadual de Cultura, para debater, 

junto aos conselheiros, novas políticas e rumos para o circuito artístico no Ceará4. Nesse 

sentido, é pertinente o debate acerca da intervenção do Estado na vida artística do Ceará.  

 
Instituindo a Secretaria de Cultura, pioneira em todo o Brasil, a administração Plácido 

Castelo deu dimensões novas à atividade artístico – intelectual na terra cearense.  

O referido organismo, com poucos meses de sua implantação, já deu mostras da 

amplitude da sua mensagem, que é a de fazer assistidas pelo Estado todas as iniciativas 

de cunho cultural.  

Prova eloquente da afirmativa é a instituição da Exposição coletiva que hora se 

inaugura na “Casa de Raimundo Cela”, órgão vinculado à citada Secretaria, através 

do Departamento de Difusão da Cultura.  

A partir de agora, Arte e Governo estão de mãos dadas, numa obra que há de assegurar 

ao Ceará grandes glórias no futuro5.  

 

 
3 Catálogo da exposição 28 artistas do acervo do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo: 

Fortaleza, setembro de 1969.  
4Unitário, 21 de setembro de 1969, p. 13. 
5 Texto de apresentação do Catálogo da 1º Mostra da Casa Raimundo Cela, 1967.  
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A apropriação do campo artístico do Ceará, pelo governo estadual, reflete uma postura 

política não apenas local, mas nacional. A relação entre arte e Estado, principalmente em 

governos militares, são acentuadas como uma busca por legitimação e reestruturação do campo 

cultural, pois “tanta movimentação política em um período dito de declínio nos leva a crer que 

o Governo Militar não estava disposto a abrir mão do controle dos espaços culturais” 

(OLIVEIRA, 2014, p.28). Percebemos esse esforço de controle, por parte do Estado, por meio 

das aproximações entre os órgãos federais de cultura e os estaduais. A Casa Raimundo Cela 

também está inserida nesta conjuntura. Em entrevista, concedida ao pesquisador Alexandre 

Barbalho, Heloísa Juaçaba destaca que o convite feito a Clarival do Padro Valladares, para a 

elaboração do Plano diretor da Raimundo Cela, se deu pelo fato de Valladares ser o responsável 

pela área de Artes no Conselho Federal de Cultural. Com isso, Juaçaba pretendia que a 

Raimundo Cela tivesse um formato que valorizasse a arte e os artistas cearenses, mas que esse 

formato já fosse reconhecido pelos órgãos responsáveis pelas políticas culturais do país 

(BARBALHO, 1997, p.169).  

Nesse momento, convém abrir um parêntese para destacar a trajetória de Heloísa 

Juaçaba enquanto gestora das artes, não apenas por ter sido idealizadora da Casa Raimundo 

Cela, mas por sua atuação nas instituições oficiais de cultura do Ceará, tendo sido: diretora do 

Departamento Municipal de Cultura, durante a gestão do prefeito José Walter Cavalcante 

(1967-1970); ficou à frente, por mais de uma década, do setor de Artes Plásticas do Conselho 

Estadual de Cultura; e tomou parte de várias comissões de organização e júri do Salão de Abril, 

entre o final dos anos 1960 e início dos 1970 (CARVALHO, 2012, p.17-18). Juaçaba também 

teve suma importância para a consagração de uma nova geração de artistas, principalmente 

aqueles que figuravam na Casa Raimundo Cela e, por esse motivo, ficaram conhecidos como 

Geração Raimundo Cela6.  

No âmbito da História cultural, o conceito de intelectual mediador está ganhando força. 

O campo da produção dos bens culturais é constituído tanto por criadores quanto por 

 
6 Entre os artistas que fizeram parte da Geração Raimundo Cela, destacamos os nomes de Tarcísio Félix, Roberto 

Galvão, Aderson Medeiros, Joaquim de Souza, Marcus Francisco, entre outros.  
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mediadores. Esses últimos, em sua maioria, ocupam cargos estratégicos em instituições e 

associações, o que os propicia a acessarem uma rede de sociabilidade que os torna influentes 

nas dinâmicas internas e externas do campo da produção cultural (GOMES; HANSEN, 2016, 

p. 19). 

 É interessante o diálogo da noção de mediação com a de autonomia do campo artístico, 

proposta por Bourdieu. O sociólogo lembra que o campo é relativamente autônomo, ao mesmo 

passo em que é relativamente interdependente dos campos econômico e do poder (BOURDIEU, 

1996, p. 67-68). Por essa ótica, a mediação entre os campos reflete a linha tênue entre relativa 

autonomia e relativa dependência, com relação aos jogos internos e externos experienciados no 

campo da arte. Heloísa Juaçaba transitou entre os diferentes grupos: desde os espaços do poder 

político e econômico aos espaços dos artistas iniciantes desejosos de uma melhor estrutura do 

circuito de arte. 

Em meio a esse contexto, de idealização de instituições para a formação de novos 

artistas cearenses e de uma forte intensificação das políticas públicas de cultura, surgiu o Salão 

Nacional de Artes Plásticas do Ceará, em 1967.  

 

Expedimos cartas para todas as secretarias de cultura do Brasil. O Rio de Janeiro 

participou em peso, seus melhores gravadores compareceram ao Salão. Tivemos 

representes do Amazonas, Acre, Paraíba, de todos os estados do Brasil vieram 

quadros. Eram caixas e mais caixas chegando (...). Quando nós abrimos os olhos eu 

disse: dona Heloísa onde é que nós vamos fazer esse Salão? Aqui ele não cabe. E ela: 

Pronto, Félix, o que é que nós vamos fazer? Eu disse-lhe: Só tem um lugar, o Colégio 

Militar, que parece que é grande e tem aquelas salas cumpridas, imensas. Fomos até 

o comandante, ele achou a ideia maravilhosa e cedeu o prédio do Colégio Militar; 

onde aconteceu o primeiro Salão Nacional de Artes Plásticas do Ceará, em 1967. (...) 

Outra dificuldade: convidar os críticos de fora para os trabalhos de julgamento e 

premiação. Decidiu-se pelos nomes de Clarival do Prado Valadares, José Roberto 

Teixeira Leite; este um dos maiores críticos do Rio de Janeiro, que dividiram os 

trabalhos com dois representantes locais (...). Este Salão ficou um mês em exposição, 

com uma segurança total de soldados, exigindo documentação dos visitantes. Foi uma 

boa divulgação da Secretaria de Cultura do Ceará e os seus artistas. Clarival me 

convidou para expor no Rio de Janeiro, na Galeria Goeldi, uma galeria muito 

conceituada que ele dirigia, na Rua General Osório, em Ipanema. Por seu intermédio, 

eu fui expor pela primeira vez no Rio de Janeiro. Ele convidou outros artistas também. 
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Clarival editava nesta galeria os “Cadernos Brasileiros”. Por conta desta publicação a 

galeria foi fechada pelos militares, durante a revolução (GUIMARÃES, 2012, p.85).  

 

Esse fragmento, de uma entrevista concedida pelo artista Tarcísio Félix a Dodora 

Guimarães, evidencia o empenho em divulgar a primeira edição do SNAPC para os outros 

estados do país, através do envio de cartas para as respectivas secretarias de cada estado.  É 

importante atentar para a vinda de renomados críticos de arte para compor a comissão julgadora 

dos trabalhos expostos, pois, a partir disso, identificamos uma rede de relações tecidas em torno 

do SNAPC. Clarival do Prado Valladares, por exemplo, conheceu o trabalho dos artistas 

cearenses e convidou alguns para expor na galeria em que assumia o cargo de diretor no Rio de 

Janeiro, provavelmente uma experiência que possibilitou a ampliação da atuação desses 

indivíduos no circuito artístico nacional. É pertinente pesquisar os posicionamentos políticos 

desses críticos de arte, levando em consideração que a galeria de Valladares foi fechada, no 

período da Ditadura Militar, devido as suas publicações. Esse acontecimento nos conduz a 

pensar no papel do crítico de arte ao tomar parte como membro de uma comissão de júri de um 

Salão de Artes promovido por um governo vinculado a um regime ditatorial. Os representantes 

locais da comissão de júri do 1º SNAPC foram: Otacílio Colares, Mário Baratta e Antônio Girão 

Barroso7.  

Convém refletir sobre os espaços artísticos e suas imbricações com os contextos político 

e social de um determinado período. Nesse caso, trata-se dos anos finais da década de 1960, em 

que o Brasil viveu a Ditadura Militar. Para Renato Ortiz, o pós-1964 provocou transformações 

no Brasil não apenas em sua esfera política, mas também na econômica e cultural. Ortiz (2012, 

p.84-85), realça que houve um considerável desenvolvimento econômico no país, que provocou 

a consolidação de um mercado de bens materiais e, de forma correlata, o desenvolvimento de 

um mercado de bens culturais amparados por políticas governamentais. A partir dessa 

perspectiva, pensamos nas instituições artísticas do Ceará como sendo integrante dessa 

dinâmica de apropriação, por parte do Estado, do campo cultural. 

 
7Gazeta de Notícias, 17 de setembro de 1967, p.4.   
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Aí está o 1º Salão Nacional de Artes Plásticas do Ceará. É uma iniciativa sem dúvida 

arrojada, que requereu muita canseira, exigiu grande dose de idealismo e capacidade 

de realização dos seus organizadores (...). A Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, 

pelo Departamento de Difusão da Cultura, ao qual está vinculada a “Casa de 

Raimundo Cela”, promotora da mostra, pode dar-se por satisfeita com o êxito da 

empreitada. Ao primeiro Salão ocorreram artistas de todas as tendências, de todos os 

gêneros de realização pictórica, numa distribuição de pujança latente, à qual faltava 

tão somente o estímulo tão necessário. Poderemos dizer que, não fora a existência da 

Secretaria de Cultura, não seria possível uma realização de tal porte, reunindo mais 

de duas centenas de obras de autores cearenses, de diversos Estados da Federação e 

até mesmo do exterior. As artes não prescindiram jamais do Poder Público (...). O 

Governador do Estado, dr. Plácido Aderaldo Castelo, o Secretario de Cultura, 

professor Raimundo Girão, e os responsáveis pela realização do 1º Salão Nacional de 

Artes Plásticas agradecem, em nome dos artistas cearenses, a todos aqueles que de 

outras unidades do país mandaram a sua nota ponderável e valiosa de presença8.  

Os trechos do catálogo do 1º SNAPC enaltece a participação do Governo Estadual, por 

meio da Secretaria de Cultura, na organização da mestra. As personalidades políticas do 

período, tais como o governador e o Secretário de cultura, são mencionados como aqueles que 

exercem a função de estar à frente dos assuntos de interesse do Estado. O setor cultural passa a 

ser visto como uma área estratégica para receber investimentos, e, consequentemente, a criação 

de um Salão Nacional serviu como um meio de destacar, para outras regiões do Brasil, as 

políticas em prol do desenvolvimento cultural no Ceará. 

O historiador francês Phillipe Urfalino (1998) nos auxilia a pensar e a historicizar o 

conceito de política cultural através de suas análises acerca da história das políticas culturais e, 

como em diferentes temporalidades, as autoridades públicas fizeram uso desse recurso para 

intervir nas trajetórias dos diversos grupos sociais. Urfalino observa que é importante ter 

cuidado para não reduzir e simplificar a definição de política cultural, mas sim entendê-la como 

fazendo parte de um conjunto de ideias e valores representativos para cada Estado em seus 

contextos intelectuais e políticos. Segundo as considerações do autor, para que a noção de 

política cultural seja trabalhada de forma adequada, é importante levar em consideração o 

debate intelectual que, de certa forma, legitima ou se atrita às ações públicas. 

 
8 Catálogo do 1º Salão Nacional de Artes Plásticas do Ceará, Setembro de 1967. 
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No decorrer desse trabalho analisamos a criação da Casa Raimundo Cela e do Salão 

Nacional de Artes Plásticas do Ceará como projetos vinculados a um programa de políticas 

culturais, pensados e executados pela Secretaria de Cultura do Ceará. Abordamos uma rede 

formada entre gestores culturais do Ceará e de outros centros do Brasil, a exemplo do trabalho 

desempenhado por Heloísa Juaçaba, no Setor de Artes Plásticas do Conselho Estadual de 

Cultura.  

Desse modo, ressaltamos que o papel de Heloísa Juaçaba como idealizadora e, durante 

alguns anos, gestora da Casa Raimundo Cela a propiciou um lugar de influência e de 

autoridade no campo das artes plásticas e da política cultural. Tal reconhecimento, por parte 

de outros gestores culturais, inclusive os vinculados aos órgãos federais de cultura, faz parte 

da distribuição de um capital específico para os sujeitos que ocupam determinados espaços na 

estrutura do campo (BOURDIEU, 1996, p.235).  

 

REFERÊNCIAS 

 

BARBALHO, Alexandre Almeida. Relações entre Estado e Cultura no Brasil: A Secretaria 

de Cultura do Estado do Ceará (1966 – 78). 1997. Dissertação (Mestrado em Sociologia). 

Universidade Federal do Ceará, 1997. 

 

BOURDIEU, Pierre. As regras da arte: Gênese e Estrutura do Campo Literário. Lisboa: 

Editorial Presença, 1996.  

 

CARVALHO, Gilmar de. O voo do pássaro vermelho. In: SANTOS, Núbia Agustinha (org). 

O inventário de uma obra. Fortaleza: Lumiar Comunicação e Consultoria, 2012.  

Casa Raimundo Cela, 1º Mostra da Casa Raimundo Cela, Fortaleza: Casa Raimundo Cela, 

1967 (Catálogo de exposição). 

 

______, 1º Salão Nacional de Artes Plásticas do Ceará, Fortaleza: Casa Raimundo Cela, 

1967 (Catálogo de exposição).  

 

______, 28 artistas do acervo MAC-USP, Fortaleza: Casa Raimundo Cela, 1969 (Catálogo 

de exposição).  

 

GOMES, Angela de Castro; HANSEN, Patrícia Santos (Orgs). Intelectuais mediadores: 

práticas culturais e ações políticas. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2016. 



 
 

Universidade Federal do Ceará, Fortaleza | 04 a 08 de Outubro de 2021 

18 
 

 

 

 

 

GUIMARÃES, Dodora. Heloysa Juaçaba. A pintora, a colecionadora, a animadora cultural. 

In:SANTOS, Núbia Agustinha Carvalho (org). O inventário de uma obra. Fortaleza: Lumiar 

Comunicação e Consultoria, 2012.  

 

NOBRE, Geraldo da Silva. Para a História Cultural do Ceará: O Conselho Estadual de 

Cultura (1966-1976). Fortaleza: Editora Henriqueta Galeno, 1979.  

 

OLIVEIRA, Israel Carvalho de. Entre a intelectualidade e o espírito: domínios da 

intelectualidade cearense na política cultural (1966 – 1980). 2014. Dissertação (Mestrado em 

História). Universidade Federal do Ceará, 2014.  

 

ORTIZ. Renato. Cultura Brasileira e identidade nacional. São Paulo: Brasiliense, 2012.  

 

RIBEIRO, Solon. Entrevista. In:SANTOS, Núbia Agustinha Carvalho (org). O inventário de 

uma obra. Fortaleza: Lumiar Comunicação e Consultoria, 2012.  

 

Salão Nacional de Artes Plásticas: abertura às 20. Gazeta de Notícias, Fortaleza, 17 de set. de 

1967.  

 

URFALINO, Philippe. A História da política cultural. In: RIOUX, Jean-Pierre, SIRINELLI, 

Jean-François. Para uma história cultural. Lisboa: Editorial Estampa, 1998.  

 

Walter Zanini no Conselho de Cultura. Unitário, Fortaleza, 21 de set. de 1969. 



 
 

Universidade Federal do Ceará, Fortaleza | 04 a 08 de Outubro de 2021 

19 
 

 

Mais oito, do que oitenta: tentativas de revitalização da exposição de longa 

duração do Museu do Homem do Nordeste - MUHNE (2003 - 2011) 

Daniel Vicente Santiago1 

Resumo: Este artigo tem por objetivo apresentar uma possível interpretação da revitalização 

expográfica realizada entre os anos de 2003 e 2011 no Museu do Homem do Nordeste 

(MUHNE) situado no Recife, Pernambuco. Na tentativa de superar uma narrativa freyriana de 

harmonização social presente na exposição de longa duração, servidores, funcionários e 

pesquisadores convidados em conjunto discutem e estabelecem novas perspectivas conceituais 

que propiciem outras narrativas expográficas ao museu. Considerando alguns conceitos 

operatórios de análise: hegemonia cultural (GRAMSCI e CHAUÍ); museu (CHAGAS); objeto 

(BRULON e LOPES RAMOS) e narrativa (BENJAMIN), quais foram os limites e 

potencialidades do desejo de fazer emergir outros “Homens e Nordestes”? Os diários 

museológicos, organizados pela consultoria contratada, que registrou as discussões e processos 

na elaboração do projeto final de revitalização (não executado na íntegra); dissertações e artigos 

sobre o MUHNE serão fontes para a análise. Este estudo fez parte da monografia intitulada: 

“Revitalização da exposição de longa duração e ações educativas do Museu do Homem do 

Nordeste - MUHNE (2003 - 2019)”, da qual será útil neste momento seu segundo 

capítulo:“Processo de Revitalização Conceitual na Expografia do MUHNE, 2003-2008”. 

 

Palavras-chave: Museu do Homem do Nordeste, narrativas-expográficas, direitos coletivos. 

INTRODUÇÃO 

O Museu do Homem do Nordeste (MUHNE), inaugurado em 1979 é um dos 

equipamentos culturais da Diretoria de Memória, Educação, Cultura e Arte (DIMECA) da 

Fundação Joaquim Nabuco (FUNDAJ), que está vinculado diretamente ao Ministério da 

Educação (MEC). Criado por Gilberto Freyre e Aécio de Oliveira, está circunscrito na cidade 

do Recife, Pernambuco, em bairro nobre da cidade (Casa Forte), considerado um museu sócio-

histórico e/ou antropológico cultural2.  

Considerando os contextos e processos vivenciados pelas sociedades brasileiras, 

principalmente nos anos 80, na elaboração do que viria a ser a Constituição de 1988, e por outro 

lado, das novas propostas e práticas de musealização (neste caso específico, da Museologia 

 
1Mestrando em História pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO); integrante do grupo de 

pesquisa Núcleo de Documentação, História e Memória - NUMEM (UNIRIO); bacharel em História pela 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), e tecnólogo em Eventos pela Universidade Anhembi Morumbi 

(UAM/SP); Arte-educador social pela Ação Educativa - São Paulo. Educador e Produtor Cultural. 
2 Consultar: HEITOR. Gleyce Kelly Maciel. Museu a seu modo - O museu como dispositivo de validação da teoria 

social de Gilberto Freyre. 
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Social), chamou minha atenção durante as pesquisas para realização da monografia  

“Revitalização da exposição de longa duração e ações educativas do Museu do Homem do 

Nordeste - MUHNE  (2003 - 2019)” entre os anos de 2017 e 2020, a falta de participação efetiva 

da sociedade nos debates que definiriam os rumos das narrativas expográficas daquele museu, 

que segundo o próprio discurso documental institucional, buscaria garantir uma plural 

representação social, novas construções de identidades e valoração de memórias outras.  

Ao longo das últimas reformas, que conforme os contextos políticos internos e 

externos a instituição (é possível uma separação?), adquiriram diversas nomenclaturas ao longo 

do tempo: revitalização (2003-2011); requalificação (2012-2014); reforma (2014-2016) e 

mudanças (2016-2019), indícios de mais permanências (involuntárias ou não) do que efetivas 

mudanças das narrativas expográficas, o que sugere uma posição enquanto instituição.  Para 

além da gradação das nomenclaturas, o modus operandi de considerar as vozes e os corpos das 

múltiplas sociedades que abrangem o território afro-pindorâmico (ou brasileiro) não ocorreu. 

Nesse sentido, quais foram os limites e potencialidades do desejo de fazer emergir outros 

“Homens e Nordestes” por parte dos envolvidos? O termo empregado (revitalização) não seria 

um substantivo feminino muito positivado do processo? Como se deu as discussões entre 

servidores, funcionários e pesquisadores convidados pela instituição na elaboração de 

narrativas que seriam plurais para aquele museu? Desta maneira, o título deste artigo, inspirado 

em um “dito popular” (o que seria “popular”?), sinaliza que as reformas foram mais oito do que 

oitenta. Ou seja, ficou aquém do discurso apresentado em relatórios que registraram seus 

processos de “revitalização”. 

Como ponto de partida para a análise das discussões sobre a revitalização da exposição 

de longa duração do MUHNE/FUNDAJ e seus desdobramentos foram utilizados: [1] a 

dissertação de mestrado de Silvana Araújo Guardiões, memórias e fronteiras: histórias e gestão 

do Museu do Homem do Nordeste, que na época da “revitalização” ocupava a Coordenação de 

Planejamento e Difusão Cultural, como também, [2] um artigo de Vânia Brayner Uma gota de 

sangue no Museu do Homem do Nordeste, ex-coordenadora geral do MUHNE, que apresenta 

sua avaliação do processo da revitalização (entre os anos de 2003 e 2010). Se somaram a 

pesquisa, documentos localizados na Divisão de Museologia e na Divisão de Estudos Museais 

e Ações Comunitárias do MUHNE/FUNDAJ, principalmente, dividido nos três cadernos 
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museológicos, espécie de diários, produzido pela consultoria contratada3, tendo como 

responsável Maria Regina Martins Batista e Silva4, museóloga, ex-servidora da instituição. Os 

cadernos foram divididos da seguinte maneira: Volume 01 – Projeto e concepção; Volume 02 

– Cadernos de textos; e Volume 03 – Caderno de textos referência. Anexo – CD.5 

Como opção teórica-metodológica aplicada às fontes consultadas, o conceito de 

hegemonia de Antonio Gramsci (1891 - 1937) foi fundamental. Segundo Marilena Chauí:  

 
Pode-se dizer que, para Gramsci, a hegemonia é a cultura numa sociedade de classes. 

Hegemonia não é um sistema: é um complexo de experiências, relações e atividades 

cujos limites estão fixados e interiorizados, mas que por ser mais do que ideologia, 

tem capacidade para controlar e produzir mudanças sociais [...] Deve ser 

continuamente renovada, recriada, defendida e modificada e é continuamente 

resistida, limitada, alterada, desafiada por pressões que não são suas. (CHAUÍ, 1985, 

p.21-22). 

 

Quando interpretada a revitalização sob a perspectiva de hegemonia cultural baseado 

em Gramsci e Chauí, sugere que as disputas vivenciadas no processo, além de não considerar a 

sociedade civil como já mencionado, não se concretizou como havia sido imaginado pelos 

envolvidos, sintoma das negociações simbólicas e materiais em jogo. 

Nesse sentido, os desejos e energias empregados por específicos grupos sociais, na 

busca de tornar as narrativas sociais plurais (renovadas, recriadas, modificadas, resistidas, 

limitadas, alteradas, desafiadas) em espaços museais e suas consequentes interrupções, poderia 

nos dizer algo sobre o poder das instituições (e seus grupos dominantes) frente às sociedades? 

Poderia nos dizer também sobre o histórico da Instituição MUHNE/FUNDAJ? Do contexto 

político da época e suas múltiplas camadas de disputas, atuando sobre os processos de 

revitalização? Quais as intencionalidades dos envolvidos? 

Para entender o campo dos museus e dos objetos, considerei os trabalhos de Bruno 

Brulon (2016) e Francisco Régis Lopes Ramos (2004). O primeiro defende que houve uma 

“transformação na gramática museológica, a qual tradicionalmente colocava em primeiro plano 

as próprias coleções e seu valor documental e agora passa a privilegiar o valor das experiências 

humanas a partir das diversas possibilidades interpretativas sobre os objetos” (BRULON, 2016, 

p. 111). O segundo, devedor a pedagogia do diálogo e palavra geradora de Paulo Freire, 

 
3 Consultoria Especializada em Projetos Museológicos LTDA. 
4Museóloga, foi diretora de Museografia nos anos de 1980-1982 e 1985-1989 e diretora de Museologia nos anos 

de 1982-1985. Retornou como consultora para revitalização a ser iniciada em 2003. 
5 A partir deste momento serão citados da seguinte forma: C01, C02 e C03 respectivamente. 
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desenvolve o conceito de objeto gerador, considerando o objeto uma das possibilidades para o 

início de uma alfabetização museológica, exercício de interpretação que “deve partir do próprio 

cotidiano, pois assim se estabelece o diálogo” (LOPES RAMOS, 2004, p. 32). Considerando 

essas duas perspectivas é possível uma complexa interpretação histórica dos objetos e suas 

múltiplas linguagens. No caso da revitalização, como as intencionalidades realizadas puderam 

potencializar discursos narrativos outros no MUHNE? 

Nesta perspectiva, segundo Mário Chagas (2015), que parafraseou Mário de Andrade 

em sua dissertação de mestrado, faltaria para compreensão do Nordeste e do Homem do 

Nordeste uma gota de sangue no museu, que seria um vestígio, um rastro de humanidade, de 

conflito, de sinal de historicidade, que sem ela, a representação limitada no museu continuaria 

a perpetuar um discurso hegemônico e particular de uma sociedade, região e de uma 

humanidade plural. Sua defesa da Museologia Social que preconiza a produção de 

“conhecimento crítico hermenêutico e compreensivo sobre processos sociais” (CHAGAS, 

2015, p. 131-2) por grupos sociais diversos: indígenas, quilombolas, movimentos urbanos e 

rurais, afro-religiosos, comunidades periféricas, traria novas cores ao famigerado discurso 

institucional hegemônico, sem materialidade das diversidades. Nesse sentido, além do museu 

ser considerado lugar de disputa, também pode emanar afetos pautados na pluralidade dos seres. 

Sobre o conceito de narrativa, as contribuições de Walter Benjamin ao tema foram 

basilares, principalmente quando aponta que: “É cada vez mais frequente que, quando o desejo 

de ouvir uma história é manifestado [ir ao museu], o embaraço se generaliza” (BENJAMIN, 

2012, p. 213-14), principalmente no momento que se intercambia experiências sociais 

contemporâneas de violências (gênero e racialização), de exclusão e desigualdades sociais. Não 

sejamos inocentes, os discursos carregam em sua estrutura (conscientes e inconscientes) marcas 

de poder (econômico, social, político e cultural) inseparáveis, por vezes sutis. Nesse sentido, o 

que ficou evidente e o que as evidências esconderam do processo de revitalização do MUHNE? 

Se em um contexto de entreguerras, torna-se pobre a experiência de comunicar-se, transpondo 

tal reflexão para uma sociedade contemporânea de rápidas relações, hiper informativas (que por 

vezes desinforma, vide os debates contemporâneos sobre fake news), virtuais e superficiais, 

pandêmicas e com poucos perspectivas de futuro (caso não paramos de comer o planeta como 
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diz Ailton Krenak6), como tratar de temas tabus da sociedade (escravidão ou trabalho análogo 

à escravidão, desigualdades sociais, etnocídio indígenas, entre outros), através de uma 

expografia visitada por diferentes grupos sociais?   

Por vezes, quando educador daquele museu entre os anos de 2017 e 2020 percebia 

constrangimentos que alguns assuntos suscitaram nos visitantes (fosse por negacionismo, 

desinformação e/ou desinteresse). Cada passo e construção narrativa exigia cautela. Teríamos 

que nos “barbarizar”, no bom sentido, como diria Benjamin (BENJAMIM,2012, p. 123-8.) em 

Experiência e Pobreza? Teríamos que “começar do princípio? ” Qual a potência das mudanças 

na expografia do MUHNE e das mediações educativas praticadas sob sua influência, 

materializada nos objetos, quando não consideram uma análise crítica da sociedade e sua 

História? Os espaços museais e as pessoas que os criam e mantêm estão dispostos a 

compartilhar poderes do narrar em instituições públicas e assumir as responsabilidades de 

mergulhar profundamente com criticidade nos percalços de uma sociedade violenta e desigual? 

(algo que não impede também de ser exposto o maravilhoso da vida: festas, danças, saberes, 

artes e ofícios, etc.).  

As motivações que me conduziram a questionar as narrativas em museus, 

principalmente as falsificações e exclusões na história oficial de livros, notícias de jornais, 

revistas, sites, whatsapp e museus, são nítidas. Como são construídas e direcionadas as 

narrativas propagadas em espaços museais públicos? Por que há preferências em tratar certos 

aspectos contidos nos objetos em detrimento de outros? Como se materializa na expografia as 

fronteiras e transformações das interações entre grupos sociais distintos? Quais as 

possibilidades de compreensão da realidade através da expografia? Como perceber as relações 

de classe a partir da exposição? Nesse sentido, “o silêncio, o implícito e o invisível são, 

frequentemente, mais importantes do que o manifesto” (CHAUÍ, 1985, p. 33). Ao menos, por 

enquanto. 

 

VISITANDO O MUHNE - UM MUSEU FICCIONAL 

 

 
6KRENAK, Ailton. A Vida não é útil. Pesquisa e Organização Rita Carelli. Companhia das Letras. 2020. 
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 Em texto de abertura da exposição de 2008, escrito pela servidora Rita de Cássia 

Barbosa de Araújo, na época Diretora de Documentação, com o título de Nordeste: Territórios 

Plurais, Culturais e Direitos Coletivos, apresenta a seguinte frase ao final do texto: “Não nos 

propomos a dar respostas definitivas — se é que elas existem — sobre a questão Nordeste ou o 

ser nordestino; mas sim, a convidá-lo para, juntos, vivenciarmos essa aventura cognitiva e 

afetiva pelo Nordeste.” Aceitemos o convite. Mas somente como visitantes! 

 Não pretendo aqui refazer a trajetória do MUHNE/FUNDAJ, o que exigiria falar sobre 

a fundação do Instituto Joaquim Nabuco (IJN) em 1949 por Gilberto Freyre, na época deputado 

federal de Pernambuco pela UDN; ou da mudança do nome da instituição em 1963 para 

Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais (IJNPS) e depois para Fundação Joaquim 

Nabuco em 1980, que implicou uma série de ganhos para a instituição e seu fundador. Nem 

mesmo me aprofundar na constituição do próprio MUHNE, o que não me impede de dizer que 

o mesmo nasce da fusão de três outros museus: o Museu de Antropologia (1961-1978), o Museu 

de Arte Popular (1955-1978) e o Museu do Açúcar (1963-1978), sintetizado na fala do 

museólogo Aécio de Oliveira7, primeiro diretor do Museu, em referência a uma entrevista 

concedida à pesquisadora Joselice Jucá em 1989: 

Então nós temos uma dificuldade de lidar com três módulos [museus] que era o de 

Arte Popular, o de Antropologia e do Açúcar em prédios diferentes, e ficava também 

difícil para a própria visitação, visitar um, depois visitar outro e outro. É aí que vem a 

ideia, surgiu a ideia de se transformar o Museu do Açúcar com os acervos dos outros 

dois museus em um Museu do Homem do Nordeste. Isso nós já tínhamos visto, 

descoberto um artigo de Gilberto Freyre que ele escreve no dia 13 de junho de 1926 

sobre como deveria ser um museu para Pernambuco. (RAMOS, 2016, p.57). 

 

De todo modo lembro que ele nasce, algo bem paralelo do antigo IJN, com o objeto de 

representar a “cultura do lavrador e do trabalhador rural do Norte agrário do País, aberto a 

estudiosos e ao público em geral.” (ARAÚJO. 2014, p. 38). Não custa lembrar que a criação do 

 
7 Aécio de Oliveira, nascido em 30 de julho de 1938, chega ao IJN no ano de 1964. Aluno do Curso de Museologia 

no Museu Histórico Nacional - MHN/RJ entre 1966 a 1970. Retornou ao IJNPS em 1975 e nesse mesmo ano tira 

licença para realizar uma pós-graduação na Venezuela, ficando fora das atividades até 1977. No seu retorno, torna-

se o primeiro diretor do DEMU/MUHNE e organiza a primeira exposição do museu em 1979. Cria o conceito de 

museologia morena, que ressoa os trópicos e a perspectiva expográfica de feira [objetos como prolongamento do 

homem em seu cotidiano]. Ver: OLIVEIRA, Albino. RUOSO, Carolina. A festa do objeto: os signos da 

participação presentes no Museu do Homem do Nordeste. Cadernos do Centro de Memória do Oeste de Santa 

Catarina (CEOM). Ano 27, n. 41.2014. (grifo nosso). 
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MUHNE e sua opção expográfica estão diretamente ligadas às concepções que Gilberto Freyre 

detinha sobre o Nordeste. Durval Muniz de Albuquerque Júnior afirma que:  

[O Nordeste] expressa mais os simples interesses particulares dos indivíduos, das 

famílias, dos grupos oligárquicos estaduais. Ele é uma nova região nascida de um 

novo tipo de regionalismo, embora assentada no discurso de tradição e numa posição 

nostálgica em relação ao passado. O Nordeste nasce da construção de uma totalidade 

político-cultural como reação à sensação de perda de espaços econômicos e políticos 

por parte dos produtores de açúcar e algodão, dos comerciantes e intelectuais a eles 

ligados. (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2011, p.67). [...] A ênfase de Freyre se desloca 

da questão do conflito de raças ou de classes para o conflito regional de culturas. 

Embora nunca tenha negado a existência de luta de classes no Brasil [...] A identidade 

nacional, em Freyre, aparece ligada a estes dois temas: o da mestiçagem e o da 

tropicalidade [...] O mito da mestiçagem transforma a construção da identidade 

nacional num processo de homogeneização cultural e étnica. [...] é pensado como o 

local do fim do conflito, da harmonização entre raças e cultura, e para isso 

concorreriam as três raças formadoras da nacionalidade [indígena, africana e 

portuguesa] (Idem. p. 110 -11). 

 

O que estava em jogo no momento da revitalização foi uma intensa negociação para 

ressignificar o passado, com novos olhares sobre a sociedade dinâmica que se pretendia 

representar na expografia, algo que demonstrava as inquietações internas dos envolvidos, que 

certamente, correspondia ao externo (mudanças políticas-sociais): 

O desmonte da exposição de longa duração do MUHNE, ainda em meados de 2003, 

deu ensejo a que se pensasse, de forma mais sistemática, a proposta conceitual 

norteadora da amostra, em vigor desde 1996. [...] A necessidade de redefinir o projeto 

museológico e de modernizar a museografia se impôs de maneira consensual entre 

gestores da documentação e equipe técnica do MUHNE [...] que modelo expositivo 

propor em substituição ao antecedente que, embora inovando, expressava forte 

influência do pensamento de Gilberto Freyre?8 

 

Silvana Araújo, que analisa a memória institucional9 da FUNDAJ/MUHNE, afirma 

que: “[a memória institucional] constituiu a reboque do pensamento social de Gilberto Freyre, 

seu idealizador. Esta herança é tão forte que causa estranhamento qualquer menção de mudança 

ou mesmo de adaptação a novos tempos, como se um novo elemento ferisse a memória de 

Gilberto Freyre (ARAÚJO, 2014, p.7). Na exposição permanente do MUHNE a ideologia de 

 
8Resultado parcial das reuniões em grupo, realizadas no MUHNE, em 22 e 28 de junho e 5 de julho de 2005. In. 

C01, 2007, p.31 - 32. 
9Segundo a autora, na introdução da dissertação, define o que seria memória institucional: “a memória de uma 

instituição é construída pela memória coletiva dos seus funcionários, gestores, parceiros, usuários. Conhecer, 

viver, apropriar-se e divulgar a memória de uma instituição é de fundamental importância para o entendimento e 

fortalecimento da identidade institucional, influenciando, inclusive, a cultura e comportamento do corpo funcional, 

mais ainda, pode-se até mesmo pensar em influir na disposição dos parceiros em investir na instituição”. 
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sociedade freyriana foi materializada na escolha e na disposição dos objetos, evitando qualquer 

perspectiva que fizesse emergir conflitos sociais. Fator crucial para compreensão das 

desigualdades sociais presente em toda a História da Região Nordeste e brasileira. Será que de 

fato nasceria um outro MUHNE com a revitalização? Que experiência uma visita ficcional ao 

MUHNE (ou MUHNE ficcional) nos proporciona? 

 

PERCALÇOS DA REVITALIZAÇÃO 

 

A área destinada à revitalização expográfica possuía aproximadamente 1.200 m² (mil 

e duzentos metros quadrados), divididos em pavimento térreo de 750 m² (setecentos e cinquenta 

metros quadrados) e piso superior de 450 m² (quatrocentos e cinquenta metros quadrados). 

Obviamente, as discussões que se travaram abrangiam todo o espaço disponível para ocupação, 

entretanto, somente o térreo foi efetivamente utilizado pela instituição, o que interferiu na 

distribuição do acervo e dos temas na nova exposição de longa duração do MUHNE. Nos 

cadernos museológicos, Maria Regina Batista e Silva observa que: 

[...] fazem parte da memória do Projeto de Revitalização Museológica e Museográfica 

da Exposição de Longa Duração do Museu do Homem do Nordeste, da Fundação 

Joaquim Nabuco, e, expressam o pensamento, as ideias e reflexões propostas, pelo o 

conjunto dos museólogos, pesquisadores, coordenadores e técnicos que direta ou 

indiretamente estiveram envolvidos no trabalho. (C01. 2007, p. 9)  

 

Em relação às discussões conceituais, a consultoria avalia que o processo de pensar o 

projeto museológico teve o mérito de produzir novas pesquisas sobre o acervo, principalmente 

temas ausentes. Ao mesmo tempo, fica evidente a mudança de paradigma pretendido com a 

revitalização expográfica: “a preocupação com os temas atuais da história recente do Nordeste 

e as suas relações com as transformações ocorridas nos últimos anos no âmbito dos museus” 

(Idem). Não seria mais reificado no discurso uma sociedade aristocrática açucareira. A 

revitalização prezaria as transformações sociais ocorridas na Região Nordeste (ressaltando o 

contemporâneo) e estariam em sintonia com as novas políticas culturais democráticas 

estabelecidas para museus. 

Em outra passagem, ressalta-se os desejos pretendidos com o estabelecimento de novas 

narrativas utilizando-se da etnologia para uma descrição mais significativa dos objetos 
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expostos, retratando seus específicos espaços de produção, ressaltando a imensa diversidade 

cultural e social do Homem e do Nordeste. “Levar o visitante ao entendimento de que somos 

[...] vários indivíduos na fronteira de vários mundos sociais e culturais do Nordeste. (C01. 2007, 

p. 2-3).” 

A metodologia utilizada para organização das atividades que fundamentaram o projeto 

de revitalização, segundo a consultoria, foi dividido em três fases: Na primeira: [a] organização 

de reuniões para levantar e identificar conceitos chaves a serem discutidos; definir comissões 

técnicas e de apoio para execução das pesquisas; elaboração de calendário, entrevistas e 

cronogramas; [b] decidiu-se: “abordagem à exposição, levantamento de bibliografia, seleção 

do acervo, pesquisa, redação de textos, pesquisa iconográfica, elaboração do projeto, etc. e [c] 

planejar a execução e suas variadas demandas” (C01. 2007, p.5-6). 

Principalmente na fase [a] e [b], algumas perguntas guiaram as discussões sobre qual 

abordagem conceitual a ser seguida. Perguntas de número: “3. Como o MUHNE deve 

incorporar os distintos olhares sobre a cultura material enquanto patrimônio e memória viva 

dos diferentes aspectos da cultura? 4. [...] As contribuições culturais de índios, dos brancos e 

dos negros em suas diversidades de vida social e expressões culturais? E 5. Como representá-

las na exposição? (C01.2007, p.17). 

Interessante observar a permanência de paradigma que parte das três raças fundadoras 

da sociedade brasileira. Entretanto, afirma-se que o discurso não será o mesmo: 

Entender que não se trata de insistir sobre o retorno a ideia de uma civilização do 

branco colonizador, trata-se de compreender a história como um poderoso 

instrumento de desconstrução do passado, resgatando em suas diferentes dimensões, 

um patrimônio cultural grandioso e diversificado para afirmá-lo como valor no 

presente e poder construir os discursos que através dos séculos, fundamentaram o 

preconceito e a discriminação com uma projeção de uma imagem de um NE atrasado 

e primitivo social e cultural.(C01.2007, p.18) 

 

Através dos grupos de trabalhos (GTs) as definições conceituais foram sendo 

definidas. O museu passa oficialmente a ser identificado como histórico-social e antropológico, 

proposta está, apresentada por Rita de Cássia Araújo; com temas transversais, que “caminham 

numa perspectiva de análises sobreidentidade sociocultural do homem do Nordeste, de 

espacialidade e territorialidade da Região Nordeste, de temporalidade histórica a partir de 1500, 

dispensando entretanto, uma cronologia linear e evolutiva” (C01.2007, p.45). 
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O conceito de memória foi definido como “memória viva do passado” (C01.2007, 

p.80), estabelecendo ligação com “o novo conceito de educação patrimonial e o seu papel na 

formação de uma postura mais consciente dos cidadãos para com as gerações atuais e futuras” 

(C01.2007, p.80). Havia também a preocupação de preservar alguns aspectos que caracteriza a 

Região “evitando-se, a perda dessas referências à medida que o avanço tecnológico e 

interferências externas ganham espaço” (Idem). Percebe-se com as delimitações escolhidas 

conformar diversas memórias de Nordeste e Homem do Nordeste, sem menosprezar o 

contemporâneo e as conquistas sociais, na tentativa de pluralizar as representações. Outro 

conceito, o de identidade, foi amplamente discutido nos GTs. Definiu-se da seguinte maneira: 

Entende-se identidade sociocultural como uma representação simbólica, um conceito 

social e historicamente construído, com maior ou menor base no real e com grandes e 

inevitáveis implicações políticas. Para escapar aos discursos hegemônicos que tendem 

a homogeneizar e a construir as macro-identidade baseadas no consenso – negando, 

ignorando, escamoteando ou desvalorizando os conflitos e tensões étnico-sociais 

(C01.2007, p.32). 

 

Nesse sentido podemos considerar que as mudanças propostas para a revitalização da 

exposição, quando de encontro com as formulações tradicionais e conservadoras (não 

continuaram sendo?), impregnadas em uma imagética social e defendida por diversos agentes 

com propósitos diversos, exige um esforço considerável para que ela ocorra, com suas devidas 

negociações, situacionalidades, contexto político-social etc.  

A memória e a identidade institucionalizada na exposição de longa duração do 

MUHNE, presentes antes da revitalização, desconsiderava conflitos e diversidades sociais, 

legitimando identidades exclusivas, teimosamente evitava uma visão crítica da real condição 

social da Região Nordeste. Mesmo o discurso institucional reforçando que o trabalhador seria 

o privilegiado nessa representação identitária, ele foi representado de forma domesticada, que 

inibia construções de criticidade. De fato, a revitalização trouxe a condição real de vida desse 

trabalhador? Ou de forma mais ampla, da sociedade não hegemônica?  

 

MEMÓRIAS REGISTRADAS: O QUE FOI E NÃO FOI A REVITALIZAÇÃO. 

 

Após o período a que se refere a primeira revitalização da exposição (2003 - 2011), 

Vânia Brayner aponta sobre uma maturidade adquirida pelo museu que exigia novas posturas: 



 
 

Universidade Federal do Ceará, Fortaleza | 04 a 08 de Outubro de 2021 

29 
 

 

Essa maturidade envolve a visão que o Museu tem hoje do contexto social, 

econômico, político e cultural em que atua; do seu projeto político institucional e da 

definição (ou revisão) das suas formas de atuação, dos seus métodos de intervenção 

na realidade e do impacto que sua ação poderá ser capaz de provocar no futuro. Uma 

maturidade que permitirá, inclusive, a atualização dos seus valores e missão do 

Museu. É o momento de pensar qual é o papel que o Muhne. (BRAYNER, 2010, p. 

3-4.) 

 

Essa necessidade de atualização já havia sido cogitada por gestores anteriores que 

manifestavam desejos das “questões essenciais” na representação do Nordeste e do Homem do 

Nordeste. Em alguns documentos localizados no arquivo institucional do MUHNE, Marcus 

Accioly (diretor entre os anos de 1981-1985), por exemplo, sentia falta do cangaço na 

exposição; Silvana Araújo, sentia falta dos movimentos Messiânicos, da Guerra de Canudos, 

da música, da indústria, das cidades, das hidrelétricas, do sertão, da inovação. 

No artigo, “Uma gota de sangue no Museu do Homem do Nordeste”, segundo Silvana 

Araújo, Vânia Brayner explicita as direções que as discussões para formular o projeto de 

revitalização tomaram e o desenvolvimento de sua compreensão sobre museu, que reverberou 

em sua gestão: 

O significado do termo “gota de sangue no museu”, adotado pelo museólogo Mário 

Chagas, para dizer que as discussões apontaram, não só para a “inclusão de novos 

conteúdos, objetos e formas de representação”, mas para um museu que também fosse 

apresentado “como arena, como espaço de conflito e luta, como campo de tradição e 

de contradição. (ARAÚJO, 2014, p.88) 

 

Sobre as mudanças de paradigma na instituição, Vânia Brayner comenta em entrevista 

a Silvana Araújo sobre as dificuldades que enfrentou para seguir com a revitalização:  

Mudar no sentido de incluir coisas ali dentro, que a própria instituição rejeitava. 

Incluir um discurso político, por exemplo, dentro de uma instituição como aquele 

Museu, era quase impossível, e pequenas amostras simbólicas desse discurso, foram 

rechaçadas por muitos. [...] Um processo muitas vezes doloroso. É difícil reconhecer 

impotências, contradições, ufanismos do passado, ou até mesmo fazer escolhas. 

(Idem, p.89) 

 

Além de incluir “frações identitárias, grupos étnicos, movimentos sociais e políticos, 

abrindo uma arena de conflitos no museu em comparação com a pedagogia do consenso,” 

(BRAYNER, 2010, p.5) assume-se também a incapacidade do museu, como instituição de 
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representar uma região diversa/plural como a nordestina. Na tentativa de propor uma nova 

expografia, torna-se campo aberto ao debate, a ressignificação e a transformação.  

Era difícil entender um Nordeste sem conflitos, sem Canudos, sem cangaço, sem 

comunidades quilombolas, sem os Sem Terra, sem os Sem Teto, sem os gravíssimos 

problemas urbanos.” Afirma Gomes, então coordenador de Museologia do Muhne: 

[...]“Temos consciência que, ao optarmos pelo título da exposição - Nordeste: 

Territórios Plurais, Culturais e Direitos Coletivos, tomamos uma decisão não apenas 

conceitual, mas também política, social, ideológica, ética e comunicativa (Idem). 

 

Nesse sentido, pretendia-se fugir de representações nostálgicas e revelar as lutas e 

diferenças sociais, as tensões produzidas pela sociedade. Assim, “com foco no aparentemente 

‘insignificante’ dia-a-dia, o museu não pretendia mais se aceitar como uma instituição de 

produção e propagação de hegemonias” (ARAÚJO, 2014, p. 90). 

Diante dessa amplitude de memórias e bens culturais que poderiam ser musealizados 

sob a pretensiosa patente de Museu do Homem do Nordeste, optamos por assumir que 

o Nordeste não cabe numa única representação, que a nossa identidade regional está 

em formação constante, pois as memórias são múltiplas — assim como os discursos 

que pretendem exaltar essa ou aquela memória e fazer esquecer ou silenciar outra — 

e o futuro está sendo construído no presente – na sociedade e no Museu (Idem)10.  

 

A princípio, a exposição foi dividida em cinco módulos  

[1] Nordeste Plural; Brasil global e periférico [hoje, chamado por alguns de “sala 

das influências”]; [2] Terra, Trabalho e Identidade [hoje, dividido entremódulo 

Terra e Trabalho e Povos Indígenas do Nordeste];  [3] Açúcar - organização da 

economia, escravidão, revoltas, revoluções e resistências [hoje, começa no Navio 

Negreiro e termina na sala do Maracatu Nação Elefante e religiões de matrizes 

africanas];[4] O trabalho livre e assalariado [esse módulo e o seguinte iria ocupar 

parte do térreo e o primeiro andar, abordando temas como a expansão e 

interiorização através do gado]; e [5] O Reinado da Lua [artesanato e culturas 

populares] (BAYNER, 2010, p.10).  (grifo nosso). 
 

Quanto às mudanças simbólicas a partir da nova expografia dos objetos e das temáticas 

elencadas, quando se propõe a repensar o discurso oficial presente na expografia, Vânia Brayner 

exemplifica a nova perspectiva de discurso:  

[1] a fotografia da ama de leite Mônica e seu ‘filho branco’ Augusto Gomes Leal, até 

então exposta confortavelmente como parte integrante da vida privada da casa-grande, 

nessa nova exposição, volta ao módulo Escravidão, ao lado do poema de Augusto dos 

Anjos, que viu sua mãe ralhar a ama de leite Guilhermina pelo furto de suas moedas 

de menino de engenho. O poeta revela culpa ao descobrir que havia-lhe feito mau 

 
10 Informação retirada do Relatório de Gestão 2003-2010 do Museu do Homem do Nordeste. Arquivo 

Administrativo do MUHNE pela autora, p.3. 
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maior: [...] Eu furtei mais, porque furtei o peito. / Que dava leite para a tua filha! [...]11. 

[2] Terra, Trabalho e Identidade - Esse módulo é aberto por uma instalação de 

instrumentos de trabalho na terra e ilustrado por uma fotografia — o enterro de um 

trabalhador sem terra, ladeado por um cortejo de caboclos de lança (Ibid. 2010, p. 8). 

 

Essas foram duas das mudanças que caracterizaram aquele novo paradigma 

democrático na revitalização expográfica do MUHNE, atribuindo novas narrativas aos acervos. 

Vânia Brayner, após concluir algumas observações sobre os módulos organizados no térreo, 

que foram inaugurados em 17 de dezembro de 2008, pontua sobre os novos temas a serem 

trabalhados na continuação da revitalização no primeiro andar. Entretanto, após a reinauguração 

do piso térreo e início da organização para continuação da revitalização no primeiro andar, 

começou-se internamente no MUHNE/FUNDAJ a ser questionado as mudanças realizadas até 

então: “vários temas que seriam abordados na segunda parte da exposição [...] acabou não se 

concretizando” (ARAÚJO, 2014, p.63).  

O projeto de revitalização do piso superior foi suspenso e as obras foram paralisadas 

para que o projeto conceitual fosse repensado. Algumas críticas aparentemente minaram a 

continuidade do projeto: excesso de vitrines e textos, além de “reconhecer no filme de abertura 

um caráter nitidamente evolucionista” (ARAÚJO, 2014, p. 100). Após a paralisação, Vânia 

Brayner deixa o cargo e quem assume a coordenação geral de Museus é Renato Athias (2012 -

2014), antropólogo recém-chegado à instituição. Após a saída de Brayner não houve 

“instabilidade” para que fosse conduzida a continuidade da revitalização no MUHNE.  

A sociedade brasileira, por toda sua história, foi marcada pela privatização do espaço 

público (se esta separação é impossível, considerando-a como questão histórica, como seria?): 

“é uma sociedade, consequentemente, na qual a esfera pública nunca chega a constituir-se como 

pública, definida sempre e imediatamente pelas exigências do espaço privado, de sorte que a 

vontade e o arbítrio são as marcas do governo e das instituições ‘públicas.’” (CHAUÍ, 1985, p. 

55). 

Como obstáculo premente à conjuração de uma sociedade “mais democrática”, temos 

como entraves sociais, marcas históricas que custam a serem discutidas, avaliadas e 

 
11 Atualmente, ao lado da fotografia de Mônica, encontra-se os elevadíssimos índices de feminicídio no Brasil. 

Esta “mudança” na expografia ocorreu em 2016/2017. 
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modificadas, principalmente, os mitos sociais brasileiros, criados e perpetuados, sem uma 

significativa criticidade social ampla.  

Sem distinção de classe, credo ou raça, sexo ou opção política, à direita e à esquerda, 

a sociedade brasileira incorporou uma série de mitos que, embora contestados pela 

vida cotidiana e pela prática diária, permanecem incontestáveis como representações 

justamente porque são mitos: [...] como país da democracia racial (apesar da 

discriminação visível e invisível não só com relação aos imigrantes, mas sobretudo 

contra os negros) – como na frase costumeira e naturalmente pronunciada: “um negro 

de alma branca [...]; como país dos contrastes – não, evidentemente, entre pobres e 

ricos, mas entre nossas paisagens e nossos tipos humanos, como o resignado caboclo, 

o sertanejo, antes de tudo um forte e o laborioso sulino. Contrastes que são a promessa 

de um futuro de grandezas sem par. (Ibid. 1985, p. 97-8).  

A experiência museológica praticada no MUHNE é um exemplo importante de como 

a História é escrita. Repleta de disputas e negociações.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O MUHNE nasce da perspectiva personalizada de poucos indivíduos pertencentes a 

classes sociais de lastro colonial ou emergente capitalista. Entre as negociações para uma 

revitalização expográfica, acumula-se uma série de fatores que a tornou possível: contexto 

político favorável ao campo da cultura e educação entre os anos de 2003 e 2008; perspectivas 

museológicas referenciados nos movimentos dos anos 70 no campo dos museus (sintetizado 

nos preceitos de Museologia Social); mudanças significativas no quadro institucional do 

MUHNE/FUNDAJ, favorecendo a mudanças de perspectiva sobre a dinâmica social nordestina 

(sobretudo a ala mais progressista da classe média intelectualizada do que mesmo a grande 

população brasileira); ampliação de direitos coletivos e plurais, pautados pela Constituição 

Federal de 1988; entre outros, foram fundamentais para que os aspectos físicos e conceituais 

do MUHNE fossem tratados.  

Os profissionais que promoveram as revitalizações expográficas no MUHNE tiveram 

o mérito de aproveitar o contexto sócio-histórico aludido e enfrentar outros, (harmonização 

social; esquecimento dos povos/nações indígenas e sua importância à Região Nordeste; 

domesticação e simplificação das histórias e legados dos povos/nações africanos, etc.), com a 

intenção de construir uma narrativa expográfica que ressaltasse sociedades plurais. 
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Apesar de ter sido uma experiência democrática museal significativa, cabe a avaliação 

de que as limitações desse movimento, ainda incompleto e timidamente em discussão após a 

revitalização não levou em consideração a sociedade civil, algo que poderia legitimar e 

pressionar para outras possibilidades de museus institucionais públicos a se ressignificar.  

Com isso, afirmo que as ações de abertura à sociedade, na busca de uma Museologia 

Social na prática e não apenas no discurso, viu-se enfraquecida quando o contexto sócio-político 

mudou, algo que é natural. Mas o que gostaria de enfatizar é que o surgimento de 

questionamentos sobre as mudanças conceituais praticadas quando a exposição de 2008 já havia 

sido inaugurada, mesmo merecendo todas as críticas recebidas,não justifica a paralisação de 

uma revitalização narrativa pela metade. O que sugere o retorno e a força de visões 

conservadoras ainda vigentes dentro das instituições. O que foi praticado após essas críticas 

foram “mudanças”.    

O impedimento de leituras críticas sobre nossa condição de sociedade, embebida em 

traumas e vícios, que ultimamente abre espaço para que narrativas históricas consolidadas 

experienciam ameaçam de revisões bruscamente violentas, influenciadas por fake news 

(notícias falsas), polarizações ideológicas não-crítica, déficit educacional, entre outras, faz com 

que o papel da História e da Educação (formal ou informal) tenha cada vez mais importância 

na contemporaneidade (obviamente, não só elas).  

E sendo um espaço em constante disputa, os museus carregam em suas estruturas, as 

mesmas questões da sociedade mais ampla. Deve-se enfrentar os cartéis políticos familiares e 

a minoria de empresários que dominam toda uma população subalternizada, ambos em conluio 

com o Estado. Mas como sabido, eles não detêm o poder absoluto. As brechas estão aí para 

dizerem e ensinarem o contrário. Nessa perspectiva, segundo Marilena Chauí, “assim, 

representação, liberdade e participação têm sido a tônica das reivindicações democráticas que 

ampliaram a questão da cidadania.” (CHAUÍ. 1985, p. 62). E assim continuará sendo. 
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“Arte-educadores museais” e suas trajetórias na construção dos modos de 

fazer: desafios e perspectivas da profissão 

 

Gabriela Maitê Turetta1 

Resumo:A pesquisa se debruça sobre os educadores museais, especialmente dos museus e 

exposições de arte, e suas trajetórias na construção do fazer cotidiano e suas perspectivas sobre 

a profissão, no que diz respeito às condições laborais, aspectos metodológicos e 

profissionalização no contexto das políticas públicas de educação museal instituídas no país a 

partir de 2010. Os educadores museais desempenham um importante papel de tensão dos 

museus frente às demandas populares, favorecendo a inclusão de novas memórias, estéticas e 

perspectivas políticas. No entanto, compõem um setor precarizado nas relações laborais e 

negligenciado pelas políticas públicas culturais. Diante disso, a proposta é ouvi-los sobre como 

se veem nesse contexto, como contam suas histórias, como articulam seus saberes no fazer 

cotidiano. Para isso utilizaremos os autores Norbert Elias (trajetórias de vida) e Pierre Bourdieu 

(biografias e autobiografias) para embasar a metodologia da pesquisa. Para produzir dados para 

análise foi construída uma cartografia virtual onde os educadores contribuem com o processo 

de pesquisa protagonizando a produção da narrativa a ser analisada para o presente estudo. 

Busca-se imergir nas narrativas produzidas pelos educadores museais para compreender a 

complexa relação entre esses sujeitos e o contexto laboral, político e cultural no qual estão 

envolvidos. Com isso, espera-se tangenciar o conjunto de práticas desenvolvidas por esses 

sujeitos no cenário da Educação Museal e compreender como isso se relaciona com suas 

experiências pessoais frente às estruturas educacionais, no campo dos museus, existentes.  

Palavras-chave: Educação Museal; Arte-educação; Trajetórias. 

 

 

Introdução 

A obra consistia em uma sala, com dois andares. No andar de baixo ficavam os 

trabalhadores que produziam energia para que, no andar de cima, uma imagem fosse projetada 

(como um abajur, só que gigante). A imagem projetada era de uma caravela, deslizando no 

oceano, gaivotas e nuvens, ao fundo terra firme. Para que o abajur funcionasse era necessário a 

mão-de-obra de alguns trabalhadores que se revezavam em turnos de trabalho durante o tempo 

 
1Graduada em História (licenciatura e bacharelado, com ênfase em Patrimônio) pela UNIFESP; Especialista em 

Museologia Social pela FUNDAJ e Mestranda no PPGECI pela UFRPE - FUNDAJ 
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todo ao longo do dia. Era uma instalação montada na 29ª Bienal de São Paulo em 20102 - Abajur 

de Cildo Meireles. 

Eu costumava levar grupos agendados ou visitantes espontâneos para visitar essa 

instalação porque sentia que ela funcionava como uma metalinguagem sobre o trabalho. Não 

só o meu, mas o trabalho na sociedade. A primeira vez que entrei na obra, fiquei refletindo 

sobre quanta energia nós trabalhadores produzimos no mundo, para que poucos possam gozar. 

E me solidarizava com os trabalhadores contratados para fazer o abajur funcionar. Não sabia se 

eles sabiam que aquilo era parte de uma performance de arte. Talvez porque nunca tenha tido a 

chance de conversar com algum deles. Também não sabia o quanto de dinheiro eles ganhavam 

para fazer aquele trabalho. Não sabia de onde vinham, não sabia quem eram, nem se gostavam 

de arte. Eu não sabia nada sobre eles, e eles não sabiam nada sobre mim. Mas nos víamos todos 

os dias, eu repetindo meus movimentos em torno da imagem projetada com meus grupos, eles, 

repetindo o movimento de uma espécie de moinho, sem cessar. 

Com o tempo, fui apurando, ou melhor, fui criando outras possibilidades de ver aquele 

trabalho. A imagem projetada, que antes era só uma imagem para mim, começou a ganhar mais 

significados. Curioso que me tardou perceber que aquelas caravelas falavam de um outro 

processo. Talvez porque estava bastante aficionada com os trabalhadores do andar de baixo. 

Pensei então nos processos de colonização, da invasão portuguesa. Do fim do mundo que 

ocorreu em 1500 para os povos que aqui viviam. Quantos fins de mundo já existiram? Mas 

fiquei pensando nas caravelas, e nos homens que de lá desceram, e iniciaram um fim de mundo 

que nunca teve fim, até hoje esse fim se estende. Depois, pensei no moinho, o mecanismo 

operado pelos trabalhadores. Esse moinho também dizia sobre quem os operava nos grandes 

 
2A 29ª Bienal de Arte Contemporânea de São Paulo (2010) teve curadoria-chefe de Moacir dos Anjos e Agnaldo 

Farias, com os curadores convidados Chus Martinez (Espanha), Fernando Alvim (Angola), Rina Carvajal 

(Venezuela), Sarat Maharaj (África do Sul/Inglaterra), Yuko Hasegawa (Japão), e tinha como imagem poética a 

frase “Há sempre um copo de mar para um homem navegar” (verso do poeta alagoano Jorge de Lima) e a narrativa 

oficial era a relação entre estética e política. A edição contou com 159 artistas de 40 países, totalizando 850 obras. 

Foram elaboradas mais de 400 atividades distribuídas em espaços conceituais denominados “Terreiros”. Segundo 

o relatório de gestão da mostra, foram contratados 500 estagiários para composição da equipe educativa e 

receptiva. 
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engenhos. Toda a exploração, toda morte, toda humilhação, toda desumanidade da escravidão 

no Brasil, essa terra que já teve um par de fins de mundo. 

Aquela obra se tornou, então, meu posto de trabalho aos sábados. Existia uma escala, a 

qual nunca cumpria, porque tinha decidido ali passar os meus sábados. 

Eu já chegava no Ibirapuera cansada. Eram tempos malucos em que eu morava há 3 

horas do meu trabalho, saía de casa às 5 da manhã, para chegar às 8h30 na zona sul de São 

Paulo, eu morava na extrema leste. De lá, do trabalho, seguia para faculdade. Saía da Bienal 

por volta das 13h. Ia andando até o bandeco da medicina, na Santa Cruz (não vou me ater aqui 

às geografias da cidade), almoçava por 2 reais com o crachá da universidade. Lá pelas 15h 

tomava o metrô linha azul até a zona norte. Nisso já eram quase 16h. Esperava o ônibus para 

outra cidade da região metropolitana, uma fila imensa. Quase sempre conseguia pegar o das 

16h45. Nesse intervalo, lia os textos atrasados das aulas, que se misturavam com os textos sobre 

arte, e se misturavam com meu sono, e com as fofocas com os colegas. Chegava na faculdade, 

depois de cruzar a rodovia Dutra, não antes das 18h30. De novo era o bandeco, mas dessa vez 

o da humanas mesmo, deixava muito a desejar. Aula até as 23h. Vez em quando pulava a aula 

- um bar, porque ninguém é de ferro. No geral, tomava uma van enlouquecida que me levava 

para uma parada, meio escura e sinistra, na frente da antiga estação de trem, e de lá tomava 

finalmente meu 2626. Chegava em casa, já era mais de meia noite. E o ciclo se repetia de 

segunda a sexta. Mas aos sábados, não. Eu me recusava a seguir a escala de obra designada pela 

supervisão, e ficava lá, no Abajur, porque aquela obra fazia todo sentido para mim. Falava sobre 

essa energia de trabalho que faz esse mundo, que não gostamos, girar sem parar. Eu me 

deslocava por três regiões diferentes em SP (e outra cidade) todos os dias. Somando os trajetos, 

eram mais de 90 quilômetros por dia. Passava quase 8 horas diárias em trânsitos de um lado 

para outro. 

O abajur então, naquele ano, se tornou um lugar onde eu podia pensar na minha vida, e 

na vida comum que eu partilhava.  

Essa é, pois, uma pesquisa sobre os sujeitos que exercem a educação museal enquanto 

profissão, função e trabalho. A frase é objetiva porque busca justamente responder, ou retirar 
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da resposta os apêndices, ao desejo inicial e fundamental de (re)conhecer quem são os 

trabalhadores da educação que se faz em museus e exposições de arte, o que compõe seu fazer, 

como fazem o que fazem, como pensam sobre o que fazem, quanto de seu tempo e disposição 

intelectual dedicam para fazer o que fazem (?).  

Parece bastante pretensiosa a intenção da pesquisa já que o universo ao qual ela se 

debruça possui inúmeros contornos, quase todos borrados, que dificultam delimitar suas 

fronteiras e seus campos de contato. Entendemos aqui que a pessoa que exerce a função de 

educador e educadora museal pode desenvolver muitas facetas e encarnar muitos 

conhecimentos a depender de qual espaço atua: museu de arte, de humanidades, ciências e 

tecnologia etc, ou se exerce a mediação cultural em exposições fixas ou temporárias. Aliás, 

museus e exposições são institucionalidades distintas na prática e na teoria? Existe, segundo 

Martins (2011), uma especificidade na educação museal (que perpassa todos esses tipos citados) 

que merece ser olhada com lentes de aumento, principalmente quando focalizamos não o local 

onde essas relações se estabelecem e se desenvolvem, mas os sujeitos dessas relações. Portanto, 

é necessário reafirmar, que o foco dessa pesquisa não é a história da educação museal, nem as 

instituições nas quais ela se desenrola. O que a pesquisa pretende estudar, entender, escutar, são 

os sujeitos, ainda que desinstitucionalizados (desempregados ou temporários, por exemplo).  

Nesse artigo serão discutidos os resultados parciais de uma pesquisa em curso para composição 

de uma dissertação de mestrado. 

1. Arte-Educadore/as museais em foco: a construção dos modos de fazer a partir da 

experiência - uma meta(o)dologia3 

 

De modo geral, a maior parte dos estudos desenvolvidos sobre educação museal partem 

dos próprios profissionais do campo - educadora/res, ou pessoas que já atuaram na área 

(SEIBEL-MACHADO, 2009). Com base no levantamento inicial (estado da arte), foi possível 

constatar que a maioria dos estudos que utilizam a nomenclatura “Educação Museal” foi 

desenvolvida após os anos 2000. O que mostra que antes disso, esse termo ainda não era 

 
3Chamamos de meta(o)dologia como forma de chamar a atenção para a questão da criação da metodologia de 

trabalho dos/as educadore/as que, ao mesmo tempo em que cria seu exercício a partir de suas vivências cotidianas, 

é também guiado pelas suas interações, elabora-se metalinguagens para interpretações de obras, atividades, leituras 

coletivas, reinvenção de fazeres e etc. 
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utilizado para definir as/os trabalhadora/res que atuavam nos setores ou áreas educativas dos 

museus e exposições.  

Além do questionamento sobre “quem conta essa história”, surge ainda um outro, sobre 

“como contam essa história?”. A partir de quais perspectivas a história dos arte-educadores 

museais4 no Brasil é contada no ambiente acadêmico?  

São muitas as dificuldades, e também as oportunidades, ao organizar o olhar e o recorte 

da pesquisa que se pretende construir: a) como (e se é necessário) delimitar as fronteiras entre 

arte-educação, arte-educação museal, educação-museal e mediação cultural; b) a partir de qual 

referencial temporal a pesquisa se debruçará; c) quais sujeitos serão coautores da pesquisa; d) 

como as políticas públicas museais poderão ser abordadas nesse recorte; e) como as categorias 

profissionalização, carreira, trabalho e precarização, irão dialogar com as trajetórias de vida das 

e dos arte-educadora/res museais; f) quais os limites (se é que eles existem) entre a experiência 

pessoal da pesquisadora enquanto arte-educadora museal e as histórias que se quer contar por 

meio desse recurso. 

São desafios que se apresentam a partir da própria vivência enquanto sujeito e objeto de 

um “recorte temático” para pesquisa acadêmica, mas que compõem o próprio sujeito enquanto 

ser no mundo. No caso, os pressupostos precisam ser colocados em suspensão para que novos 

caminhos se abram para a escuta atenta de outros sujeitos que comungam dessa experiência. 

Nesse sentido, pretende-se utilizar as trajetórias desses trabalhadores para construir essas 

narrativas, utilizando-se das abordagens de Norbert Elias (1994), Pierre Bourdieu e Maurício 

Tavares (2012) sobre o uso das biografias e trajetórias de vida na construção da pesquisa 

acadêmica nas Ciências Sociais. 

A pesquisa é qualitativa, e se vale das metodologias biográficas - as biografias, 

autobiografias, e estudo de trajetórias de vida - como método de produção de dados, além de 

explorar narrativas de educadores e educadoras museais sobre mediações (de obras de arte) que 

fizeram e ainda fazem, como forma de entendermos os saberes e práticas educativas que 

perfazem esse campo profissional  

 
4 Optou-se por denominar os trabalhadores em questão de “arte-educadores museais”, num exercício de abarcar 

realidades que se tangenciam neste estudo que são os arte-educadores que atuam em museus e também em 

exposições de arte (temporárias ou fixas). No entanto, essa opção não demarca um campo, ou uma área 

formalmente. 
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Um primeiro passo dado foi a aplicação de um questionário para análise de dados 

básicos sobre os participantes. São 5 coautores (apenas 1 ainda não respondeu o questionário 

até o momento) da pesquisa, de 27 a 34 anos, residentes da cidade de São Paulo, Suzano, Recife 

e Olinda, com formações acadêmicas distintas (Artes Plásticas, História da Arte, História, 

Museologia). Dentre eles 4 são do sexo feminino (autodenominadas cisgêneras) e 1 do sexo 

masculino (autodenominado bixa); 2 participantes se autodeterminaram negros, 1 pardo e 1 

branco. Todos os participantes atuam, ou atuaram, na área por mais de 6 anos. Todos os 

coautores já atuaram em Museus, metade deles também já atuou em Centros Culturais e 

Exposições Fixas, e apenas 1 participante atuou inclusive em Festivais de Arte. Todos já 

atuaram em Exposições Temporárias de Arte, metade também já atuou em Museus de História 

e Antropologia e Museus de Ciência e Tecnologia. Apenas 1 participante já atuou em 

Exposições Temporárias de História e Antropologia, e apenas 1 participante atuou em 

Exposições Temporárias de Ciência e Tecnologia. Dos participantes, 3 não estão atuando na 

área no momento. Dos motivos apresentados para estarem fora da área, todos responderam por 

conta dos baixos salários e condições laborais desfavoráveis. Foram apresentados aos coautores 

as seguintes nomenclaturas para denominar o exercício profissional: Arte-Educador/a; 

Mediador/a; Educador/a-museal; Educador/a; Nenhuma dessas alternativas - todos 

selecionaram a opção “Educador/a”. 

 Essa escolha se fez pela necessidade de dar vazão aos relatos e histórias que não 

encontram eco nas instituições museais, mas que compõem a própria prática cotidiana desses 

trabalhadores. Por meio da narrativa de si mesmo (dos próprios educadores sobre suas 

experiências e o próprio fazer como discurso), espera-se compor um conjunto de informações 

que nos propicie a compreensão das complexas relações que se estabelecem entre a vida desses 

trabalhadores e o panorama político-social no qual eles estão inseridos. Em que medida será 

possível verificar o impacto da formulação e implantação das Políticas Públicas para Educação 

Museal? Em que medida as articulações (civis) em prol da profissionalização do educador 

museal impactaram na forma como esse educador vê a si mesmo (na tarefa de democratização 

dos espaços museais, por exemplo)? Pretendemos imergir na narrativa desses agentes sociais 

para encontrar onde essas questões se atravessam. Nesse sentido, entendemos a categoria 
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biográfica como “gênese sócio-individual pela qual os indivíduos perlaboram o mundo social 

e histórico e não cessam de produzi-lo ao produzirem-se a si mesmos.” (DELORY-

MOMBERGER, 2016, p. 137) 

A utilização das biografias, no entanto, não encerra por si só os desafios metodológicos 

da análise. Como realizar uma leitura crítica e articulada que seja capaz de oferecer conteúdo 

para além da simples narrativa de si? Afinal, por quê, ou para quê saber da vida desses 

trabalhadores? A trajetória de vida dos educadores museias deve nos informar, além de outras 

coisas, sobre complexos e amplos problemas sociais que assolam diversas categorias 

profissionais frente a um processo constante de precarização das condições de trabalho, e, 

mutuamente, por afetá-los modifica a forma como se organizam, como interagem e como 

exercem suas funções cotidianamente. De acordo com Delory-Momberger (2016) 

(...) a pesquisa biográfica, longe de se opor ao indivíduo - a subjetividade individual - 

e o social como duas entidades separadas que deveriam se enfrentar, concentra-se, ao 

contrário, em manter juntos os dois termos de uma relação de instituição recíproca. O 

biográfico não é apenas um espaço de mediação e de articulação entre o individual e 

o social: ele é simultaneamente o lugar de uma instituição do indivíduo e de uma 

realização social, no âmbito da sua produção recíproca. (p. 141) 

Tendo isso em mente, as biografias devem nos conduzir ao caminho da interpretação 

sobre as representações, as práticas, os valores, os processos que criam e são criados a partir da 

interação e do exercício diário dos educadores museais dentro e fora das instituições. Nos alerta 

Montagner (2009), que a biografia, como representação, deve ser cuidadosamente codificada, 

através de técnicas de observação e que essa análise nada tem de arbitrária, ainda que perpasse 

a subjetividade do pesquisador.  

O uso das trajetórias de vida como metodologia de pesquisa social, também é defendido 

por Norbert Elias (1995) por meio de um modelo que permite entender a ação do indivíduo em 

relação a um determinado contexto social, envolvendo os diferentes sujeitos dessa situação, e a 

forma como esses sujeitos reagem e interagem entre si. Segundo Tavares (2009) “a trajetória 

individual ganha uma conotação social e, portanto, um sentido sociológico a partir do modelo 

proposto por ELIAS” (p.156).  
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É por essa possibilidade de leitura do social a partir de ângulos distintos - que são as 

narrativas individuais – que essa metodologia é fundamental numa investigação que procura 

compreender as relações de uma categoria profissional que é subalternizada – apesar da 

importância atribuída à educação museal, em contraposição com a desvalorização implícita e o 

não reconhecimento profissional do educador museal – categoria que é outsider, no sentido 

atribuído por Becker (2008), pois encontra-se dentro de um campo que se estrutura, por um 

lado, sob o domínio dos museólogos, e por outro lado, sob a hegemonia de artistas e curadores, 

e nesse contexto desenvolve sua prática criando suas próprias “regras” de atuação. Compor um 

mosaico de diferentes representações construídas por narradores (no caso, os educadores 

museais) é o caminho metodológico que o estudo das trajetórias possibilita, criando uma 

biografia coletiva e polifônica. 

Nessa biografia coletiva aparecerá um emaranhado de relações de interdependências 

entre diversos atores sociais que estão em relação entre si e cada qual com outros atores que 

circundam o campo, por exemplo, no caso dos museus: relações com marchands, galeristas, 

críticos, jornalistas, colecionadores, pesquisadores, Leis de incentivos, governos, públicos etc. 

Uma figuração – independentemente de seu tamanho e complexidade, sempre é conformada 

por um conjunto variado e diferenciado de atores em relações de interdependência, relações em 

que sempre há correlação de forças diferenciadas e, portanto, equilíbrio/desequilíbrio de forças 

e estabilidade/instabilidade das relações são variáveis que se alteram no jogo social. Interessa-

nos nesta pesquisa, ir além das trajetórias individuais, em busca de perceber a figuração, ou 

melhor, as figurações, em que educadores e instituições museais conformam e como essas 

figurações são, ao mesmo tempo, produto e produtoras dessas relações e dessas trajetórias.   

Com essa perspectiva, buscamos imergir, utilizando-se da cartografia construída 

coletivamente por meio do laboratório virtual - criado em março de 2020 na plataforma 

Blogger, chamado“mediando-nos” - em histórias que embora pareçam particulares ou 

singulares, estão conectadas e são interdependentes, porque partilham de um dado contexto. A 

cartografia nos é útil para essa observação, porque não é linear, não possui uma cronologia e 

nem uma forma específica de narrativa. Os educadores partilharam (e partilham) ali suas 
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trajetórias de variadas formas, sem a pretensão de totalizar suas experiências. Por ser um 

processo, ainda está em andamento e enfrenta as ocorrências de aproximações e 

distanciamentos. Vai se desenhando à medida que necessita do recurso. Dessa forma, vamos 

encontrando caminhos fluidos de encontros e possibilidades de investigação.  

 

2. Considerações sobre a formação dos/as arte-educadores/as museais 

 De acordo com as respostas obtidas no questionário, apenas 1 coautor possui formação 

em Artes Plásticas (Licenciatura em Educação Artística), os demais são formados em áreas 

diversas das Ciências Humanas. Essa informação nos apresenta um pequeno recorte sobre a 

posição da Educação Museal nas instituições de arte hoje. Pode-se apontar que a formação para 

educadores museais e mediadores culturais (no contexto dos museus de arte), é bastante difusa 

e insuficiente. Muitos provêm de cursos das ciências humanas, e desenvolvem sua função 

baseados na prática e na observação de educadores mais experientes. Não há programas de 

formação continuada que atendam e discutam as questões específicas do trabalho. Nos últimos 

anos os cursos de museologia têm se ampliado pelo Brasil e consolidado políticas de 

desenvolvimento científico por meio de programas de pós-graduação (COSTA, 2019). No 

entanto, o recorte que se dá para educação museal ainda é bastante limitado. De modo geral, a 

formação de educadores museais se dá por meio das instituições e seus cursos de formação que 

são de curta duração e específicos para cada período expositivo (especialmente quando se trata 

de museus de arte) e por meio de educadores mais experientes que orientam os recém chegados 

no campo. 

No que se refere à visibilidade do trabalho educativo em museus, de acordo com 

Honorato (2007), cada vez mais ele tem se tornado uma espécie de marketing cultural para as 

instituições. Um trabalho que se configura muito mais como um serviço prestado do que como 

uma função específica imbuída de aspectos conceituais próprios.  

Instituições de grande porte como Fundação Bienal de São Paulo e Bienal do Mercosul, 

desenvolvem trabalhos sistemáticos sobre o campo teórico e conceitual do educativo, lançando 

cadernos e programas de formação, que abrangem desde as questões da arte contemporânea até 
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a mediação prática nos museus. Paralelo a isso, desde 2003 organizam-se redes de educadores 

museais pelo Brasil (as REMs), reunindo educadores de museus de vários segmentos. As redes 

se propõem pensar não só os aspectos teóricos e conceituais, como também aspectos 

organizativos, como perfil de educadores, formação, plano de carreira e formas de fomento ao 

trabalho educativo em museus. Algumas redes são mais articuladas que outras no cenário 

nacional, obtendo ressonância na produção acadêmica, outras são bem mais restritas a pautas 

imediatas e locais. Contudo, elas foram fundamentais para a elaboração do Plano Nacional de 

Educação Museal (2010), cujas demandas foram construídas coletivamente, com forte apelo 

entre os educadores do Brasil inteiro, de forma virtual e presencial (NASCIMENTO; 

GONÇALVES, 2019). 

Além disso, é importante questionar qual tem sido a aproximação da museologia, 

enquanto campo de produção teórica, com a educação museal em museus e instituições de arte. 

Quantos de nós, educadores em museus e instituições de arte, nos aproximamos da teoria 

museológica a fim de encontrar ferramentas teóricas para produzir ciência e memória sobre 

nossa atuação? Por que ainda existe um distanciamento entre essas duas possibilidades 

investigativas no mesmo espaço instituído? 

3. Considerações sobre os termos: somos todos educadore/as (?) 

É muito comum escutar os termos educador, educador museal, educador patrimonial, arte-

educador e mediador cultural no mesmo contexto semântico na atuação nos museus e nas 

discussões sobre o tema. Afinal, esses termos se referem ao mesmo profissional? À mesma 

categoria? Ao mesmo trabalho prático? À mesma discussão teórica? O quanto esses termos se 

aproximam ou se distanciam? 

Nos é útil entender o que compõe o trabalho de educação em museus, para museus e 

com os museus. Embora pareçam a mesma coisa, a partir de um olhar mais cuidadoso, não são. 

Percebemos que dentro dessas “categorias”, existem inúmeras possibilidades de entender a 

prática e a reflexão metodológica do fazer. Educação museal hoje assume o léxico mais 

utilizado para se referir ao conjunto de práticas e teorias que circundam o trabalho do educador 

no ambiente museológico (CHIOVATTO, 2020), porque de certa forma, educação museal 
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envolve uma série de ações como: pesquisa, experimentação, metodologias, didáticas, práticas 

de recepção, práticas de abordagem, conhecimentos específicos sobre acervos, conhecimentos 

específicos sobre recortes curatoriais etc, além de demarcar um posicionamento político sobre 

esse fazer. Mas, ainda que exista essa discussão, é necessário indagar se os sujeitos que exercem 

essa função nos espaços se denominam como educadores museais ou se identificam com esse 

“título”. Os coautores dessa pesquisa foram unânimes em se auto intitularem como 

educadores/as (sem o prefixo “arte”, sem o complemento “museal”, e não houve adesão ao 

termo “mediador/a”). 

Outra leitura analítica propõe que o educador museal pode se utilizar da técnica da 

mediação como abordagem de construção de sentido, ou como construção coletiva de 

conhecimento sobre um determinado objeto. Mas ele não se limita à mediação como único 

recurso possível. A mediação pode ser entendida como uma “ferramenta” importante no 

processo de aproximação sensorial (visual, auditiva, gustativa etc.), entre sujeitos e objetos, e 

entre os próprios sujeitos, no ambiente museal. 

Com isso pode-se questionar o porquê de “mediador” (por si só) não ser capaz de definir 

o fazer do educador museal. No entanto, “educador” apenas, não demarca todas as funções 

específicas (práticas e teóricas), tendo em vista que, de forma genérica, atua em diversos 

ambientes (institucionais, formais, não-formais, extrainstitucionais etc.). Quando se intitula 

“educador”, existe a possibilidade bastante ampla de significados para aquele fazer. Quando se 

alia a função “educador” com o ambiente ou o território “museal”, estamos delimitando a 

atuação do profissional dentro de um universo epistemológico próprio. O educador museal é 

diferente, por exemplo, do arte-educador, pois nem todos os museus são de arte 

(evidentemente), e nem todo arte-educador trabalha em museus especificamente. Assim como, 

quando se fala mediador, não se dá um recorte específico de qual ambiente/território ou 

objeto/sujeito aquele profissional está inserido. Mediador de quê, onde, para quem? Há ainda 

que se considerar que as instituições culturais (como galerias e exposições) não se configuram 

como espaços museais, mesmo que dentro da Museologia esse debate perpasse a discussão 

sobre processos de musealização para além do espaço Museu. 
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Ainda sobre a denominação “mediador” ou “mediação”, pode-se questionar se essa 

palavra de fato significa o que se faz enquanto prática educativa. Nesse sentido, podemos trazer 

autores que questionam a utilização da Mediação em favor da Articulação (é o caso dos estudos 

recentes do professor Rui Gomes de Mattos de Mesquita da UFPE), ou autores que recorrem a 

leituras decoloniais nos espaços museais e sua relação com articulação educativa (PEREIRA, 

2018) ou pedagógica (JESUS, 2013). Autores como Cayo Honorato, Monica Hoff, Valquíria 

Prates e Stela Barbieri, utilizam em suas pesquisas a denominação Mediação Cultural, enquanto 

campo expandido da prática educativa em exposições e museus de arte. É comum encontrar 

esse termo também em materiais produzidos pela Fundação Bienal e Bienal do Mercosul. De 

forma preliminar, pode-se indicar que Mediação Cultural tem sido utilizado principalmente 

pelos setores ligados às artes. 

Além disso, podemos pensar de que forma esses termos contribuem ou não para o 

fortalecimento do trabalho desenvolvido ao longo do processo histórico. Existe uma discussão 

sobre como esse profissional vai se estabelecendo como necessidade nas instituições museais, 

e como isso se articula com as lutas por acesso, democratização e educação (de forma ampla). 

4. Considerações sobre Carreira e Profissionalização: entre serviço, função e 

trabalho 

“¿Como repensar los museos cuando las 

reformas laborales que favorecen al museo 

buscan precarizar aún más la vida de aquellas 

y aquellos que trabajan en el?” 

(Mônica Hoff, 2016) 

 

Não é de hoje o questionamento sobre se a arte-educação museal, ou até a educação museal 

de forma mais ampla, é uma profissão ou uma carreira. Alguns trabalhos, como de Silva (2017), 

se dedicam a pensar as questões da morfologia do trabalho e entender como se estabelecem 

essas relações laborais. Se é uma profissão, como se delimitam as funções, os parâmetros de 

atuação e a remuneração mínima? Pensando em uma carreira, além dos aspectos citados, quais 

são as etapas ou os cargos existentes dentro dessa categoria de trabalho? 
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Para pensar em carreira, nesse campo, podemos trazer para o debate a discussão apresentada 

por Howard Becker, sobre as redes de cooperação que “podem ser efêmeras, mas na maioria 

dos casos se transformam em rotinas e dão origem a padrões de atividade coletiva (...)” 

(BECKER, 2010, p.27). Nesse sentido, é válido entender os educadores museais como parte 

das condições de possibilidades que permitem a “apreciação” do público aos museus (e aos 

objetos que lá estão). Nos museus e nas exposições, de forma genérica, o educador é mais um 

sujeito nessa rede, mas a sua posição como sujeito, na verdade, é condicionada pelas 

determinações e as condições imediatas ou mediatas do seu fazer (enquanto prática), por 

exemplo: sua classe de origem ou de pertencimento, as instituições sociais e políticas da sua 

sociedade, as ideologias que constroem sua visão de mundo etc. Ou seja, o que se constrói 

enquanto prática educativa nos espaços museais (quando citamos prática educativa entendemos 

o fazer imediato do educador com o público, quais discursos ele profere, quais atividades 

realiza, quais recortes “curatoriais” ele faz dentro da narrativa oficial da exposição etc.) é 

resultado das mediações sociais às quais esse educador está inserido, ainda que exista um 

discurso educativo oficial. Essa prática é construção coletiva, elaborada por meio dessa rede de 

cooperação entre os próprios educadores. Para Becker (2010), o pesquisador deve se atentar 

também para essas significações simbólicas compartilhadas, que moldam, em conjunto com as 

condições concretas e objetivas, os modos como as pessoas veem tais situações, bem como, 

onde elas acontecem. 

Tratando-se dos educadores museais que atuam em exposições e museus de arte, esse 

recorte profissional não (cor)responde, necessariamente, à formação em Artes Visuais.  Ele 

assume uma forma social amorfa e difusa (GILMORE, 1999), sem que exista uma definição 

específica ou restrita de quem são os operacionalizadores dessa profissão. No entanto, 

utilizando-se da análise de Becker, podemos enquadrar essas pessoas no que ele chama de 

Mundo da Arte, uma "rede de pessoas cuja atividade cooperativa, organizada via o 

conhecimento conjunto que têm dos meios convencionais de fazer coisas, produz a espécie de 

obras de arte pelas quais um mundo da arte é conhecido" (BECKER, 2010, p. 37).  
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No aspecto formal, das condições de trabalho, existe uma invisibilidade sobre a formação 

e a profissionalização dos educadores museais. Isso gera processos de desorganização dos 

trabalhadores e pulveriza possíveis ações de consolidação da profissão. 

Um dos principais pontos de discussão, no aspecto laboral, é o fato de não haver um CBO5 

que corresponda a função de educador museal para registro na CLT6. Além disso, grande parte 

das contratações, atualmente, são temporárias ou realizadas sob regime PJ / MEI7, o que confere 

mais instabilidade profissional e menos direitos garantidos (seguindo a lógica geral de trabalho 

no país8). Essa demanda não é recente, e ela já vem sendo discutida desde antes da elaboração 

da PNEM.  

De acordo com o levantamento do Ministério do Trabalho e Emprego há no Brasil apenas 

68 profissões que possuem leis específicas para regulamentá-las. O número equivale a apenas 

2,8% do total de ocupações catalogadas no país (2.422). Atualmente, há mais de 30 projetos na 

Câmara dos Deputados ou no Senado para regulamentar as mais diversas profissões9. Segundo 

Brito (2019) 

A regulamentação é uma das etapas que compõe um rico universo da profissionalização de 

atividades existentes no Brasil. (...) Barbosa (1996) afirma que o processo de 

profissionalização é uma marca importante e distintiva das sociedades ocidentais modernas. 

Norbert Elias (1985) defendeu que "é dentro da esfera profissional que a sociedade exerce a 

sua coerção”. (p. 15) 

 

No ano de 2020, motivados pela pandemia da COVID19, houve uma grande mobilização 

das REMs em conjunto com o ICOM CECA10, para mapear e fortalecer os educadores museais 

pelo país. No entanto, o assunto já era pauta de vários coletivos e setores educativos de diversos 

segmentos. Recentemente foi organizado, por ocasião da Primavera dos Museus, pelo Museu 

Histórico Nacional, sob a organização das educadoras Fernanda Castro, Ozias Soares e Andréa 

Costa, uma coleção composta por 5 volumes dedicados a discussão sobre a Educação Museal 

 
5 Classificação Brasileira de Ocupações 
6 Consolidação das Leis Trabalhistas 
7Pessoa Jurídica / Microempreendedor Individual 
8 Cf. ANTUNES (2015)  
9Informação extraída da FETRACONSPAR. Disponível em: 

http://www.fetraconspar.org.br/01backup/index.php?option=com_content&view=article&id=12120:so-3-em-

cada-10-profissoes-estao-regulamentadas-no-brasil&catid=170:trabalho&Itemid=86. Acesso 19/08/2021. 
10Comitê para Educação e Ação Cultural do Conselho Internacional de Museus. 

http://www.fetraconspar.org.br/01backup/index.php?option=com_content&view=article&id=12120:so-3-em-cada-10-profissoes-estao-regulamentadas-no-brasil&catid=170:trabalho&Itemid=86
http://www.fetraconspar.org.br/01backup/index.php?option=com_content&view=article&id=12120:so-3-em-cada-10-profissoes-estao-regulamentadas-no-brasil&catid=170:trabalho&Itemid=86
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no Brasil11. Essa articulação em prol da profissionalização, como argumenta Brito (2019), se 

dá no campo da cultura como proposta de trabalho coletivo 

São dimensões que se constituem de um corpo de conhecimentos e técnicas necessárias ao 

exercício das práticas artísticas, variando a partir da dinâmica de cada época. (...) a produção 

historiográfica sobre as profissões no Brasil, centrada na segunda metade do século XX, é 

diversificada e preza por relações interdisciplinares tanto teórica quanto metodológicas, 

capazes de fornecer subsídios para amplos estudos sobre trabalho no Brasil. (p. 21) 

 

Encontros remotos, e regionais, foram organizados pela REM Brasil, com o intuito de 

realizar um mapeamento mais completo sobre a situação dos educadores museais e seu campo 

de atuação, além de consulta popular sobre a criação de uma associação de educadores museais, 

que pretende organizar as pautas e eventos sobre a temática. Há entre os trabalhadores do setor 

o desejo de organização laboral por meio da associação, que possa elevar as pautas trabalhistas 

com objetividade, já que as REMs e os coletivos acabam juntando em torno de si todos os 

aspectos do exercício da profissão (desde aspectos metodológicos até laborais). 

 

Considerações Gerais 

A pergunta que permanece é: até que ponto um processo de regulamentação - criação de 

um CBO para registro na CLT, por exemplo - garante condições favoráveis de trabalho num 

contexto de precarização generalizada da força produtiva de trabalho? Quantas profissões que 

são regulamentadas enfrentam agora desmontes mascarados de “flexibilidade” e 

“desburocratização”? Ao responderem o questionário, todos os coautores alegaram que não 

atuam neste momento na área por conta dos baixos salários e condições laborais desfavoráveis.  

Além disso, como se resolve a questão, tanto em museus quanto em exposições 

temporárias, que consideram os “educativos” como serviço a ser prestado de forma pontual e 

descontinuada? 

A partir dos resultados parciais dessa pesquisa, essa e outras questões, nos apontam que 

os arte-educadores museais se constituem enquanto profissionais atuando em redes de 

cooperação, construindo metodologias a partir da interação uns com os outros, imprimindo na 

 
11A coleção “Educação Museal: conceitos, história e políticas”, possui 5 volumes que estão disponíveis 

gratuitamente pelo site e redes sociais do Museu Histórico Nacional. 
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construção dos modos de fazer suas experiências pessoais, atravessadas pelas identidades, pelos 

seus contextos socioeconômicos e culturais aos quais pertencem, de modo que a formação 

acadêmica ou a formação específica aparece muito pouco na elaboração das metodologias de 

trabalho. 
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Labirintos de ausências e presenças: diálogos entre obra de arte e ensino de 

história no MAMAM 

Lucas Andrade Avelar de Freitas1 

 

Resumo: O trabalho investiga os labirintos de um acervo iconográfico sob um olhar 

historiográfico. Busca-se observar as nuances do conjunto de obras artísticas do Museu de Arte 

Moderna Aloisio Magalhães através das presenças e ausências de representações nesse campo. 

A partir de uma pesquisa realizada em 2019 no museu, reconheceu-se a composição de uma 

coleção constituída apenas por 12% de mulheres artistas. Assim, seguindo a literatura acerca 

de ensino em museus (RAMOS, 2001; BITTENCOURT, 2005; PACHECO, 2020) e da 

memória e arquivo (MENESES, 2009; SALOMON, 2011; RUOSO, 2008) questiona-se sobre 

a forma na qual os vãos desse acervo também são impulsionadores de uma análise histórica 

crítica e de um ensino que busque a democratização desses espaços. 

 

Palavras-chave: Acervo, Museu, Ensino de História. 

 

INTRODUÇÃO 

Eremitério Tropical é uma instalação de Márcio Almeida no museu a céu aberto de 

Água Preta, a Usina de Arte. No site specific, o artista constrói muros de alvenaria derivado da 

secreção de ninfas das cigarras presentes na própria região. Em sequência, reveste o local com 

videiras e plantas usadas para chás alucinógenos e medicinais. É um espaço elaborado para 

evocar viagens. Uma construção que se inicia na tangibilidade do presente e irrompe pelas 

memórias, sonhos e expectativas dos espectadores e espectadoras. Desta forma, o seu título é 

inspirado nos caminhos dos eremitas. Cruzamos os labirintos do real com os labirintos do 

imaginário. 

  É seguindo os ensejos da obra de Márcio Almeida que olhei o Museu de Arte Moderna 

Aloisio Magalhães (Mamam). Adentrei os labirintos do Mamam através do seu acervo, um 

inventário de afetos e desencantos. Aventurei-me pelos seus corredores enquanto historiador, 

educador e amante das artes e da cultura.  

Por compreender que o museu não se isola do local no qual está inserido, prefiro indicar 

sua geografia e uma breve resumo da sua história. Localizado em um casarão do século XIX na 

Rua da Aurora, bairro da Boa Vista, o prédio é arejado pelos ventos do Rio Capibaribe e está à 

 
1 Licenciado em História pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). 
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vista do itinerário cotidiano de muitas e muitos recifenses. Foi sede do Clube Internacional do 

Recife e da Prefeitura da Cidade, até que foi transformando em campo de fruição e circulação 

das artes em Pernambuco no ano de 1981. Assim, nasce a Galeria Metropolitana de Arte do 

Recife (GMAR) – renomeada em 1982 em homenagem ao designer Aloisio Magalhães – e 

institucionalizado enquanto museu no ano de 1997. As cenas nas quais esse local se estabelece 

são diversas e os bastidores podem ser observados através da pesquisa de Eduardo Castro 

(2018).  

Os esforços vieram de muitos atores, alguns como Gustavo Krause, prefeito do Recife 

na época, Leonardo Dantas, diretor executivo da Fundação de Cultura da cidade, e os 

museólogos e museólogas da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), fundamentais para a 

construção da Coleção Mamam, o conjunto de obras compradas ou doadas ao museu. Não 

demorou para que o espaço fizesse morada no coração daqueles e daquelas que transitam pelas 

suas paredes. Desde a sua criação, comportou exposições de artistas nacionais e internacionais, 

além de vários eventos culturais. 

Contudo, nem todas as pessoas se veem representadas pelo local. Sua história tem 

turbulências e deixa vazios que ecoam um passado escondido. Ao sentir as ausências de artistas 

mulheres no museu, por exemplo, Mabel Medeiro, atual gestora, montou um ciclo de 

programações voltado para expor obras dessas artistas. Simultaneamente, iniciou-se um 

processo de investigação e pesquisa no Acervo Mamam. Em 2019, supervisionado pela 

museóloga da reserva técnica do museu, Mariza Monteiro, objetivava-se levantar o número de 

obras autorais de mulheres em posse do acervo. O resultado, 89 (oitenta e nove) artistas 

mulheres com um total de 147 (cento e quarenta e sete) obras. Um pequeno contingente quando 

colocado em comparação ao conjunto total da coleção de praticamente 1200 (mil e duzentas) 

peças. Portanto, construímos a relação entre a artistas homens e artistas mulheres, elas 

compõem apenas 12% (doze por cento) do Acervo Mamam, com uma média individual de 1,6 

(uma vírgula seis) obras. 

Nesse mesmo agrupamento, séries de alguns autores chegam a ultrapassar mais de cem 

obras em alguns casos. Contudo, o maior conjunto de peças dentre as autoras pertence a Tomie 

Ohtake, as quais somam apenas vinte. Isso coloca cerca de 15% (quinze por cento) do total de 
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obras de mulheres nas mãos de uma única artista. A trama se entrelaça muito mais quando 

percebemos que apenas 30% (trinta por cento) delas foram compradas. Ou seja, ao que pode 

ser inferido, se o esforço não partisse das artistas através da doação, ainda menor seria o seu 

contingente. 

Portanto, pensar essas lacunas, fruto de um histórico de políticas públicas, é entender 

que o museu reflete a sociedade na qual se insere. Perceber que essa coleção foi escolhida por 

um grupo de pessoas que negligenciaram a presença de outros. Isso também permite ampliar os 

questionamentos: qual a relação de artistas brancas e brancos para os e as artistas não-brancas 

e não-brancos? Será que houve uma política de aquisição de artistas indígenas, por exemplo? 

As artes modernas, eram só de belas artes ou também incluem os e as artistas populares? Essas 

indagações apontam o museu como um integrante sócio-histórico da sua vizinhança e são 

dínamo dessa pesquisa.  

 

UM ACERVO INTERMITENTE: PRESENÇAS E AUSÊNCIAS NA COLEÇÃO MAMAM 

A problemática citada anteriormente se destaca na exposição de 2015, 

contidonãocontido, sob curadoria de Maria do Carmo Nino, Clarissa Diniz e do setor educativo 

do Mamam. O projeto consistiu em três momentos expográficos, com duração de dois meses 

cada, e observava diferentes recortes do acervo. Nas paredes do salão térreo do museu, fixaram-

se diversas obras para simbolizar as décadas do século passado; colocou-se, lado a lado, duas 

das maiores coleções de artistas: Cenas da Vida Brasileira, do paraibano João Câmara, e os 

quadros de Luiz Carlos Guilherme, exposto pela primeira e única vez desde a sua aquisição. 

Concomitantemente, foram dispostos mesas e fichários, os quais convidavam os e as visitantes 

a expandir as biografias das e dos artistas que eram apresentadas e apresentados no projeto. 

Pois, se percebeu a carência dessas informações. O objetivo, compreendo, era propor que o 

museu olhe para si mesmo.  

Dessa ação, surgiu o catálogo homônimo (DINIZ, 2015) que possui textos das curadoras 

dessa exposição, de Ana Mae Barbosa e de Beth da Matta, diretora do Mamam na época, entre 

outras pesquisadoras e artistas. Em conjunto, se divulga fotografias de vista de exposição e da 

sua montagem. Esse trabalho atribui uma característica deficitária à Coleção Mamam. O acervo 
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iconográfico – que consta atualmente com cerca de 1200 (mil e duzentas) obras de 250 

(duzentos e cinquenta) artistas variados do território nacional e internacional – dificulta a 

elaboração de uma História da Arte Contemporânea e Moderna do Recife por não diversificar 

os seus elementos representativos. A causa é apresentada no texto de parede que acompanhou 

a mostra. 

Todavia, apesar da abrangência de seu acervo, possui lacunas significativas. Por ter 

herdado um conjunto relativamente aleatório de obras, bem como por ter tardiamente 

implementado uma política de aquisição de acervo, à Coleção não se pode 

confortavelmente atribuir a função de historiografar a arte produzida a partir do século 

XX em Pernambuco.2 

 

As ausências de diversas obras e artistas são, de fato, sentidas; e, também, não se nega 

a forma apressada na qual as obras foram inseridas na GMAR, como assumido por Leonardo 

Dantas em entrevista (DANTAS apud CASTRO, 2018, p.46). Portanto, se andássemos em 

paralelo com essa ideia de “impossibilidade” de reconstrução historiográfica, poderíamos tentar 

justificar as dificuldades de análise da Coleção Mamam. Assim, também compreenderíamos o 

pouco contato do acervo com o público nos espaços expositivos.3 Entretanto, a formatação do 

arquivo artístico do Mamam nos permite reflexões importantes sobre ausências e presenças de 

artistas em espaços de divulgação (BECKER, 2010), suas trajetórias, profissionalizações, 

identidades, etc. As lacunas, ao invés de limitar a “história da arte” do Recife\Pernambuco, 

servem para nos inspirar à investigação dos motivos e das ações que colocaram – e ainda 

colocam – determinadas (os) artistas ou obras para compor um inventário de museu ou não. 

Compreender essas ausências é perceber um local que foi construído e pensado 

organicamente por mãos humanas. É cruzar um labirinto arquitetado por políticas públicas de 

compra e aquisição de obras que possuem vulnerabilidades para diversificar suas 

representações. É reconhecer que o museu não se desloca das discussões sociais que o 

circundam.  

 
2 O texto completo encontra-se disponível em: 

https://blogmamam.wordpress.com/2010/03/26/contidonaocontido-texto-de-parede/. Acesso em: 30 de ago. de 

2021. 
3 Vale ressaltar que obras da Coleção Mamam podem ser visitadas pelo público geral e por pesquisadoras e 

pesquisadores através de agendamento. No entanto, essa desconexão comentada no texto se refere a programação 

expositiva do museu. Pois, sua grade é majoritariamente de mostras de curta ou média duração, de artistas 

convidados e itinerantes. Logo, aquelas e aqueles que visitam o local, sentem a falta de um acesso facilitado através 

de amplas exposições de longa duração com peças próprias da instituição. Para além, enquanto circunscrevemos 

esses desejos, também devemos sopesar as dificuldades técnicas e financeiras que um museu gratuito deve 

enfrentar para montar tal expografia – devemos somar também as adversidades do cotidiano que o espaço já 

enfrenta.   

https://blogmamam.wordpress.com/2010/03/26/contidonaocontido-texto-de-parede/
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Quando na formação da GAMR, houve preocupações em colocar artistas populares – 

muitas vezes chamados de artesões e artesãs – expostos ao lado de artistas das “belas artes”. 

Nesse ponto, Eduardo Castro (2018) aponta formação de dois campos distintos, o das artes 

plásticas e o das artes populares. Juntos, comportam 942 obras, “[...] sendo 642 peças de artes 

populares e 300 de artes plásticas” (Ibid., p. 178).  

Em tempos diferentes, o Mamam inseriu na sua coleção artistas como Vicente, Joaquim 

e Fédora do Rego Monteiro, Tarsila do Amaral, Abelardo da Hora e Wellington Virgulino, que 

carregavam – seja como referência, seja como crítica – a arte acadêmica. Mas, também, 

passaram por seu espaço “artistas populares” como Vitalino Pereira dos Santos (Mestre 

Vitalino), Lídia e Zezinho de Tracunhaém e Nhô Caboclo.  

No entanto, durante o levantamento das artistas presentes na coleção do museu, não foi 

possível encontrar o nome de Lídia de Tracunhaém, nem suas obras. Ao olharmos as datas de 

catalogação presentes no livro de registro, encontramos uma disparidade. Apesar do 

pesquisador Eduardo Castro mostrar os bastidores da consolidação do acervo da GMAR em 

1981, as obras do Mamam só começaram a ser registradas sete anos depois. Quais foram as 

obras adquiridas nos primeiros anos da galeria? Onde elas estão? Aparentemente, Onde Estão 

as Minhas Obras? (2017) é uma pergunta que perturba muitas e muitos artistas além de Arthur 

Omar e Bruno Faria. 

 

UM PASSADO QUE ECOA E A OBRA DE ARTE COMO DOCUMENTO 

As artes atraem nossos olhares, aguçam os ouvidos e nos põem sabores à boca. Há um 

conjunto de significados tácitos, uma realidade metafísica que se arrasta e se esconde pelos 

juncos do tangível. São capazes de ativar curiosidades, interesses e reminiscências pessoais, ao 

ponto de gerar uma intensa relação sensível entre observador e observado; ao mesmo tempo, é 

capaz de gerar confusões inescrutáveis, desenvolvendo repulsa e ódio dos objetos, como 

aconteceu na relação entre as Belas Artes e os ready-made da vanguarda dadaísta, por exemplo.  
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“Arte pensa sem os moldes do pensamento, pensa lidando [...]. Junta. Separa. Desmonta. 

Justapõe. Informa. Deforma. Racha. Arte acontece e analisa acontecimentos.” É assim que 

Beatriz Sicigliano Carneiro inicia seu artigo arte: máquina de guerra (2007, p. 218). 

Por que a arte nos intriga tanto? Talvez porque fale de nós e da nossa história, mesmo 

quando não fale de nada disso; ou, talvez, o efeito sinestésico da arte, a sua ação na nossa 

racionalidade, afetividade e sensibilidade seja o analgésico que precisemos para lidar com a 

vida. Ao passo que Ferreira Gullar diz: “a arte existe porque a vida não basta”, nos alerta, 

parece-me, à importância da fruição artística à alma, tal qual é o ferro ao sangue. Ou talvez, 

dando continuidade, arte seja coisa completamente diferente, coisa a qual palavras não 

conseguem comportar. 

O que impressiona na produção artística é que, sob a égide do silêncio, ela ainda é capaz 

de dizer muito. Paul Ricoeur (2007), ao ler o mito de Fedro, aponta a correlação entre a imagem 

e o texto. Para a obra clássica, essa comparação seria imperdoável, pois a imagem é estática e 

silenciosa, sem a capacidade de se defender dos impiedosos sentidos dos observadores e 

observadoras. Nesse quesito, Ricoeur questiona se esse distanciamento entre imagem e texto 

não é mais ardiloso do que parece: “Ora, onde o aspecto repetitivo é mais ostentado, de modo 

não problemático, do que nos escritos memorizados, decorados?” (RICOEUR, 2007, p.153). 

Assim, a medida em que a leitura crítica dos textos escritos pode ser feita, retirando esse 

grau de silenciamento e de estase do pensamento gravado, a análise crítica da imagem e do 

objeto permite atravessar o tempo e ser atravessado por ele. A cenografia do passado se 

desmonta em dinamicidade. O museu é espaço dialógico (RAMOS, 2004), o que cria a 

possibilidade de experimentar, de vagar (geográfica e temporalmente) e de aprender. No 

entanto, se mostra fundamental a formulação de um saber que permita ler a linguagem poética 

das coisas (RUOSO, 2008) e a linguagem das imagens (LIMA, 2014). 

Quando esses objetos são transformados em musealia, acabam por gerar um novo grau 

de complexidade. Emaranhando-se em outra discussão, atenta-se a multiplicidade de sentidos 

que o objeto de museu assume dependendo das imposições socioculturais atribuídas a estes, 

que nos é apresentada por Bruno Brulon. 
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Na realidade atual do campo museal, o fato de um objeto fazer parte de uma coleção 

de museu não significa que ele será facilmente identificado como “obra de arte”, 

“objeto-testemunho” [...]. Ainda que as categorias classificatórias, seu uso passa a ser 

relativizado de acordo com as culturas de onde o objeto provém, a intenção dos seus 

produtores ou os interesses daqueles que lhe atribuíram valor. Tal relativização dos 

processos classificatórios permite aos museus ‘brincar’ com os seus próprios 

enunciados e produzir novos efeitos simbólicos a partir dos mundos de significação e 

interpretação. (BRULON, 2016) 

 

É nesse jogo de passes que as interpretações se multiplicam. A “coisa” se torna objeto, 

o objeto se torna obra, a obra se torna documento, não necessariamente nessa ordem e nem 

como ação irreversível. Essa movimentação intrigante é uma das possíveis dinâmicas dos 

museus e o Mamam não é exceção.  

 Portanto, é fundamental partir do conceito de objeto-gerador de Francisco Régis Lopes 

– que trabalha o museu de forma encantadora. Inspirado pela Pedagogia do Diálogo de Paulo 

Freire, o professor e historiador propõe a construção de uma reflexão crítica acerca do objeto 

através do diálogo. As coisas nos dizem muito quando nos propomos a escutá-las. 

 

[...] na interação entre aquilo que Paulo Freire chamou de palavra geradora e aquilo 

que estou chamando de objeto gerador. Imbricações entre letras e coisas, coisas e 

vozes, entre o dito e o não-dito, entre o direito às coisas e o direito às palavras, entre 

sujeitos e objetos, tudo na qualidade de seres gerados e geradores. (RAMOS, 2004, 

p.160). 

 

Além da obra em si falar daquela ou daquele que a produz, outros elementos que a 

circundam são tão comunicativos quanto a peça em si. Determinados grupos estarem presentes 

e outros não, uma ausência de documentação (de um arquivo) que permita investigá-los. A 

procedência do objeto, uma biografia – que no caso das artistas, se mostrou muito escassa4 – 

ou uma cartografia de artistas que acompanhe esses elementos. Tudo isso é parte da narrativa 

do museu, dos seus preenchimentos e dos seus vazios. Ligar-se ao campo museológico não é 

desligar-se da sociedade. Ser objeto de museu, não é ser apenas relíquia do passado em um 

teatro de sombras. Não vivemos de silhuetas. 

De tal modo, olhar o arquivo como um mosaico cujo desenho se mostra incompleto, é 

ver uma história que se desenvolveu sobre capítulos em branco (majoritariamente de brancos). 

 
4 A ausência de biografias de mulheres em arquivos públicos e de fontes que permitam reconstruir as suas histórias 

é um tema tratado no texto de Ana Paula Simioni e Maria de Lourdes Eleutério. Cf. Mulheres, arquivos e memória. 

Disponível em https://doi.org/10.11606/issn.2316-901X.v0i71p19-27. Acesso em: 30 de ago. de 2021. 

https://doi.org/10.11606/issn.2316-901X.v0i71p19-27
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Assim, é imaginar um desenrolar a posteriori que supra essa carência representativa. As lacunas 

não são desestimuladoras de investigações profundas, pelo contrário, nos impulsionam por uma 

busca de respostas. É um dever ético da democratização do campo museal.  

Partindo do pressuposto de que o campo museal possui essas capacidades dialógicas, 

que não são janelas miméticas que conectam presente e passado, podemos reformulá-lo 

enquanto um laboratório do saber. Imaginá-lo como espaço em atualização de experiências, 

aprendizagens e confabulações. É pensar, de fato, um “museu de grandes novidades”. A 

contradição cantada por Cazuza transforma-se em inspiração.  

Se permitimos a cristalização desse campo, somos complacentes ao implacável efeito 

da modernidade que carrega ferramentas liberais de apagamento. A história é engolida pelas 

tramas do mercado. Se o museu é efetivado como local de adoração do passado, “O templo é 

destruído e as armas da sua destruição são veneradas no templo de amanhã – mas o ontem está 

perdido” (CAMERON, 1971).  

Em paralelo com essas ideias que a GMAR construiu sua visão educativa. A equipe de 

museólogos e museólogas da Fundaj elaboraram um projeto expográfico que pode ser 

sintetizado em quatro verbos: “Conservar, Divulgar, Comunicar e Educar”.5 Essas são as 

palavras que sustentam os desejos de uma experiência de museu voltada para o saber e para 

uma ação socio-pedagógica que sejam democráticos e múltiplos.  

 

NAVEGAR POR LABIRINTOS, UM FIO PARA NOS GUIAR: CAMINHOS DO ENSINO 

DE HISTÓRIA NO MAMAM 

Sequencialmente, busca-se olhar para algumas propostas de utilização do Acervo, do 

seu conteúdo e das suas ausências para pensar o ensino de história em um museu de artes. De 

antemão, digo não acreditar em uma fuga total do labirinto que é a história ou que é um acervo 

público. Os caminhos se cruzam, se bifurcam e desaparecem na nossa frente. O mistério está 

 
5 Reunir um acervo de arte segundo técnicas museológicas, em edifício próprio, que será denominado Galeria 

Metropolitana de Arte; Conservar, expor, e promover através de diversos meios de comunicação a divulgação do 

acervo; Situar o acervo dentro dos parâmetros de uma classificação museológica; Estabelecer uma leitura das 

diversas coleções reunidas pela Prefeitura Municipal do Recife, através de exposições permanentes, temporárias 

ou ainda itinerantes; Situar cada peça em sua individualidade, caracterizando a funcionalidade dos principais 

elementos constituintes do seu universo; Atender a um público variado (técnicos, estudantes e leigos) e 

conscientizá-lo do valor do patrimônio cultural; Estabelecer um intercâmbio cultural com instituições congêneres, 

universidades e escolas de 1º e 2º grau.” (Projeto Museológico e Museográfico de Implantação da GMAR: 

Arquivo do Museu do Homem do Nordeste in CASTRO, 2018, p.61 – Grifos próprios). 
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sempre à espreita nos ângulos retos, nas curvas e em formas geométricas não-euclidianas que 

constituem esse encadeamento de corredores.  

No entanto, também não uso de um negacionismo fatalista que não encontra saída dessas 

muralhas. Há saídas e fugas. Mas sempre retornamos ao mesmo labirinto. Ele se expande com 

o passar das horas, ele se reflete nos espelhos de outros lugares. As ausências que são sentidas 

no Acervo Mamam, também carecem em outras coleções e em outros campos sociais. 

Investigar essas inquietações é se permitir navegar por entre essas cenografias de Escher. É 

reconhecer seus alentos e seus dissabores.  

Assim, em referência aos escritores Paúl Eluard e André Breton, Antonio Paulo Rezende 

(1999, p. 163) nos revela algumas formas de escape: “Olhando as figuras brancas, 

desarrumando as pedras da história, retomando sonhos que parecem mortos, poderemos 

atravessar o labirinto e conviver com seus fantasmas”.  

O labirinto de Rezende é a cidade do Recife, um macrocosmo do Mamam; um conjunto 

de caminhos que revolve, constrói encruzilhadas e dá continuidade aos percursos desse museu 

de arte moderna e contemporânea. 

“A história produz-se dos confrontos, das permanências e da problematização” 

(REZENDE, 1999, p. 163). Por isso, permanência e ocultamento são atores de um teatro de 

sombras que deixam suas marcas no tempo. Os quais decalcam fissuras na geografia da 

sociedade. A luz que suporta a exposição joga com o que se busca mostrar e com o que se tenta 

esconder. O passado é revivido como contraste. É reminiscência ativa, em constante movimento 

e fluidez relida no presente.  

As astúcias das artes são incontroláveis, as utopias são elaboradas em cada 

movimentação do solo. Há um passado soterrado que merece ser revirado (BENJAMIN, 1983). 

A memória apresenta-se para além de um instrumento de investigação histórica, é meio no qual 

fluem sujeitos sociais.  

Com consciência das potencialidades da arte e de que “Nosso problema fundamental é 

a alfabetização: alfabetização letral, [...] emocional, [...] política, [...] cívica, [...] visual” 

(BARBOSA, 1995), mas mais ainda, de que o ato da leitura é ler nós mesmos e ler o mundo; 

Ana Mae Barbosa propõe uma forma de trabalhar a arte-educação, a Abordagem Triangular. 
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As indicações da educadora consistem em três eixos do ensino de artes, que podem ser 

simplificadas em Fazer-Ver-Contextualizar. Porém, não são vértices estáticos e nem seguem 

ordens específicas, às vezes assumindo o modelo de ziguezague que produz múltiplos 

percursos: fazer-contextualizar-ver-contextualizar; ver-fazer-ver-contextualizar-fazer... 

Contextualizar a arte, como observador, é colocar-se enquanto a coloca no mundo, nas 

diferentes formas de sociedade e nos seus contornos, nas identidades diversas e nas suas 

interações – conflituosas e harmoniosas. Contextualizar a arte é compreendê-la enquanto 

comunicação, é entendê-la enquanto elemento historicizado e historicizador. É dessa 

compreensão que se fortalece a relação entre arte e ensino de história. 

É caminhando em paralelo com essas reflexões que poderemos explorar melhor o 

conceito de objeto-gerador, proposto por Francisco Ramos (2004), e podemos escutar a 

linguagem poéticas das coisas, discutida por Carolina Ruoso (2008). Ruoso, em sua tese de 

mestrado, explora diversos estilos de imagem. Ela não queria utilizá-las como mera ilustração, 

“mas sim documentação analisada em pesquisa, pois precisaria apresentá-las ao leitor” 

(Ibid.,p.18). A pesquisadora transforma imagem em documento para explorar mais a sua 

profundidade, evitando mergulhar apenas no raso. 

Vale ressaltar que ambas as pesquisas citadas anteriormente analisam o Museu do Ceará 

e seus objetos. Isto pode criar um leve desconforto ao transportá-las para o Mamam. Seriam os 

museus de arte e os museus históricos semelhantes? Mas, talvez, a pergunta que deva ser feita 

é: estariam eles tão contrapostos assim? 

Ricardo de Aguiar Pacheco (2015), usando das leituras de Dominique Poulot (2007), 

que analisou os museus franceses, discorre sobre a importância do espaço museal no ensino de 

história. Este aponta que a ressignificação dos Museus de História começa na década de 1990, 

a partir das transformações que a Escola dos Annales trouxe para a produção historiográfica. 

Nela, inicia-se um debate de temas plurais como cultura material e representações sociais do 

passado (PACHECO, 2015). Circe Bittencourt comenta, em Ensino de História: Fundamentos 

e Métodos, as possibilidades educativas que um Museu Histórico oferece. 

 

Objetos de museus que compõem a cultura material são portadores de informações 

sobre costumes, técnicas, condições econômicas, ritos e crenças de nossos 
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antepassados. Essas informações ou mensagens são obtidas mediante de uma ‘leitura’ 

dos objetos, transformando-os em ‘documentos. (BITTENCOURT, 2005). 

 

Ao vermos que um “documento” pode ser classificado de forma abrangente como toda 

“unidade de registro de informação, qualquer que seja o suporte ou formato” (ARQUIVO 

NACIONAL, 2005), é possível construir paralelos com a obra de arte musealizada. Com certeza 

que não se busca reduzir a produção artística visual a um caráter puramente comunicativo. No 

entanto, há uma série de enunciados latentes nas peças gráficas, cinematográficas, audiovisuais 

e plásticas que compõem o conjunto de obras do Mamam. Dessas informações, cujos elementos 

falam dos próprios objetos produzidos, das suas autoras e autores, dos seus contextos sociais e 

sensíveis, fomentam a História da Arte e o pensamento histórico dos locais nos quais habitam.  

Por isso, destaco dois fragmentos para mostrar que as discussões presentes nessas duas 

formatações de espaço – arte e história – não são tão ambivalentes: 

 

Para o autor (ainda sobre o trabalho de Dominique Poulot) é neste contexto que os 

Museus de História, e suas exposições passaram a se utilizar dos temas da pós-

modernidade – identidade, etnia e sexualidade – para atingir os interesses de diferentes 

públicos. Como resultado desse processo no século XXI as exposições dos Museus de 

História se ligam mais aos temas e interesses do tempo presente do que a intenção de 

retratar um passado por si mesmo. (PACHECO, 2015). 

 

Imagens diversas produzidas pela capacidade artística humana também nos informam 

sobre o passado das sociedades, sobre suas sensações, seu trabalho, suas paisagens, 

caminhos, cidades, guerras. (BITTENCOURT, 2005). 

 

Os debates e temáticas da Arte Contemporânea e das suas curadorias estão em 

consonância com os temas presentes nas atuais exposições de museus históricos. Portanto, 

somado com as reflexões de Bittencourt acerca da imagem, podemos pensar a importância que 

um Museu de Artes tem na construção da história visual de um período e das suas 

representações culturais e simbólicas. 

Assim, além dos caminhos que já percorremos até aqui, podemos construir uma análise 

histórica do Mamam e dos seus sujeitos através do acervo iconográfico que a instituição 

comporta – ou não. 

Na Coleção encontramos autores e autoras do modernismo figurativo do início do século 

XX e das representações populares (como os irmãos Vicente, Fédora e Joaquim do Rego 
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Monteiro, Antonieta Santos Feio, Cícero Dias, Tarsila do Amaral outros); dos “novos suportes” 

como a fotografias, o registro de performance, artistas multiplataforma (Brígida Baltar, Rivane 

Neunschwander, Marcio Almeida, Marcelo Silveira, Oriana Duarte). Quando olhamos para os 

discursos sócio-políticos, encontramos as discussões sobre o corpo e suas representações 

(Rodrigo Braga, Juliana Notari, Rodolfo Mesquita, por exemplo); as críticas às estruturas 

políticas como em João Câmara, Paulo Bruscky e Cildo Meireles.  

Ademais, há a possibilidade de discutir os períodos iniciais de alguns e algumas artistas, 

que diferem do que “já é conhecido”, como a obra Louvor a natureza (Sem data) de Tarsila do 

Amaral de um momento pré-arte proletária, fruto de uma experimentação figurativa e 

consciente do fazer artístico; de Guita Charifker, com uma obra sem título (1970) na qual, 

diferente das suas aquarelas inspiradas no realismo mágico dos muralistas mexicanos, exibe um 

aquarelado mais surrealista e onírico; trabalhos de desenho e gravura de Marianne Peretti, que 

não remetem aos seus enormes vitrais de Brasília. O novelo, ao ser desenrolado, não revela um 

único fio de grandes dimensões, mas vários, de amplas cores, tamanhos, texturas e 

comprimentos. 

 Portanto, vemos que o museu é uma coletânea de caminhos imprevisíveis. Não se deve, 

no entanto, “[...] transformar o museu em um apêndice da escola, nem descuidar da visita do 

público” (LOPES, 1991 apud RAMOS, 2004). É um local lúdico no qual a admiração e leveza 

que tanto necessitamos para escapar das pressões do cotidiano não é empecilho para as suas 

atividades socioeducativas. Além de tudo, é um local singular. Único nas suas propostas e 

realizações. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nessa dança temporal entre passado e presente, no qual o futuro tenta se inserir quando 

as oportunidades aparecem, vemos o museu como um grande palco. Nós somos plateia, direção 

e bastidores. Decidimos se seguimos o compasso rítmico ou se quebramos o tablado. Permitir 

que os objetos de museu sejam cristalizados é silenciar suas trajetórias até a exposição, é 

transformar o patrimônio em simples templo de devoção do antigo. 
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Portanto, é fundamental uma ação que democratize esse campo. O acervo, no caso do 

Mamam, é uma fonte inspiradora de propostas de atuação. Não se deixar paralisar pelas 

ausências é essencial na elaboração da história desse local. Compartilhar os questionamentos, 

as revoltas e as alegrias através do ensino de história no museu e na análise crítica das obras é 

combustível para o desenvolvimento desse projeto. Pois, reconhecer as carências desse espaço 

é vê-lo refletido nos espelhos da cidade. Ele não se desloca do seu contexto, mesmo com suas 

idiossincrasias tão características. 

Como foi apresentado, há possibilidades díspares de olhar e atravessar esse labirinto. Se 

perder é uma possibilidade. Mas, às vezes há uma indescritível preciosidade em se encontrar 

perdido. 
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A imaginação museal de Nice Firmeza: cores e sabores da resistência 

Luiza Helena Amorim Coelho Cavalcante1 

Resumo: Virgínia Woolf, no ensaio “Um teto todo seu”, escreveu que para as mulheres 

escritoras de ficção fazia-se necessário um lugar sossegado para produzir, ter independência 

financeira e validação social. Partindo de uma liberdade poética, pode-se pensar: a artista 

cearense, Nice Firmeza, precisava de um jardim só dela, colorido e sem limites. Cedo, aprendeu 

a construir seus próprios espaços poéticos de resistência para atingir seu objetivo de ser uma 

artista. Integrante da Sociedade Cearense de Artes Plásticas (SCAP), desenvolveu-se enquanto 

uma trabalhadora dos mundos da arte, atuando em várias funções como arte educadora, 

mediadora, museóloga, curadora, entre outras. Que tensionamentos encontramos nessa 

trajetória? Que obstáculos uma mulher enfrentava para ser artista plástica, na década de 50, no 

Ceará? Nice conquistou o teto e o reconhecimento internacional, tendo exposto na Rússia, 

França, Marrocos, entre outros países. Junto ao marido, Estrigas, abriu as portas da própria casa 

e criaram o Minimuseu Firmeza. Ela fez do bordado e do ato de bordar, uma obra de arte, 

criando suas peças e compartilhando saberes com alunas, debaixo das mangueiras do sítio, onde 

morava. Para Gilmar de Carvalho Nice ao dedicar-se ao bordado, correu o risco de ser chamada 

de bordadeira “como se fosse depreciativa para a condição de artista”. De que forma o bordado 

materializa uma resistência, ainda hoje no Museu, após a morte de Nice? Essas discussões são 

parte de uma pesquisa de dissertação de mestrado, em andamento.  

 

Palavras-chave: Nice Firmeza, Minimuseu Firmeza, História da Arte no Ceará. 

 

INTRODUÇÃO 

Quando observamos a História das mulheres artistas no Ceará, no século XX, 

encontramos muitas zonas de contato a partir da análise das vivências delas no mundo, 

trajetórias marcadas, em sua maioria, pelo preconceito, apagamentos de suas conquistas e 

proibições de práticas artísticas. De acordo com Pinheiro (2007: p.69), a historiografia cearense 

destaca o nome de quatro artistas, antes da década de 1950: Isabel Rabelo, Maria Laura Mendes, 

Joinha Fragoso e Sinhá D´Amora. A lista diminuta conduz à pergunta: não há outras artistas 

que deveriam ter seus nomes grafados, na história da arte no Ceará, neste período? A abertura 

para a participação, mais efetiva, das mulheres em cursos de formação mais profissional, 

 
1 Mestranda em História Social na Universidade Federal do Ceará (UFC). Essa pesquisa conta com apoio 

financeiro (bolsa) da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) e está 

vinculada ao Grupo de Estudos e Pesquisas em Patrimônio e Memória (GEPPM/UFC/CNPq), tem como 

orientadores o Prof. Dr. Antonio Gilberto Ramos Nogueira (UFC) e a Profa. Dra. Carolina Ruoso (UFMG). 
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exposições e concursos, em Fortaleza, inicia a partir de alguns anos após a fundação da 

Sociedade Cearense de Artes Plásticas (SCAP), em 1944, pois, antes disso, a primeira entidade 

que congregou artistas na cidade o Centro Cultural de Belas Artes (CCBA) não teve 

participação feminina, nem em sua constituição, nem na realização das atividades oferecidas. 

De acordo com Galvão (apud Pinheiro, 2007: 68), há registros nos jornais de Fortaleza, de 

cursos de pinturas para senhoras, ministrados por professoras formadas no sul do país, e 

referências também à exposições de artistas mulheres, nos anos 30 e 40: “Também se pode ver 

exposições de final de curso com 30, 40 nomes de mulheres participando da exposição. 

Interessante é que essas mulheres que pintaram não estão na história da arte, nunca vi nenhum 

nome posterior que venha a confirmar isso”. Muitas exposições eram feitas em vitrines de casas 

de moda, improvisos que marcaram décadas, já que não havia na cidade um incentivo às artes, 

tampouco locais especializados nem realizações de salões, assim, utilizavam espaços em 

livrarias ou cinemas.  

A partir da SCAP, podemos refletir sobre a trajetória de Maria Osório de Castro, que 

assumiu o nome artístico de Nice, a primeira aluna matriculada no curso livre de Desenho e 

Pintura da instituição. A história dessa artista fornece-nos importantes elementos para refletir 

sobre tais questões perpassando gênero, sociabilidades, trabalho, entre outros. Interessa-nos, 

neste artigo, observar as formas de resistências inventadas, por ela, para construir uma trajetória 

respeitada nos mundos da arte. 

Nice nasceu em 18 de julho de 1921, na cidade de Aracati, litoral cearense. Ainda na 

infância, teve contato com atividades artísticas na escola, contudo, sua inventividade e a 

rebeldia de não seguir as normas colocadas pelos professores, como o método da cópia de 

gravuras, fez com que ela fosse mal interpretada e dispensada das aulas de pintura com a 

justificativa que não ter talento e até a suposição que se tratava de um problema visual da 

menina. 

Aos oito anos, quis aprender bordado no Patronato de Aracati, o que a mãe não permitiu. 

De acordo com Nice, D. Hermeta Osório de Castro achava que a pessoa que fosse aprender 

outra coisa, não estudava. Na família de nove filhos, Nice era a única mulher e sua mãe 

valorizava muito os estudos, até porque era a única enfermeira-parteira diplomada da cidade. O 
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esposo, Francisco Osório de Andrade, trabalhou em um cinema e depois montou uma 

mercearia, que ficava justamente ao lado do patronato. Com a ajuda dele, a menina inscreveu-

se no curso, deixava a farda no comércio, trocava-se e ia para a aula. Farsa descoberta, levou 

uma surra e foi proibida de frequentar o curso. Já adolescente, começou a participar de 

apresentações teatrais, sendo paga por isso, mas o irmão mais velho, responsável 

financeiramente por ela, pois, o pai já falecera, sentiu-se incomodado ao vê-la como atriz 

principal de uma peça e não permitiu que ela desse continuidade. Ele inclusive trancou a 

matrícula do colégio. Não era fácil ser artista, conforme podemos perceber a partir desse trecho 

de um depoimento de Nice: “Naquele tempo tudo era muito censurado. Diziam que as moças 

artistas iam para o cabaré com os rapazes, mas era tudo mentira. Nessa época, nos anos 30, a 

coisa era muito rígida” (PINHEIRO, 2007: p.74). 

Em 1950, já morando em Fortaleza, ela estava na calçada, em frente ao apartamento 

onde morava, tentando desenhar a saída dos trabalhadores de uma fábrica, quando foi 

surpreendida por um vizinho.  Era o artista plástico José Maria Siqueira, integrante da SCAP e 

ao notar o talento e interesse, convidou-a para o curso livre de desenho e pintura que iria 

oferecer vagas.  Ela iniciou o curso, ao lado de vários artistas homens e apenas duas mulheres: 

Nilza e Lisete. Pouco tempo depois surge o primeiro obstáculo: 

 

Meu irmão começou a reclamar: “Essa menina só quer coisa que não dá resultado. 

Não quer ser professora, não sei o que mais, só quer coisa que não dá dinheiro, é só 

gastar, gastar. Porque era ele que comprava meu material de pintura. Aquilo de doía 

(SOEIRO, 2011: p.20).  

 

Ela decidiu procurar emprego e sem dizer nada a ninguém, fez um teste para trabalhar 

na companhia telefônica. Até que um dia, estava em família almoçando quando uma vizinha a 

chamou para atender uma ligação telefônica, quando voltou à mesa contou que iria trabalhar 

para comprar o material de pintura. Foi uma confusão quando o segredo foi revelado, os irmãos 

não queriam permitir que ela trabalhasse fora. D. Hermeta teve que intervir e defendeu-a, 

afirmou que a moça já sofrera muito por ter abandonado o teatro e dessa vez, permitiria que 

fosse adiante com esse sonho. Nice trabalhou como funcionária da empresa telefônica por onze 

anos, alcançou a independência financeira, perseverando no objetivo de ser uma artista.  
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Pinheiro (2007: p.71) afirma que das alunas pioneiras na SCAP, apenas Nice continuou 

trabalhando com arte até o encerramento das atividades da sociedade, em 1958. Poucas se 

firmaram profissionalmente, a autora cita também Heloysa Juaçaba, como uma segunda artista 

que conseguiu estruturar uma carreira e ser reconhecida. Deste período, podemos mencionar 

como participantes: Dayse Montenegro (segundo Estrigas), Augustine Pouchain e Freda Bondi 

(foram scapeanas, mas estruturaram carreiras fora de Fortaleza) e Angélica Torres, a única 

professora mulher da SCAP. Uma das possíveis causas da baixa frequência de mulheres está 

no preconceito que elas enfrentavam, conforme podemos observar no depoimento de Nice: 

A aula na SCAP era à noite. O Campos dizia assim: "Nice você tem muita coragem!" 

Um dia, um sujeito, um barbeiro, porque naquela região era só comércio, perguntou 

ao Campos: "Eu posso levar a minha também, para lá?" Achando que era outra coisa, 

sabe? O Campos disse: "Não! Ali não é o que o senhor está pensando, ali são moças 

que estudam arte". Acho que é porque ele só via homem, né? Só tinham três 

mulheres". Pinheiro (2007: p.75) 

 

Galvão apud Pinheiro (2007: p.74) explica que o contexto social era de repressão social 

e familiar. Ele conta ter ouvido um depoimento de D. Aída Coelho, mulher do doutor Antero 

Coelho, ex-reitor da Unifor, afirmando que estudou na SCAP, mas que não era visto como uma 

atividade de “pessoa séria, porque havia desenhos de modelo vivo”. Vale ressaltar que o 

ambiente do centro de Fortaleza à noite era considerado inadequado e, a primeira sede da SCAP, 

localizava-se nos altos do Bar Americano, na Rua General Sampaio.  

 

INVENÇÕES DE NICE FIRMEZA 

Ao referir-se à SCAP é necessário apresentar sua importância para a história da arte no 

Ceará, enquanto espaço de discussão de políticas públicas para as artes plásticas e de formação 

de artistas. Para Estrigas (1983), ela representou a fase renovadora da arte no Ceará, devido aos 

novos temas, questões e às suas práticas como cursos, ateliê coletivo e “picnicartes”, onde saiam 

em grupos para pintar ao ar livre, em vários pontos de Fortaleza. A Sociedade patrocinou 

exposições e assumiu a organização do Salão de Abril o mais importante evento de artes do 

estado, ainda hoje. A Sociedade foi responsável pelo segundo Salão de Abril, realizado em 

1946, ao décimo quarto em 1958. Isso foi importante para dar oportunidade também de 

participação das artistas mulheres, embora que de maneira desigual: III Salão de abril (1947), 
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Joinha Fragoso e Angélica Sousa; V Salão de Abril (1948), Angélica Sousa; VI Salão (1950), 

Ruth de Sousa; VII Salão (1951), Nice Firmeza e Aneliese Tuiola; VIII Salão, ano de maior 

participação feminina, com onze mulheres. 

Nice não só se firmou enquanto artista, tendo contato com várias técnicas, mas, também 

conheceu Estrigas, o companheiro até o fim da vida. Em 1961, eles se casam e depois de um 

tempo, morando no centro da cidade, mudam-se para o sítio dos Firmeza, no bairro Mondubim, 

periferia de Fortaleza, levando a mãe dele, D. Bárbara. A vivência, nesse lugar bucólico, 

influencia toda a criação de Nice, cuja obra de pintura passou por quatro fases: a primeira durou 

toda a década de 50, quando dedicou-se a pintar paisagens; na segunda começa a retratar 

pessoas, já que em entrevista a Soeiro (2011: p. 25), ela conta que sentia uma carência muito 

grande de convivência2 ; a terceira3 foi marcada por pintura de rostos com máscaras, uma forma 

de expressar a maledicência das pessoas, a falsidade; a última foi a fase das crianças marcada 

pelo estilo de arte naïf, devido ao estilo marcado pela simplicidade e espontaneidade das cores 

e traços. Elas lhe renderam a participação em exposições internacionais como o Brèsil 

Naïf (Marrocos, em 1986), o Salon Internacional d´Art Naïf (França, 1986) e o 3ème Salon 

International d´Art Naïf (Paris). A artista unia o erudito ao popular de maneira muito natural, 

mas nem por isso, simplista.   

Começou quando eu principiei a ensinar, a conviver com as crianças, a minha vida 

mudou completamente. Aquele vazio que existia deixou de existir. Eu me sentia 

realizada. Sabia que estava ajudando alguém. Uma convivência muito pura, muito 

sadia. E minha pintura mudou também. Veja meus quadros antigos e os de hoje. São 

completamente diferentes. Eu procurava me aproximar delas com aquela 

simplicidade, com aquele despojamento, aquela coisa.  (SOEIRO, 2011, p.26).  

 

Entre uma fase e outra ela fez experimentações de obras abstracionistas e surreais. Ao 

analisar o conjunto da obra, é perceptível a mudança inclusive nas paletas de cores utilizadas. 

Essa última fase é mais colorida, mais viva. Essa citação leva-nos trazer o conceito de artista-

etc (BASBAUM, 2013) para relacioná-lo à atuação de Nice, já que atuava em várias camadas 

dos mundos da arte. De artista, ela passa a se desdobrar em outras funções, a primeira delas foi 

de arte educadora. Um papel assumido logo que se mudou para o sítio e passa a ministrar, aulas 

de arte, para as crianças do bairro. Nice ministrou aulas, para crianças, em projetos ligados às 

 
2 Sobre a terceira fase, ela comenta: “Essa mudança drástica me fez sentir muita solidão. Eu era uma pessoa muito 

alegre, comunicativa” (SOEIRO, 2011: p.26).  
3 “Eu não podia pintar o próprio rosto das pessoas como eu os via e escondia-os atrás de máscaras. Eu atribuo isso 

ao comportamento das pessoas” (Ibidem). 
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secretarias de educação e cultura do Ceará, em escolas públicas e no Conservatório de Música 

Alberto Nepomuceno.  

Com Estrigas, em um exercício de imaginação museal (CHAGAS, 2003), aliando a 

poética e política das coisas, fundam o Minimuseu Firmeza, em 1969, no sítio. Ele acaba 

ocupando uma lacuna deixada pela SCAP, uma vez que ao encerrar suas atividades, em 1958, 

deixou os artistas sem aquela atmosfera de coletividade nas críticas dos trabalhos de um e do 

outro, na fruição do ateliê partilhado, logo, estavam todos muito soltos e o minimuseu surge 

como esse espaço agregador. É resistência política na escrita da história da arte no Ceará, 

através da atitude de Estrigas de colecionar documentos como catálogos de exposição e recortes 

de jornal, formando um arquivo preciso sobre a arte e os artistas do Ceará, que passa a ser 

disponível para o público no Centro de Documentação do Minimuseu. Há um importante debate 

proposto por Ruoso (2020: p.758) no artigo “Minimuseu Firmeza: arte/vida em defesa de uma 

história da arte no Ceará”, em que ela localiza-o dentro da discussão de uma geopolítica das 

artes, em que os trabalhos de memória de Estrigas e Nice legitimaram uma história da arte no 

estado: 

Realização de ateliês, rodas de conversa, pesquisa, produção de fontes documentais, 

realização de exposições e publicações sobre arte. Argumentamos que todo esse 

trabalho de memória em defesa das artes acontece a partir de um museu comunitário 

que promove a escrita de uma história da arte contra-hegemônica, insurgente, que 

parte da chamada periferia das artes. 

 

O museu foi criado, montado, compartilhando e vivido a partir da colaboração dos 

amigos que doaram obras, trocaram ou venderam por um valor simbólico, assim, montaram um 

acervo de obras de arte e abriram as portas, da própria casa, para receber artistas e todo tipo de 

público. Muitos grupos escolares visitavam o museu e eram recepcionados por Nice que passou 

a atuar também como museóloga, mediadora, curadora, entre outras funções. 

O afeto compartilhado na formação do acervo refletia em tudo, até na forma como foi 

organizada a exposição permanente, conforme podemos observar na divisão das obras: Sala 

Arte & História cuja disposição das obras pretende traçar uma cronologia das artes no Ceará, 

apresentando três fases da arte: pré-história, acadêmica e do moderno ao contemporâneo; Sala 

Arte & Afeto que apresenta as obras doadas por amigos e crianças que eram alunas de Nice; e 

como não poderia deixar de ter, a Sala Nice & Estrigas com parte da produção do casal. 
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E nesse espaço museológico, Nice além de ser uma trabalhadora dos mundos da arte, 

faz dele uma forma de resistência na criação de um mundo mais afetuoso, mesmo que no 

pequeno universo de atuação dela. Com frutas do próprio sítio, inventa e prepara doces, sorvetes 

e bolos para receber os visitantes, sem fazer distinção, todos acabam a experiência de ir ao 

minimuseu, com esse carinho gastronômico. Um saber fazer que foi uma das justificativas para 

ela ser nomeada Tesouro Vivo/ Mestre da Cultura, pela Secretaria da Cultura do Ceará (Secult), 

em 2007. 

Para Ruoso (2020, p.764), a experiência do Minimuseu pode ser caracterizada como um 

museu de artista, pois, “Estrigas e Nice Firmeza transformaram a casa em museu de arte como 

parte do seu projeto de vida e de seu processo criativo; assim sendo, o nomeamos de museu de 

artista”. Yuri Firmeza (2014: p.27), sobrinho neto de Estrigas e também artista, reflete sobre a 

tentativa de normalizar o museu: “Mas a quem interessa categorizar esses espaços quando 

estamos falando de um artista que radicalmente fez da vida uma obra de arte e pensou a arte 

não como um adjetivo, mas como um verbo?" Nice e Estrigas deixaram pistas sobre o que era 

o espaço, como podemos ler na placa fixada na entrada da casa: “Firmezarte: Residência 

Ecológica Cultural de Nicestrigas”.  

No sítio, Nice encontrou um jardim só dela, mas que fez questão de partilhá-lo, de 

maneiras sutis, como pôr uma flor no cabelo das mulheres que a visitavam, à maneiras potentes 

como ao realizar rodas de bordado debaixo das mangueiras frondosas. A volta ao ato de bordar, 

só acontece na fase adulta, por ocasião do costume de passar um período, vestindo-se apenas 

de preto, devido ao falecimento de um tio: “Como minha roupa era preta, decidi bordá-la para 

ir à uma exposição do Barrica. Lá, o Zé Tarcísio, outro artista plástico, quis trocar de blusa 

comigo. Eu, então, lhe disse: não! Traga a sua que eu bordo” (PIONER, CABRAL, p.73: 2012). 

Ela inventou um estilo próprio caracterizado como pintura em linha com motivos florais 

que ornamentaram, principalmente, roupas, em uma explosão de cores harmônicas. Quando 

retoma o bordado e abraça-o como arte, já era artista reconhecida. Seus bordados viraram peças 

de museu, tendo participado de várias exposições. A primeira delas foi em 2005, com uma nova 

experiência artística. Devido ao rompimento de um nervo no braço, Nice ficou sem poder pintar 

e havia sido convidada para uma importante exposição coletiva a ser realizada, no Museu do 
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Ceará. Resolveu bordar mandalas, buscando inspiração nas que ela fazia com flores naturais no 

sítio. 

Foi legitimada, pela universidade, ao ser citada, especialmente, pelo pesquisador da 

cultura popular, o prof. Gilmar de Carvalho que defendia que o bordado de Nice era considerado 

obra de arte, trazendo para o debate essa característica tão própria dela de transitar com 

naturalidade entre o erudito e o popular: “A vontade de bordar não contradiz a pintura, antes, 

podem ser vistas como complementares. Correu o risco de ser chamada de bordadeira, como se 

fosse depreciativa para a condição de artista (CARVALHO, 2007: p.48)”. 

Ser chamada dessa maneira, talvez fosse aos olhos de alguns ser categorizada como 

integrante da cultura popular, algo de menor status e prestígio, que durante muito tempo em 

uma visão tradicional, foi tida aquela produzida pelos “extratos inferiores, pelas camadas 

iletradas, mais baixas da sociedade, ao passo que cultura erudita (ou de elite) é aquela produzida 

pelos extratos superiores ou pelas camadas letradas, cultas e dotadas de saber ilustrado 

(DOMINGUES, 2011: p.403). 

Por que bordar seria algo menor diante da pintura, já que se trata de uma expressão 

artística que demanda muita criatividade: o desenvolvimento da ilustração do bordado, a 

escolha dos pontos a serem utilizados, da paleta de cores, a técnica da execução? No texto “A 

criação da feminilidade”, Rozsika Parker (2019) traz elementos que tensionam e alimentam 

esse debate, que envolve também a relação arte versus artesanato.  

Quando as mulheres pintam, seu trabalho é classificado de “feminino”, de maneira 

homogênea – mas é reconhecido como arte. Quando mulheres bordam, isso não é 

visto como arte, mas inteiramente como expressão da feminilidade. E o que é crucial: 

é classificado como artesanato. 

 

Carvalho (2007: p.48) defendia que o bordado criado por Nice era um ritual de dança e 

invenção, um estilo próprio, uma grife de weareble arte que possuía aura por ser uma peça 

única: “Ao mesmo tempo em que se apoia numa tradição, Nice supera a necessidade do risco. 

Seu bordado não é serial ou artesanato, mas criação em estado puro”. Parker (2019: p. 99) 

também compartilha desse pensamento: “Decidi chamar bordado de arte porque ele é, sem 

dúvida alguma, uma prática cultural que envolve iconografia, estilo e função social”. Ela 

explica que essa divisão tem explicações históricas, sendo parte da atribuição de fatores de 
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classe no sistema econômico e social: enquanto as belas artes (pintura e escultura) eram 

pertencentes ao campo das classes privilegiadas; o artesanato e artes aplicadas eram inerentes 

à classe trabalhadora.  

A hierarquia entre arte e artesanato sugere que a arte feita com linha e a arte feita com 

tinta são intrinsecamente desiguais: que a primeira é menos significativa, em termos 

artísticos. Mas, as diferenças reais entre elas se dão nos termos de onde e por quem 

são produzidas. O bordado, à época da divisão arte/artesanato, era realizado na esfera 

doméstica, geralmente por mulheres, por “amor”. A pintura era produzida 

predominantemente, ainda que não só por homens, na esfera pública, por dinheiro 

(PARKER, 2019: p.99). 

 

A partir dessas colocações, podemos propor relações, compreendendo mundo como: 

“(...) um mundo se constitui do conjunto de pessoas cuja ação é essencial à produção do que 

elas produzem, seja qual for o objeto dessa produção”. Convém ressaltar que, os mundos da 

arte seguem a um conjunto de convenções que são incorporadas nas práticas, do mundo à qual 

pertencem. Entretanto, “Tanto do ponto de vista teórico quanto do empírico, portanto, é 

perfeitamente possível haver vários desses mundos coexistindo num mesmo momento”. O autor 

conclui que selecionar um dos mundos como autêntico, em detrimento dos demais é um mero 

preconceito estético ou filosófico (BECKER 2010: p. 10, 11). Nice soube mover-se, com 

maestria, pelos mundos da arte, popular e erudito, manuseava harmoniosamente saberes dos 

livros, aprendidos formalmente e àqueles advindos da sabedoria popular.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Para Fonteles (2014) Nice e Estrigas  eram um só, uma só entidade, um olhar de quem 

acompanhou o casal na vida íntima, que sabia como se complementavam harmonicamente, em 

suas personalidades e ações. Foram mais de cinquenta e dois anos de convivência entre namoro 

e casamento. Argumentamos que como artistas, faz-se necessário examiná-los, separadamente, 

a fim de compreender como Nice contribuiu tanto para o Minimuseu Firmeza quanto para a 

história da arte no Ceará. Com estilos artísticos bem diversos, trilharam seus próprios caminhos, 

ele com mais visibilidade na Academia e na imprensa, por ter publicado livros e atuado como 

cronista e colunista em jornais. 
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O Minimuseu foi para os dois um espaço privilegiado de criação, experimentação, 

convívio com os artistas e contato direto com o público. Através dele, Nice abriu um leque de 

possibilidades nos mundos da arte, aproveitando a potência dos encontros, dos afetos, das 

resistências para firmar-se enquanto artista mulher, nordestina, lutando para ter sua arte 

reconhecida até mesmo em terras estrangeiras. Na casa museu há marcas de uma convivência 

feliz, com a natureza, com o outro, com o marido, como se o passado quisesse a todo instante 

ser presente e futuro como espaço de memórias e histórias das artes cearenses. Para Cavalcante 

(2021) 

Ao tratar do presente visando o futuro, temos as artes de Nice bastante referenciadas 

como elemento gerador de vínculos, alinhavando os três tempos. O bordado dela hoje 

é símbolo de resistência, pois, após o falecimento da artista, sua memória e do seu 

patrimônio material e imaterial é muito enfatizada a partir dele.  

 

Entre os projetos de arte realizados por ela, fora o principal que foi o museu, o bordado 

tem sido acionado, pela administração do museu, como um dispositivo para conferir sentidos 

ao espaço, já que a ausência do casal transformou a experiência de visitar o Minimuseu, uma 

vez que eram eles quem recepcionavam as pessoas de uma forma muito acolhedora e única. 

Desde 2019 é realizado o Projeto Bonequices que promove geração de renda para mulheres da 

comunidade do entorno, no Parque Santana, através de um curso de costura e bordado, onde 

elas aprendem a fazer bonecas com roupinhas inspiradas nos bordados da Nice.  

Em 2021, comemorou-se o centenário de nascimento de Nice, contudo, foi perceptível 

a maneira como as instituições trataram as comemorações do centenário de Estrigas, em 2020 

e dela. Entre as homenagens estacamos, um documentário produzido pela TV Assembleia do 

Ceará, e  o “Seminário 100 Estrigas: memória e legado”,  organizado pelo Museu de Arte da 

Universidade Federal (Mauc), com apoio da Secretaria de Cultura do Ceará, além de uma 

exposição e lançamento do livro “A grande arte de Estrigas”, organizado pelo prof. Gilmar de 

Carvalho. No Mauc, Nice foi tema de uma live, intitulada “Nice Centenária”, bem como em 

equipamentos como o Centro Dragão do Mar e Cine São Luís e Biblioteca Estadual do Ceará. 

Convém ressaltar, que o período talvez não tenha sido propício para realização de eventos 

devido à pandemia da COVID-19  e falta e recursos financeiros. Não pretendemos com essa 

observação, comparar os artistas promovendo uma concorrência como se um fosse melhor que 



 
 

Universidade Federal do Ceará, Fortaleza | 04 a 08 de Outubro de 2021 

79 
 

 

o outro. Porém, chama a atenção para a relevância de pesquisas como como esta, em 

andamento, para mostrar a importância de Nice para a história da arte no Ceará e que ainda há 

muito o que expor sobre o trabalho dela.  
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O museu de arte negra e a imaginação museal de Abdias Nascimento 
 

Rodrigo Rafael Gonzaga1 

 

Resumo: Esta pesquisa busca analisar o processo de construção de uma estética negra no Brasil, 

como ferramenta política e ideológica para afirmação de uma identidade afro-brasileira, entre 

as décadas de 1950 e 1970, justamente em um período em que se formulava o campo da 

curadoria de arte no país. No momento oportuno, para derrubar a apologia a uma mestiçagem 

pacífica que não disputa espaços e relações de poder nos estudos sobre teoria, história e crítica 

de arte, trazemos a prática curatorial e a imaginação museal de Abdias Nascimento como 

estratégias de enfrentamento aos apagamentos das experiências negras na arte brasileira. A 

investigação lança o foco para a sua atuação como curador do Museu de Arte Negra, o MAN, 

em 1950, ano de grande autonomização da arte moderna e de seu agente legitimador. Nosso 

interesse com este estudo é apontar para o processo de construção da rede de sociabilidade que 

orienta sua perspectiva teórica e sustenta sua prática de formulação para superação do racismo, 

no campo da arte e em seu sistema. Para tal, tomamos a imaginação museal do MAN como 

criação de uma instituição que produz um discurso socio-histórico de memória, poder e 

resistência, sendo um centro produtor de ressignificações e contra-narrativas na história da arte.  

 

Palavras-chave: Curadoria; Estética negra; história da arte afro-brasileira. 

  

As décadas de 1950, 1960 e 1970 foram fundamentais para formulação da Arte 

contemporânea no Brasil, no mesmo período emergiram também importantes articulações que 

fomentaram o processo de construção de uma estética negra no país. E é nesse mesmo 

momento que as questões étnico-raciais no campo da arte passam a ser reivindicadas como 

ferramentas políticas e ideológicas para se afirmar uma identidade afro-brasileira. Este período 

marca as primeiras ações que autonomizam o campo artístico brasileiro com o surgimento de 

museus e galerias de arte, bem como de agentes especializados. 

O Museu de Arte Negra, o MAN, é uma importante elaboração resultante de um debate 

levantado durante o 1º Congresso do Negro Brasileiro, em 1950, no Rio de Janeiro, realizado 

pelo Teatro Experimental do Negro, o TEN. A história do TEN é marcada por inúmeras outras 

ações para além de sua atuação e produção teatral, das quais se inserem a militância política, 

a alfabetização de adultos, concursos de beleza e de artes plásticas, cursos de cultura, 

organização de congressos e conferências e a publicação de livros e um jornal. 

Abordaremos a criação do MAN como uma realização que foi além de um processo de 

musealização de peças e obras que evocassem tradições africanas. Trataremos dele como 

espaço de práticas sociais, um dispositivo com potencial político frente a urgente necessidade 

 
1Bacharel em Ciências Sociais/UFU e mestrando em Artes (bolsista CAPES) do PPGArtes/EBA/UFMG. 
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de recuperação da memória do povo negro brasileiro, a partir de uma instituição que 

fomentasse discussões sobre artes visuais e relações raciais no Brasil, além de promover as 

produções de artistas negros e negras no país. 

Neste artigo, buscamos derrubar a apologia a uma mestiçagem pacífica que não disputa 

espaços e relações de poder nos estudos sobre curadoria, teoria, história e crítica de arte, ao 

tentar reconstruir a prática curatorial e a imaginação museal de Abdias Nascimento como 

estratégias de enfrentamento aos apagamentos das experiências negras na arte brasileira. 

Abordaremos aqui a visão de Mário Chagas (2009) para compreendermos o MAN “como 

palco de subjetividades e lugar de memória, de poder, de esquecimento, de resistência, de 

falação e de silêncio” (CHAGAS, 2009: 25). 

 

UMA ESTÉTICA NEGRA PARA AFIRMAÇÃO DA IDENTIDADE AFRO-

BRASILEIRA 

 

Abdias Nascimento é um pensador brasileiro que ao longo de sua vida consolidou uma 

reflexão e uma história política que contribuiu para transformações na militância do movimento 

negro no Brasil e no mundo. Para Sueli Carneiro, o pensamento de Abdias traz inúmeras 

contribuições para a compreensão e para a superação dos fatores que vêm historicamente 

subjugando os povos africanos e sua diáspora. Sua atuação é parte inconteste do patrimônio 

político-cultural pan-africanista.  Há décadas atrás, ele foi um dos primeiros a sistematizar os 

temas essenciais para uma agenda nacional sobre a questão racial, que hoje, são extremamente 

atuais no Brasil. 

Em sua vida fez muitas coisas, nasceu em 1914 e viveu seus primeiros anos em um 

Brasil que acabara de sair da escravidão. Se alistou no exército ainda jovem, participou da 

fundação da Frente Negra Brasileira, em 1931, lutou nas Revoluções de 1930 e 1932, foi preso, 

se formou economista, em 1940 viajou pela América do Sul com um grupo de poetas, e é numa 

dessas viagens que tem uma de suas grandes inspirações. 

No ano de 1940, ao passar por Lima, no Peru, e assistir a uma montagem da peça O 

Imperador Jones, do dramaturgo estadunidense Eugene O’Nell e se deparar com um ator branco 
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pintado de preto, para atuar como protagonista de uma peça que tem como personagem 

principal um homem negro, Abdias se vê motivado a voltar ao Brasil e fundar um teatro negro. 

Essa viagem foi um grande marco em sua trajetória, pois a essa altura já era um ponto central 

nos seus questionamentos a ausência de negros e negras em papeis de protagonistas no teatro 

brasileiro.  

 De volta ao Brasil, em 1941, é preso a revelia, e seus planos de fundar um teatro negro 

seria adiado, porém, toma a iniciativa de fundar dentro da penitenciaria, o Teatro do 

Sentenciado, lá no Carandiru, aquela mesma penitenciária que sofreu o massacre em 1992 e 

que foi demolida em 2002. O Teatro do Sentenciado tem um papel muito importante para a 

formação de Abdias, com ele veio suas primeiras experiências como diretor de teatro - e aqui é 

um grifo meu - diria que uma escola preparatória para o TEN, que viria a ser fundado anos mais 

tarde. 

Ali Abdias entendeu sua ligação com as artes e resolveu por usar o teatro como 

ferramenta de empoderamento do povo negro na luta antirracista. Túlio Custódio Complementa 

que: “pela escolha em fazer curso de teatro em Buenos Aires, o grupo no Carandiru, e a 

composição dos primeiros escritos, podemos[...] apontar que o ‘caminho das artes’, era o que 

estava mais certo em suas decisões”. (CUSTÓDIO, 2011:31) 

 É importante situar o momento histórico que o mundo e o Brasil passavam enquanto 

tudo isso acontecia. Depois da quebra da bolsa de Nova York, em 1929, os Estados Unidos 

lançavam seu plano de recuperação econômica, o New Deal. Movimentos totalitaristas 

surgiram por toda a Europa: Hitler na Alemanha, Stálin na União Soviética, Mussolini na Itália, 

Francisco Franco na Espanha, Salazar em Portugal. A Segunda Guerra Mundial estoura em 

1939 e termina somente em 1945, seus efeitos acabam por alterar de forma significativa a 

estrutura social e econômica, bem como de seu alinhamento estratégico e político no mundo.  

No Brasil Abdias viveu todo o regime do Estado Novo, a Era Vargas, um período que 

durou de 1930 a 1945, uma época marcada de autoritarismos, populismo, palco de grandes 

mobilizações populares e nacionalistas, política trabalhista, criação de companhias nacionais, 

crescimento urbano e industrial, e uma forte propaganda política com ideologia anticomunista.  
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Foi numa sexta feira 13, em outubro de 1944, que o Teatro Experimental do Negro – o 

TEN foi fundado, na cidade do Rio de Janeiro. Sua criação foi uma construção coletiva, no 

momento de sua fundação Abdias teve as parcerias de Aguinaldo de Oliveira Camargo, 

Sebastião Rodrigues Alves, Ironides Rodrigues, Wilson Tibério, Teodorico dos Santos e Arinda 

Serafim, além de apoiadores como o escritor Aníbal Machado, e o jornalista Carlos Lacerda. 

O TEN foi criado para ser mais que uma companhia de produção teatral, entre seus 

principais objetivos, está a formação de uma nova subjetividade por meio da valorização de 

artistas e autores negros e negras. Isso por meio da reeducação do público, o TEN ensinava a 

ler, tinha um departamento de alfabetização. Pretendiam criar e reconhecer uma elite intelectual 

negra, um projeto de liderança social e política. Com essas e outras tantas práticas que trariam 

a dramaturgia e a ação coletiva como método, o “[...] Teatro Experimental do Negro sempre foi 

uma escola. Sempre atuamos como escola, como espaço de experimentação estética”, reforça 

Abdias. (NASCIMENTO, 2006: 142) 

As ações extrateatrais do TEN não circulavam somente em torno de enfrentamentos 

estritamente políticos. Ao criar uma escola onde a arte e a cultura dos povos africanos fossem 

a matrizes dos conhecimentos compartilhados, o público ali formado passaria a refletir sobre 

sua verdadeira história, sobre o que realmente constitui seus hábitos, crenças e costumes, além, 

é claro, de reconstituir seu lugar na sociedade através de direitos e igualdade.  

Aqui vale lembrar que nessa época as primeiras noções sobre relações raciais e cultura 

negra estavam fundamentadas no ideal de uma democracia racial no Brasil, e nesse período 

Abdias entraria em contato com obras de intelectuais como Gilberto Freyre, Nina Rodrigues, 

Artur Ramos, Oliveira Vianna que advogavam uma ideia de harmonia racial, justificando a 

miscigenação como um processo sem conflitos e democratizante. Embora crítico a isso, o 

pensamento de Abdias, até o ano de 1950 estava associado, ideologicamente, ao ideal de 

democracia racial.  

De acordo com Custódio, as análises de Antônio Sérgio Guimarães (2005), Márcio 

Macedo (2005) e Paulina Alberto (2011) nos explicitam como:  

[...] Nascimento estabeleceria ali a vinculação do TEN nos propósitos democráticos 

em torno da questão racial que envolviam o debate no período. Formalizava-se 

simbolicamente um pacto democrático, pelo qual os intelectuais negros também 
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teriam seu papel na difusão e incorporação dos ideais da democracia racial. 

(CUSTÓDIO, 2011: 32) 

 

A presença do negro no teatro sempre o restringiu a um passado de subalternidade e 

escravidão – sempre com papel secundário, que o ridiculariza, define estereótipos, marginaliza. 

No Brasil, o teatro de revista foi um gênero teatral popular, marcado por um apelo a 

sensualidade e a sátira que esteve no seu auge na década de 30. Com o passar do tempo foi se 

tornando cada vez mais apelativo, até chegar a inserir a nudez feminina, já como estratégia de 

evitar seu declínio, até chegar a praticamente desaparecer no final da década de 50.  

Nessa época a beleza feminina já era definida pelo corpo magro, com suaves curvas, 

cílios longos, cabelos lisos, sobrancelhas marcadas, maças do rosto ressaltadas, e claro, a pele 

branca como padrão de beleza. Fruto da herança maldita dos escravocratas, a histórica 

objetificação da mulher negra no imaginário cultural brasileiro criou a “mulata”, a mulher negra 

dotada de erotismo, servil e objeto de consumo sexual. O teatro de revista acaba sendo um 

grande palco para oficializar isso.  

Abdias lembra que: 

A presença do negro se restringia a subalternos, ridículos, como foi o caso do próprio 

Grande Otelo que nunca teve a grande oportunidade de fazer o que ele merecia pela 

qualidade que tinha como ator dramático, de uma Pérola Negra que só vivia se 

rebolando, e outras por aí... São verdadeiros gerações de atores negros e atrizes negras 

que só eram aproveitadas nos papéis secundários, folclóricos ou obscenos. O 

problema da oficialização do tipo da mulata é uma das coisas mais repugnantes do 

teatro brasileiro. [...] Esse teatro de estereótipo, sobretudo o chamado teatro de revista, 

só põe a mulata em termos pejorativos [...] (NASCIMENTO, 2006: 123) 

 

O TEN se mobiliza diante disso, contesta, questiona e se organiza para superar esse 

estereótipo racista de moral e beleza da mulher negra brasileira.  

Nas palavras de Abdias “para o TEN a arte e a estética representavam também um 

terreno de conteúdos de implicações profundamente transformadora. A exclusão da mulher 

negra do padrão de beleza vigente constitui eminente exemplo”. De acordo com Amanda Braga 

(BRAGA, 2020: 113) quando o TEN promove concursos de beleza para o resgate da autoestima 

e valorização das mulheres negras, está buscando, junto à comunidade, o reconhecimento de 

uma identidade afro-brasileira que afirmasse pertencimentos e traços culturais africanos, além 

de criar outros perfis de beleza da mulher afrodescendente. 
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Ele Semog, lembra que:  

Entre junho e setembro de 1947, realizou-se o I Concurso Rainha das Mulatas, cujo 

propósito era interromper o processo de coisificação dessa mulher como um vulgar 

objeto de lascívia. Entre janeiro e maio de 1948, foi promovido o I Concurso Boneca 

de Piche, e em julho do mesmo ano, o II Concurso Rainha das Mulatas. [...] Ainda em 

1949, houve a unificação dos concursos Rainha das Mulatas e Boneca de Piche em 

um só [...] (SEMOG, 2006: 150) 

 

No entanto, conclui que:  

O ano de 1950 foi rico em atividades e iniciativas. O concurso Boneca de Piche 

realizado pela última vez, pois, embora fosse um evento já tradicional das atividades 

do TEN, começou a sofrer pressões para que se desviasse de seus objetivos, cujo 

principal era a construção de uma identidade estética da feminilidade, promovendo a 

mulher negra por caminhos diferentes daqueles onde elas figuravam apenas como 

domésticas, ou simples objeto sexual. (Ibid: 152) 

 

Na ocasião, surge dentro do TEN um departamento feminista que cria o Conselho 

Nacional das Mulheres Negras, em 1950. E aqui um grifo meu – esse conselho teria sido 

responsável pela extinção desses concursos em seu formato estabelecido. Sua criação foi um 

marco na luta do feminismo negro no Brasil ao trazer para o debate político a luta em defesa 

dos direitos das empregadas domésticas e a valorização desse trabalho. 

Fundado em 1948, o jornal O Quilombo foi outro braço político e informativo do TEN, 

que sempre tinha espaço para denúncias de casos de racismo, embora sempre abordasse temas 

relacionados a arte e cultura, com ênfase em manifestações artísticas negras. Os textos e artigos 

publicados no jornal sempre defendiam a construção de uma nova subjetividade, uma 

identidade afro-brasileira capaz de valorizar esteticamente o povo negro e livrá-lo de complexos 

e frustrações. Alberto Guerreiro Ramos, Arthur Ramos e Gilberto Freyre publicavam 

frequentemente nele. 

E em 1949, o TEN cria seu departamento de pesquisa sociológica, o Instituto Nacional 

do Negro. No discurso de sua inauguração, Abdias diz que essa instituição estaria sendo criada 

para “encher na vida do negro um lugar preponderante para sua valorização e resgate cultural 

mais amplo do que a pura atividade teatral” (NASCIMENTO, 1950:30). O instituto é dirigido 

pelo sociólogo Alberto Guerreiro Ramos, que teve uma importante participação no Teatro 

Experimental do Negro. Sua atuação trouxe ao TEN métodos que exploravam o sociodrama e 
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o psicodrama. Suas técnicas de investigação buscavam compreender o caráter patologizante da 

sociedade brasileira em adotar padrões estéticos europeus. 

O TEN, se estabelece como uma organização sólida e reconhecida por sua atuação em 

várias frentes, foi, nas palavras de Abdias: “um tipo de ação que a um tempo tivesse significado 

cultural, valor artístico e função social” (NASCIMENTO, 2006: 144). Alinhou as dimensões 

cultural e política como condições fundamentais para as ações do movimento negro no resgate 

da cultura negra-africana brasileira. 

 Entre os anos de 1944 e 1949, além de suas produções teatrais, promoveu a Convenção 

Nacional do Negro Brasileiro, sendo uma em São Paulo em 1945 e outra no Rio de Janeiro em 

1946, de 1947 a 1950 realiza os concursos de beleza da mulher negra, em 1948 funda o jornal 

‘Quilombo’, no ano seguinte, em 1949, funda o Instituto Nacional do Negro e no mesmo ano 

realiza a Conferência Nacional do Negro, no Rio de Janeiro. E em todas essas instâncias e ações 

o debate sobre uma identidade afro-brasileira que valorizasse a estética negra das nossas 

heranças ancestrais estavam presentes.  

Entretanto vimos até aqui que o pensamento de Abdias, entre os anos 1940 e 1950, 

vinculado ao TEN, estava associado a um pacto democrático com artistas, intelectuais e 

políticos progressistas que acreditavam que através de uma democracia racial o negro seria 

inserido na sociedade brasileira. Os ideais da negritude emprestados do movimento francófono 

pan-africanista já estavam presentes no discurso dos intelectuais do TEN. Porém as noções de 

resistência cultural e revolta política, tidas por referências a teorias internacionais só viriam a 

ser incorporadas ao seu discurso no final dos anos 1960, quando rompe esse pacto e passa ser 

um crítico veemente a ideia de mestiçagem. 

É a partir dos anos 1950, especificamente do I Congresso do Negro Brasileiro, que 

Abdias e os intelectuais negros do TEN readéquam seus pensamentos. Os conceitos de 

negritude e cultura negra são marcadores da ruptura com a ideologia da democracia racial e 

transformam seus discursos em torno do protagonismo do negro na sociedade brasileira. O 

congresso de 1950 acaba se tornando terreno de inúmeras divergências entre maneiras 

diferentes de pensar a problemática racial e por questões teóricas, políticas e ideológicas surgem 
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significativas incompatibilidades entre os intelectuais do TEN e os outros intelectuais da aliança 

anti-racista. 

Nesse sentido, nossa análise daqui em diante passará a abordar a ideia de negritude, de 

uma formalização da identidade negra afro-brasileira, a partir dos estudos de relações de raça 

levantados pelo Congresso de 1950, e como, Abdias Nascimento e outros intelectuais do TEN 

vão refletir diante das proposições e debates ali levantados. Principalmente no que tange as 

questões de um gosto estético e da arte e cultura como valorização social do povo negro. 

 

DO MUSEU DO NEGRO AO MUSEU DE ARTE NEGRA: DO PACTO A REVOLTA 

 

 Quando busquei olhar para a obra de Abdias Nascimento, meu principal interesse foi o 

de tentar entender o que no seu pensamento faria ligações com o campo museal e a pluralidade 

de questões sobre o negro brasileiro. Para mim é muito curioso como certos intelectuais 

brasileiros(as) praticam museologia e curadoria sem terem nenhum treinamento oficial, 

nenhuma formação específica no campo da arte e dos museus. Portanto, por não serem áreas de 

conhecimento ainda estabelecidas nas décadas de 1950 e 1960, tais intelectuais acabam 

teorizando e praticando em seus experimentos psico-sociológicos e artísticos, isso que viria a 

se tornar a curadoria e museologia da contemporaneidade. 

 Quando o TEN, em 1949 criou o Instituto Nacional do Negro, o Instituto, por sua vez, 

criou o Museu do Negro, em 1950. Para Abdias: 

 

[...] a criação de um departamento especializado que se encarregaria de executar 

estudos e pesquisas de tudo que se relacionasse com o negro, quer sob o ponto de vista 

cultural, sociológico, histórico, biológico, antropológico, linguístico ou religioso.  

(NASCIMENTO, 1950: 29) 

 

Era uma maneira de “chamar a atenção das figuras mais representativas da nossa elite” (Ibid) 

para incluir o negro na sociedade brasileira, ao sistematizar, com abordagem científica e método 

sociológico as questões diversas dos afrodescendentes. O Instituto seria esse “esforço de 

valorizar o negro socialmente, de impulsionar a sua definitiva integração na nacionalidade, livre 
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de recalques e complexos de inferioridade, mas sim numa positiva afirmação de personalidade 

criadora” (Ibid).  

 O Instituto teve a direção de Alberto Guerreiro Ramos (1915-1982), um cientista 

social negro, baiano, e um dos intelectuais brasileiros que mais influenciaram a vida de Abdias. 

Guerreiro Ramos é autor de Introdução a Cultura, obra publicada em 1939, um estudo que 

reconhece a “cultura como uma construção da vida”. Com a função de promover o resgate 

cultural e a valorização da vida do negro afro-brasileiro o Instituto “surge com a maior 

preocupação de averiguar, pesquisar, e revelar suas manifestações em todas as ordens de sua 

vida, nos propomos [...] saber e conhecer sua forma particular de encarar a vida da cultura e as 

relações sociais”. (NASCIMENTO, 1950: 31) 

No TEN, ao dirigir o Instituto, Ramos vê uma grande oportunidade de produzir 

intelectualmente. Traz para as bases do TEN seu projeto de liderança, de uma “intelligentsia 

negra”. Marcos Chor Maio (1997) compreende que o sociólogo se apoia em uma perspectiva 

integracionista, baseada num pacto democrático para superação da discriminação racial. Ramos 

acredita que a criação de uma elite intelectual negra seria capaz de “dialogar” com as elites 

brancas formas de “superar o descompasso existente entre a simbólica condição de cidadão 

livre adquirida pelo negro pós-abolição e sua adversa situação econômica e sociocultural”. 

(MAIO, 1997: 273) 

A ideia de negritude que Ramos se apropria não está diretamente ligada a retomada dos 

valores tradicionais africanos, mas sim ao resgate da subjetividade negra que a séculos viveu 

“assolada pelos recalques produzidos pela escravidão e pela exclusão do processo de 

modernização capitalista” (MAIO, 1997: 273). Em um discurso proferido na ocasião da 

instalação do Museu do Negro, em 1950, Ramos nos explicita seus interesses perpassados nessa 

elite negra. Com o título “Museu como sucedâneo da violência”, publicado no livro Relações 

de Raça – organizado por ele mesmo – o sociólogo aponta:  

Mas não bastaria este reconhecimento para nos unir. A ele se acrescenta uma 

generosidade, um desejo de elevar o nível cultural dos homens de cor deste país, 

extinguindo os equívocos em que grande parte deles laboram, corrigindo os seus 

vícios de conduta, oferecendo lhes ensejo de melhor realização de suas 

potencialidades. Neste sentido é que não hesito em dizer que no Teatro Experimental 

do Negro está formando se uma intelligentzia, uma elite. Hora uma intelligentzia, uma 

elite é, sobretudo, uma espiritualidade e uma missão. [...] A nossa missão é instalar na 
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sociedade brasileira mecanismos de integração social dos homens de cor, é 

transformar a luta de classes num processo de cooperação, é desenvolver nos homens 

de cor os estilos das classes superiores. (RAMOS, 1950: 49-50). 

 

O autor emprega a suas percepções uma ideia de museu também pactuada, onde o negro 

continua precisando ser respaldado pela elite branca. Uma ideia de superação do atraso, de 

superação histórica e social, não como lugar de memória. 

Em seu discurso Ramos ainda complementa: 

Não é simplesmente uma reverência patética aos objetos de festa, de culto e de 

trabalho de uma raça. A ideia de um Museu do Negro implica a convicção de uma 

superação histórica e social. Só se coloca num Museu o que está ultrapassado, o que 

deixou de ser efetivo, o que se aposentou da vida. Queremos um Museu do Negro 

como um processo pacífico e subreptício de transformação social e espiritual, como 

um sucedâneo de práticas policiais contraproducentes. É com iniciativas desta ordem 

que esperamos ganhar a confiança dos poderosos desta terra. Que eles reconheçam 

em nosso movimento uma expressão de elite, um princípio de equilíbrio e harmonia 

social. (RAMOS, 1950: 50). 

 

Para Maio “está visão de elite negra de Guerreiro, não estava em contradição com certos 

estigmas e preconceitos do autor, em especial acerca das religiões africanas e na crença de uma 

suposta incapacidade da população de cor” (MAIO, 1997: 282). Vemos, que para o autor a 

ascensão do povo negro afro-brasileiro só seria possível com a mediação de uma elite intelectual 

negra e de uma suposta pedagogia de cidadania, uma maneira reeducação do negro nos moldes 

ocidentais para sua ascensão social. 

O Congresso de 1950, porém, traria grande mudanças. As ideias de negritude e 

propostas de formalização de uma identidade negra afro-brasileira seriam discutidas e teses 

seriam apresentas. No livro Relações de Raça (1950) – organizado por Guerreiro Ramos através 

do Instituto Nacional do Negro - em suas páginas finais está presente a convocatória oficial do 

congresso e também seu temário, uma espécie de grupos temáticos que iriam orientar os 

debates. Dentre eles estão: História, Vida social, Sobrevivências religiosas, Sobrevivências 

folclóricas, Línguas e Estética.  

A essa última lançamos nossa atenção – e vale aqui lembrar que o I Congresso Nacional 

do Negro, foi convocado e organizado pelo TEN. A Estética seria um assunto amplamente 

debatido durante o congresso, abordando questões como: o negro e a criação estética; o negro 

e a escravidão como temas de literatura, poesia, teatro, artes plásticas; particularidades e 
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sobrevivências emocionais do negro; integração e participação do negro e do homem de cor na 

evolução geral das artes no Brasil; a literatura, poesia, teatro, artes plásticas a serviço da causa 

abolicionista e as artes em geral como meio de valorização social do negro e do homem de cor. 

O Congresso acabou se configurando, nas palavras de Macedo: 

como o momento em que a incompatibilidade na aliança anti-racista e pró elevação 

cultural do negro, proposta por Nascimento, ficaria evidente por conta da forma 

divergente de pensar a problemática negra, informada por diferentes paradigmas 

teóricos, ideológicos e politico-partidários (MACEDO, 2005: 198). 

 

Em um cenário que o pacto da democracia racial ainda regia, as propostas de construir 

uma identidade cultural própria não soava bem. A ideia de negritude permitiria que diferenças 

sociais e culturais fossem marcadores para a igualdade, e isso foi o estopim para muitos outros 

intelectuais presentes no congresso. Ali havia dissonâncias entre uma ala que advogava um 

caráter puramente científico de analisar o negro e negava reivindicações que fossem elaboradas 

por ele mesmo e outra ala que defendia que decisões sobre as necessidades específicas, sociais, 

políticas e culturais do povo negro, só poderiam ser debatidas entre o povo negro. 

Abdias segue pelo caminho da negritude, e ela passa a ser essencial na construção de 

seu discurso ideológico sobre uma cultura negra que valorizasse o protagonismo do negro na 

sociedade. A valorização dos aspectos próprios de uma identidade negra passaria a ser expresso 

em sua ideologia, através de seu pensamento, não ficando mais preso apenas ao discurso e a 

retórica política. Paulina Alberto lembra que: “a negritude era a forma como o TEN dava 

consistência ao seu discurso dos valores culturais de origem africana como marca de diferença 

e contribuição específica dos negros para cultura plural do país”(ALBERTO, 2011: 220).  

Essa visão se contrapunha a maneira funcionalista e culturalista que tomavam a cultura 

negra como manifestações folclóricas, estáticas, primitivas, “dignas de um museu”. E mesmo 

ainda com muitas divergências na definição de seu termo, a noção de negritude passará a ser 

cada vez mais desenvolvida pelos intelectuais do TEN. Para Custódio “a negritude como 

critério de diferença estabelece, portanto, no discurso dos intelectuais negros a partir nos anos 

1950 subsídios para a ruptura política com pacto o pacto democrático” (CUSTÓDIO, 2011: 

54). 
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Em uma das teses apresentadas no congresso, o museólogo e crítico de arte Mário Barata 

(1957) debate sobre a escultura de origem africana no Brasil. Seu estudo menciona, que: 

O negro realizou na África e em parte da Oceania uma das mais impressionantes obras 

plásticas humanas. Não é só a literatura, oral ou escrita, que exprime uma cultura, de 

um sistema de vida com técnicas determinadas, no conceito antropológico. A criação 

plástica é uma expressão de cultura tanto quanto visão estética do mundo. Às vezes é 

difícil curvar ou fazer desaparecer as tendências plásticas de um povo ou de uma 

classe (BARATA, 1957: 51) 

 

Para o autor, a grande massa de povos africanos que desembarcaram no Brasil no 

contexto da escravidão tornou possível que técnicas artísticas de origem africana, e de diferentes 

regiões pudessem ser preservadas, principalmente as ligadas aos cultos religiosos. Na ocasião 

Barata ainda lamenta a inexistência de um museu para estudo e exame da função que as peças 

de origem africana exercem na vida de um grupo racial ou de toda uma sociedade. 

O Museu do Negro, preconizado por Guerreiro Ramos e endossado pelo diretor que fora 

escolhido para comandá-lo: Joaquim Ribeiro, ambos, de maneira contraditória julgavam ser 

patético promover reverências a objetos de festas, de culto e de trabalhos exercidos pelo povo 

negro. Para Mário Chagas (2009), “o processo de musealização [..] é dispositivo de caráter 

seletivo e político, impregnado de subjetividades, vinculado a uma intencionalidade 

representacional e a um jogo de atribuições de valores socioculturais” (CHAGAS, 2009: 22).  

Chagas ainda reforça que nesse contexto, o da musealização, “guarda e perda, 

preservação e destruição caminham de mãos dadas pelas artérias da vida” (Idid). Pois é através 

da reconstrução de matrizes da história e da cultura dos povos africanos no Brasil, que 

produziremos isso que almejamos como identidade afro-brasileira. Para Raul Lódy (2005): “é 

pelo contato com os símbolos de memória e ao mesmo tempo com a ação, construção e 

funcionalidade dos objetos, dos conhecimentos tecnológicos, dos significados integrados aos 

diferentes sistemas de vida e sociedade” (LÓDY, 2005: 27) que será possível conhecer um 

gosto estético criativo próprio do povo negro brasileiro. 

 Em 1955, após a realização do congresso, o TEN promove o “Concurso Cristo de Cor”, 

organizado por Abdias Nascimento e Guerreiro Ramos, no mesmo momento em que a cidade 

do Rio de Janeiro recebia o 36º Congresso Eucarístico Mundial. A Igreja católica do mundo 

todo estava reunida ali, e sua realização gerou uma grande polêmica. Mas apesar de toda 
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desaprovação dos setores cristãos mais conservadores da época, o concurso foi feito, chegou a 

receber mais de 100 obras de artistas negros e brancos. E teve como obra vencedora a pintura 

Cristo na coluna, da artista plástica Djanira da Motta (1914-1979). Ela representou um Cristo 

negro, morador de favela, sendo açoitado no Pelourinho em Salvador. 

 E foi a partir desse concurso que Abdias, reformula suas reflexões, já remexidas desde 

o congresso de 1950 e se engaja na ideia de criar, dessa vez, um Museu de Arte Negra. Abdias, 

em um texto publicado no ano de 1968, na Revista GAM (Galeria de Arte Moderna), explicita 

os fundamentos principais do MAN:  

Propondo uma ação e reflexão pedagógicas, destinadas à promoção da arte do negro 

- e da arte de outros povos influenciados por ele - o Museu de Arte Negra situa-se 

como um processo de integração étnica e estética [...] Nos fundamentos teóricos do 

MAN está implícito o empenho de uma revalorização simultânea das fontes primitivas 

e seu poder de fecundar a manifestação artística do povo brasileiro” (NASCIMENTO, 

1968). 

 

 Para Chagas, a partir do momento que enxergamos o museu como arena, como lugar de 

luta e conflito, terreno de tradições e contradições, passamos a compreendê-lo como 

“microcosmos sociais” (CHAGAS, 2009: 25). E a partir dessa percepção, tratá-los apenas como 

“lugar de memória, é reduzi-lo a uma expressão que está longe de abarcar suas complexidades. 

É preciso, no mínimo, considerá-los, a um só tempo, como palcos de subjetividade e lugares de 

memória, de poder, de esquecimento, de resistência, de falação e de silêncio” (Ibid). 

 A incorporação das ideias de negritude e identidade negra são fundamentais para 

compreender essa nova fase, onde a concepção de resistência e revolta a partir das noções de 

diáspora e pan-africanismo passam a reformular seu pensamento. Para Abdias Nascimento era 

de fundamental importância que o povo negro brasileiro pudesse construir, através de suas 

heranças ancestrais, seus próprios modos de ser e estar. Ele entendeu que a construção da 

identidade afro-brasileira, enquanto estratégia de enfrentamento ao racismo, deveria valorizar 

a estética negra das populações africanas que formaram a nação brasileira. Sua concepção de 

arte não está desmembrada das questões práticas da vida, para ele não existia arte pela arte, pelo 

contrário, para ele a arte é ação e expressão política, assim como a estética pode ser uma arma 
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ideológica na luta do povo negro. E é no teatro que Abdias forja uma de suas maiores lutas 

contra o racismo brasileiro.  
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Diálogos no vão: um olhar sobre os rolezinhos no MASP 

 

Sônia Aparecida Fardin1 

 

Resumo: O Museu de Arte de São Paulo - MASP, criado em 1947 com o protagonismo de 

Assis Chateaubriand, Pietro Maria Bardi e Lina Bo Bardi, teve sua sede própria inaugurada 

em1968. O prédio projetado por Lina é hoje um dos ícones da paisagem cultural paulistana e 

marco da arquitetura museal brasileira. Em 2018, para celebrar os cinquenta anos da sede do 

museu, fotógrafas foram convidadas a realizarem ensaios sobre o prédio. Todo museu, enquanto 

celebração e memória, é intrinsecamente permeado por contradições, explicitá-las é parte das 

tarefas dos museus que se pretendem vivos. A iniciativa da direção do MASP de buscar outros 

olhares sobre o edifício cinquentão, sem dúvida, abriu uma janela para suas contradições. Nair 

Benedicto, fotógrafa com vínculos históricos com a cidade de São Paulo e com temas políticos, 

foi uma das convidadas. Para a celebração proposta, a fotógrafa escolheu registrar os 

Rolezinhos: manifestações de caráter autônomo organizadas no Vão do MASP por jovens da 

periferia de São Paulo, entre agosto e outubro de 2018. Necessário mencionar que 2018 foi um 

ano marcado pelo acirramento dos conflitos políticos e culturais que polarizam o cenário 

brasileiro desde o Golpe de 2016.Como contribuição ao debate sobre museus e territórios da 

arte, no presente trabalho, apresento depoimento da fotógrafa sobre sua opção pelos Rolezinhos 

e analiso os diálogos de sua atuação, como artista visual, com as práticas e os conceitos da 

museologia social. 

 

Palavras-chave: MASP; Nair Benedicto; Rolezinhos. 

 

Introdução 

 

O Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand – MASP, criado em 1947 com o 

protagonismo de Pietro Maria Bardi e Lina Bo Bardi, teve sua sede própria inaugurada em 

1968. O prédio projetado por Lina Bo Bardi é hoje um dos ícones da paisagem cultural 

paulistana e marco da arquitetura museal brasileira. Em 2018, para celebrar os cinquenta anos 

da sede do museu, algumas fotógrafas foram convidadas a realizar ensaios sobre o prédio. 

Todo museu, enquanto celebração e memória, é intrinsecamente permeado por 

contradições. Explicitá-las é parte das tarefas dos museus que se pretendem vivos. A iniciativa 

 
1 Historiadora, pesquisadora e curadora de acervos visuais. Mestre em História (IFCH-UNICAMP – 2001) e 

doutora em Artes Visuais (IA-UNICAMP – 2016). Colaboradora do Acervo João Zinclar, da Casa de Cultura 

Tainã, militante na Rede de Memória e Museologia Social de São Paulo, no Coletivo Socializando Saberes e no 

Centro Cultural Esperança Vermelha. 
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da direção do MASP de buscar outros olhares sobre o edifício cinquentão, sem dúvida, abriu 

uma janela para suas contradições. Nair Benedicto, fotógrafa com vínculos históricos com a 

cidade de São Paulo e com temas políticos, foi uma das convidadas; como parte de sua 

participação na celebração proposta escolheu registrar os Rolezinhos, manifestações de caráter 

autônomo organizadas no Vão Livre do MASP por jovens da periferia de São Paulo, entre 

agosto e outubro de 20182. Necessário mencionar que 2018 foi um ano marcado pelo 

acirramento dos conflitos políticos e culturais que polarizam o cenário brasileiro desde o Golpe 

de 2016. 

Como contribuição ao debate sobre museus e territórios da arte, apresento um 

depoimento da fotógrafa sobre sua opção pelos Rolezinhos e analiso os diálogos de sua atuação, 

como artista visual, com as intenções do projeto original do prédio e com práticas e conceitos 

da Museologia Social.  

 

Museologia Social: breve apresentação 

 

Os movimentos por uma museologia descolonizada e comprometida com questões 

sociais, como campo de atuação organizado, têm um de seus marcos latino-americanos nas 

proposições elencadas na Mesa-Redonda de Santiago do Chile, em 1972. Em 1979, a 

publicação de uma entrevista com Hugues de Varine é considerada o marco que deu maior 

impulso a esses movimentos (VARIVE-BOHAN, 1979: 8-21); outro marco é  o  encontro de 

pesquisadores e ativistas realizado em Quebec, Canadá, em 1984, no qual foi firmada a 

Declaração de Quebec, uma declaração por uma Nova Museologia que é considerada um 

divisor de águas no campo museal (CHAGAS; GOUVEIA, 2014: 12). Desde então, a 

Museologia Social vem se constituindo em um conjunto de práxis museológicas focadas nos 

sujeitos sociais como autores partícipes dos processos de produção, comunicação, preservação 

e ampliação do conceito de bens culturais; têm como objetivo produzir memória social de forma 

coletiva, com garantia da diversidade e ampla participação. Para Moutinho, estão conectadas 

com “o alargamento da noção de patrimônio”, o que implica em novas compreensões de “objeto 

museológico” com a “participação da comunidade na definição e gestão das práticas 

museológicas” (MOUTINHO, 1993: 8); Gouveia conceitua Museologia Social como “um 

 
2 Grafar Rolezinho e Vão Livre - com inicial maiúscula - é uma opção da autora. 
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movimento que envolve vários campos de conhecimento e prática social, acadêmicos ou não” 

(GOUVEIA, 2020). Na mesma perspectiva, Chagas, Assunção e Glas, em texto de balanço da 

Declaração MINOM - Movimento Internacional para uma Nova Museologia/Rio 2013, 

informam que a Museologia Social se impõe “na contramão de uma museologia normativa e 

frequentemente perversa”, portanto, se coloca como “sensível, compreensiva e libertária” sendo 

“constituída de novas formas de afetividade, respeito mútuo e indignação”; os autores destacam 

“a compreensão de que a Museologia Social consiste num exercício político que pode ser 

assumido por qualquer museu, independentemente de sua tipologia” (CHAGAS; ASSUNÇÃO; 

GLAS, 2014: 433). 

Sob formas mais aguerridas, a Museologia Social visa transformar a ordem social 

colonizadora, busca reconhecer e incentivar processos de autonomia das comunidades na 

elaboração de conhecimentos contra-hegemônicos no campo amplo do que se consolidou como 

“patrimônio cultural”. Para tanto, tem foco nos seres humanos e nos sujeitos sociais como 

protagonistas das ações que definem as celebrações das múltiplas memórias. Ou seja, são 

práticas que atuam efetivamente para a autonomia e emancipação de grupos e comunidades 

historicamente alijados dos espaços e dinâmicas de produção e valorização de suas referências 

culturais e históricas. 

Museologia Social, indiscutivelmente, envolve comprometimento; Chagas, inclusive, 

postula a necessidade de uma museologia comprometida com a vida e, portanto, com os afetos 

(CHAGAS, 2013). Assim, abarca ações que se deixam afetar e que efetivamente abraçam um 

conjunto de temas/problemas: direito à diversidade; combate a todo tipo de preconceito; 

enfrentamento ao racismo, ao machismo e à homofobia; defesa da ampla liberdade de 

orientação sexual; equidade de gêneros e respeito à diversidade de credos e etnias. Mas, 

principalmente, ações que apontem horizontes políticos em busca da emancipação humana, nas 

quais a celebração da memória está comprometida com as urgências do presente. No que toca 

às práticas museais comunitárias, Varine as reconhece, também, como processos, portanto, não 

(necessariamente e/ou somente) com tempos, espaços e estruturas fixas e permanentes, mas sim 

que, mesmo sob a dimensão eventual, criam e recriam “um ser vivo, como a própria 

comunidade, em constante movimento” (VARINE, 2014: 29). 
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É na perspectiva de processo museal, apontada por Varine, e sob o reconhecimento do 

potencial do afeto comprometido com a vida, pontuado por Chagas, que os Rolezinhos 

realizados no Vão do MASP são aqui apresentados como uma ação coletiva que possui interface 

com práticas comunitárias de interação com territórios e objetos classificados como patrimônios 

culturais. Na mesma perspectiva, é possível identificar as interlocuções que a fotógrafa Nair 

Benedicto estabeleceu com os integrantes destes movimentos como ações em conexão com o 

campo amplo das práticas de Museologia Social. 

Impossível não citar que, desde 2013, ações coletivas de grupos periféricos, por vezes 

sob os rótulos de “multidão” e “autonomistas”, vêm expressando o surgimento de um sujeito 

político insurgente, que carece de olhares e estudos mais aprofundados, especialmente para 

compreender os modos de ser e estar no mundo urbano dos jovens periféricos, em sua maioria 

negros. São múltiplas as manifestações que vêm se articulando, por vezes, como 

autodeclarações de existência sob dinâmicas diversas de ocupações e intervenções no tecido 

urbano. Sem dúvida, também essas formas expressam a “… luta contra a redução, imposta pela 

modernidade, de corpos indóceis e singularidades múltiplas à identidades domadas e 

esvaziadas; uma luta contra a alienação de sua potência” (PIRES, 2014: 228). 

 

O Museu, o Vão e a cidade 

 
O fim do museu é o de formar uma atmosfera, uma conduta apta a criar no visitante a 

forma mental adaptada à compreensão da obra de arte, e nesse sentido não se faz 

distinção entre a obra antiga e uma obra de arte moderna (BARDI, L. 1950: 17, apud 

ANELLI, 2009). 
 

Eu procurei, no Museu de Arte 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 (BARDI, L. 

1967). 

 

O MASP – criado em 1947, como instituição privada, sob o comando de Pietro Maria 

Bardi e Lina Bo Bardi, foi instalado em um prédio na rua sete de abril, no centro de São Paulo. 

Em 1968, um novo prédio foi inaugurado, com arquitetura e projeto expográfico em sintonia 

com uma escola museal europeia do pós-guerra. No projeto de Lina Bo Bardi, como afirma 
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Wisnik, o objetivo foi criar “um legítimo museu dos novos tempos (…) que se abre ao entorno” 

e “uma atmosfera na qual as obras de arte são apresentadas de forma não cerimoniosa” 

(WISNIK, 2019: 191), onde espaço físico e práticas museais convergem para abraçar todo tipo 

de arte, sem recortes cronológicos, estilísticos e geográficos, para ser um museu vivo. Portanto, 

realizado por uma ação dialógica entre sujeitos de igual potência política, na qual artistas, 

curadores e públicos possam interagir. 

O projeto arquitetônico que Lina Bo Bardi desenhou buscou a mais justa adequação 

para conjugar o ver, em seus múltiplos sentidos. Ou seja, ainda seguindo certa devoção pela 

potência da topografia para a fruição da paisagem da mais cobiçada avenida da cidade, mas 

com uma edificação e programa de uso dedicados a provocar outros modos de ver e ser visto 

na cidade. O projeto propõe uma integração entre o museu e o passante, portanto, pessoas de 

todas as classes sociais. Como todos os museus instituídos pelo poder da burguesia paulista, o 

MASP foi criado sob as contradições entre o mundo do capital e o mundo do trabalho; Lina Bo 

Bardi tomou como sonho possível, pela arquitetura, alargar os espaços de exercício da cidadania 

cultural deste último. 

Um dos indicadores desta potencial intencionalidade é um desenho sem data – um 

esboço do túnel, não realizado – que uniria o Museu ao Parque Tenente Siqueira Campos, mais 

conhecido como Parque Trianon. Ao analisar tal esboço, Rubino destaca uma frase escrita pela 

arquiteta: “Central Park dos pobres” (RUBINO, 2019: 211). A pesquisadora da obra de Lina 

Bo Bardi apresenta como uma das possíveis interpretações à definição escrita pela arquiteta 

como sendo um registro de suas expectativas e intenções de que o conjunto (museu-túnel-

parque) viesse a se tornar um local acessível às classes populares. Seguindo esta possibilidade 

de interpretação, Rubino afirma: 

 

Lina Bo Bardi projetou para o que ainda não existia. (…) Negando as casas do café e 

dos imigrantes enriquecidos, instaurando um projeto bruto na dupla acepção do termo 

– e, mesmo em italiano, feio aos olhos de muitos. À medida que a Paulista foi se 

verticalizando, o que parecia forte, bruto e imponente tornou-se delicado, inclusivo e 

gentil. Quando da popularização da avenida, o vão passou a ser frequentado por 

aqueles que jamais subiram à pinacoteca ou visitaram uma exposição. O vão da 

avenida, o vão da cidade.  
O desenho Central Park dos Pobres faz todo o sentido (RUBINO, 2019: 212-213). 
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Lina Bo Bardi projetou uma edificação com uma abertura que tem como função 

ampliar o enraizamento do museu na carne da cidade e, ao mesmo tempo, fazer de uma das vias 

públicas mais valorizadas da paisagem paulista também uma parte do corpo físico do museu. 

Esta busca de integração simbiótica, entre o museu e a cidade, se traduziu sob uma 

espacialidade que explora a fricção entre interior e exterior para atrair a diversidade das 

dinâmicas criativas forjadas pelos sujeitos sociais presentes na capital industrial do país; ou 

seja, sugar a cidade para dentro do museu. O Vão é, desde sua proposição inicial, uma espécie 

de convocação para a diversidade da cidade fazer parte do corpo museal, para que este, 

efetivamente, possa absorver a vida que pulsa na rua. O Vão Livre é a parte do corpo do museu 

que copula com a rua e se abre a todas suas vibrações. 

 

Rolezinhos: o olhar de Nair Benedicto em diálogo com a Museologia Social 

 

Nair Benedicto é uma artista que tem grande conexão com a cidade de São Paulo, 

sobre a qual dedica um olhar atento, profundo e descolonizado. Nascida em 1940, no bairro da 

Liberdade, vive intensamente a diversidade e a pluralidade de mundos que a metrópole abriga. 

Além de fotógrafa, atua como editora de imagens. Desde 1968 está envolvida na luta 

pela comunicação popular, em especial com a produção de imagens comprometidas com causas 

sociais. Foi presa pela ditadura, entre 1969 e 1970; logo após este período voltou aos estudos e 

iniciou seu ativismo em várias frentes da educação popular. No final da década de 1970, 

integrou o Jornal da Vila, que era distribuído na entrada das fábricas do Jardim Míriam, Vila 

Liviero, Vila Moraes, entre outros bairros. Foi também educadora em movimentos de 

alfabetização de adultos em muitos bairros da periferia paulista e em coletivos de mulheres 

trabalhadoras. Sua principal atividade profissional foi sempre a fotografia, é uma das 

responsáveis pela produção da visualidade dos movimentos da classe trabalhadora brasileira 

das décadas de 1970 e 1980. Em 1979, criou a Agência F4 de Fotojornalismo, com o objetivo 

de realizar fotojornalismo comprometido com pautas sociais e humanitárias. Como artista 

visual tem obras no acervo do Museu de Arte Moderna de Nova York (Museum of Modern Art 

– Moma) e no acervo do MASP, entre outros museus; além de obras publicadas em diversas 
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revistas e livros internacionais. Em 1991, junto com Rubens Fernandes Júnior, Roseli 

Nakagawa, Fausto Chermont, Isabel Amado e Juvenal Pereira, fundou o movimento NAFOTO, 

que por vinte anos realizou o Mês Internacional da Fotografia em São Paulo e colocou a 

fotografia brasileira em patamar internacional. Sua trajetória é marcada pela conexão com 

movimentos contra-hegemônicos nos campos da cultura e das lutas sociais, está entre as artistas 

visuais brasileiras mais premiadas e reconhecidas pelo engajamento social. Com a autoridade 

deste percurso, Nair Benedicto se propôs a documentar os 50 anos do prédio do MASP. Para 

seu projeto, a fotógrafa se dedicou a registrar os Rolezinhos e as manifestações sociais no Vão 

Livre, entre agosto e outubro de 2018. 

A seleção de imagens deste projeto, aqui apresentada (imagens 1 a 10), integra uma 

série maior organizada pela fotógrafa sob a forma de uma apresentação composta também por 

textos com o título Direito de Ir e Vir, na qual ela afirma: 

Quando fui chamada para fazer uma documentação para comemorar MASP 50 

ANOS, fiquei encantada de saber que havia rolezinhos aos sábados e domingos no 

vão livre do Masp. Como a opção era minha, não pensei um minuto para decidir que 

seria esse meu foco de documentação. Rolezinhos são encontros marcados pela 

internet envolvendo jovens, maioria da periferia e negros. Começou em shopping 

centers – templos da classe média e alta. Eles não necessariamente consumiam, mas 

passavam zoando, dançando e cantando, em grupos grandes pelos corredores. Não 

faziam mais que isto, mas foi o suficiente para virar assunto policial e judicial. (...) 

Fotografei o rolezinho do Masp durante três meses.Aprendi muito sobre esses jovens. 

Não houve crimes, nem roubos, nem atos de vandalismos, apenas a prática do direito 

de ir e vir em lugares públicos de consumo da classe média e alta. Para a mídia, o 

comércio e as instituições – esses jovens simplesmente não deveriam estar lá. Mas 

eles insistem em ir!!!Partindo do princípio que as cidades existem não para 

impressionar e oprimir pessoas, mas para ampliar a liberdade de encontros, essa 

decisão de muitos grupos da periferia de se reunirem aos domingos e feriados no 

fundão do Masp me pareceu algo muito atual em busca de se tornarem “cidadãos 

emancipados”. Os encontros eram para dançar, conversar, namorar, beijar... 

(BENEDICTO, 2018 - grifos meus) 
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Imagem 1 – Manifestação pela Democracia, MASP – Avenida Paulista, São Paulo, SP – 20/10/2018 

 

 
Fonte: Nair Benedicto/N Imagens 

 

 

 

 
Imagem 2 – Feirinha no vão livre, MASP – Av. Paulista, São Paulo, SP – 09/09/2018. 

 

 
Fonte: Nair Benedicto/N Imagens 
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Imagem 3 – Lazer aos domingos na Paulista, MASP, São Paulo, SP – 09/09/2018 

 

 
Fonte: Nair Benedicto/N Imagens 

 
 

Imagem 4 – MASP – Av. Paulista, São Paulo, SP – 30/09/2018 

 

 
Fonte: Nair Benedicto/N Imagens 
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Imagem 5 – Lazer aos domingos na Paulista, MASP, São Paulo, SP – 09/09/2018 

 

 
Fonte: Nair Benedicto/N Imagens 

 
 

 
Imagem 6 – Lazer aos domingos na Paulista, MASP, São Paulo, SP – 28/10/2018 

 

 
Fonte: Nair Benedicto/N Imagens 
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Imagem 7 – Lazer aos domingos na Paulista, MASP, São Paulo, SP – 30/09/2018 
 

 
Fonte: Nair Benedicto/N Imagens 

 
Imagem 8 – Lazer na Paulista, MASP, São Paulo, SP – 12/10/2018 

 

 
Fonte: Nair Benedicto/N Imagens 
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Imagem 9 – Lazer aos domingos na Paulista, MASP, São Paulo, SP – 28/10/2018 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Nair Benedicto/N Imagens 

 

 
Cabelos e corpos em liberdade, a visualização desses corpos amplia seu esplendor 

com a força dos cabelos, expressam altivez, afirmação de orgulho de suas origens e 

atitude de resistência, pois, muitas vezes, é por conta dos cabelos que a criança sente 

os primeiros olhares de racismo e reprovação de seus corpos” (BENEDICTO, 2021). 

 

No ano do cinquentenário do prédio do MASP os participantes dos Rolezinhos 

interagiram com a obra de Lina Bo Bardi, e a artista visual Nair Benedicto documentou essa 

interação. O trabalho que a fotógrafa realizou no Vão Livre do MASP, entre agosto e outubro 

de 2018, estabeleceu intensa conexão com indivíduos e coletivos que, atendendo à convocação 

da concepção arquitetônica de Lina Bo Bardi, ocuparam dialogicamente o espaço. Nair 

Benedicto entendeu esse dueto e interagiu com ambos: o movimento cultural e a potência 

dialógica do Vão. Como é sua marca, no papel de fotógrafa a trabalho pelo museu, Nair 

Benedicto se colocou em diálogo afetivo com os sujeitos que elegeu documentar. A fotógrafa 

mostrou-se a eles como ser político ciente de seu papel, assim, também teve a reciprocidade e 

a aprovação para documentá-los como tal. Em várias conversas constatou que a maioria dos 
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integrantes dos Rolezinhos nunca visitou as dependências expositivas internas e as coleções do 

museu. O custo do ingresso é um dos grandes impeditivos. Apesar dessa realidade, talvez até 

exatamente por causa dela, esses grupos e coletivos escolheram ocupar a parte do espaço do 

museu que não impunha barreiras econômicas explícitas. 

Os encontros eram marcados pelas redes sociais, em grupos já existentes, mas com a 

frequência e a adesão ampla passaram a ser incorporados às atividades de lazer dominicais de 

diversos grupos. Isso ocorreu por meses, de forma alegre, pacífica e organizada por indivíduos 

e grupos na condição de sujeitos cientes do direito de fazer parte da paisagem cultural da cidade 

e, também, de apresentar suas performances, fazendo de seus corpos estandartes para tomar 

posse de um dos territórios emblemáticos da cultura na cidade; local histórico de palcos e 

palanques de muitos atos e manifestações políticas.  

Muitos desses atos organizados por instituições políticas e movimentos sociais foram 

também documentados pela fotógrafa: manifestações pela educação, dia da consciência negra 

e combate ao racismo, protesto de mulheres denominado “Ele Não”, entre outros. A imagem 1, 

feita a partir das escadarias do museu, registra uma dessas grandes manifestações com a total 

tomada da área externa pela massa de manifestantes, com o Vão se instituindo como uma 

Ágora. Esta imagem integra, também, o ensaio visual de Nair Benedicto com o título "Fora de 

Foco", inserido no livro O MASP de Lina, que celebra os 50 anos do prédio (BENEDICTO: 

2019, 172-187). 

As imagens que registram Rolezinhos realizados aos finais de semana (imagens 2 a 9), 

as quais a fotógrafa identifica como “Lazer aos domingos / Lazer na Paulista”, têm uma ênfase 

nas singularidades múltiplas, na poiesis de gestualidades e atitudes que afirmam o direito de ir 

e vir; como também o de serem vistos como corpos políticos. São imagens que traduzem o 

partilhamento de subjetividades, formulações estéticas, éticas e políticas em sentido amplo. 

Nair Benedicto buscou, intencionalmente, interação com faces alegres, insubmissas e 

libertárias, que de forma consciente afrontaram os limites que a sociedade impõe a seus corpos. 

São imagens de posturas altivas, criativas e em atitudes que contestam os que – sob a lógica 

patrimonial burguesa – os classificam como corpos “não adequados” à livre circulação na 

avenida mais celebrada da cidade. Enquanto movimento autônomo, a presença insistente desses 



 
 

Universidade Federal do Ceará, Fortaleza | 04 a 08 de Outubro de 2021 

109 
 

 

grupos comunicou à cidade, ainda que em um gesto dialógico não acolhido por muitos, que 

submeter-se a tais lógicas é barbárie, não emancipação civilizatória. 

Nair Benedicto dialogou com estes corpos vindos de pontos distintos, que têm em 

comum a condição de sujeitos urbanos periféricos. Ela os registrou como sujeitos plenos, com 

vocabulário cultural diverso, com acervo poético próprio, que se organizavam coletivamente 

para compor um território comum de partilha de conteúdos, afetos e afirmações de direitos. Um 

território de memórias vivas, que “acontecia” aos finais de semanas por algumas horas junto a 

um dos museus icônicos da cidade. Mesmo que situados na ordem do efêmero, a constância 

com que se deram, por vários meses, fez dos realizadores destes “acontecimentos” também 

correalizadores do complexo cultural idealizado por Lina Bo Bardi, que vislumbrou um museu 

como parte do cotidiano do povo da cidade; como citado acima, em palavras dela: “um Central 

Park dos pobres”, onde tudo "pode ser também um conteúdo”. 

Em entrevista realizada com Nair Benedicto, para a formulação do presente texto, ela 

afirmou: “Em 2018 fui chamada para falar em um seminário interno do museu. Na ocasião 

afirmei: O MASP tem dois tesouros, o acervo e esses jovens que vêm até ele. O que estes jovens 

trazem também deve ser tratado como um importante tesouro” (BENEDICTO, 2021). Essa 

declaração dá a ver a forma como a fotógrafa dialogou também com práticas da Museologia 

Social, em particular ao focar no humano e estabelecer interlocução com as formas próprias 

com que grupos, coletivos e comunidades expressam suas afetividades, suas criações, seu 

acervo de saberes, ou seja, tudo aquilo que celebram como seus patrimônios culturais e, 

principalmente, seus temas/problemas atuais e urgentes. 

O período em que os Rolezinhos se intensificaram – 2016 a 2018 – esteve marcado 

pelo acirramento das pautas retrógradas impostas pelo Golpe de 2016, que teve sua força 

repressiva redobrada em 2018 (imagem 10). Logo após a eleição de Jair Bolsonaro, os 

Rolezinhos e os movimentos sociais que ocupam a avenida Paulista foram alvo de maior 

repressão policial. Em reportagem do final de outubro, o site da mídia alternativa, Ponte 

Jornalismo, informa a violência policial contra jovens que estavam reunidos para o lazer de 

domingo na Avenida Paulista “A PM, que fazia o acompanhamento da comemoração (da vitória 

de Jair Bolsonaro), avançou sobre o grupo, lançou bombas de gás e disparou balas de borracha 
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para dispersá-los” (PONTE, 29 out. 18). A violência policial se intensificou em toda a cidade, 

no caso dos Rolezinhos, isso levou ao recuo destas manifestações no Vão Livre. 

 
 

 

Imagem 10 – Policiamento, Av. Paulista, São Paulo, SP – 30/09/2018 

 

 
Fonte: Nair Benedicto/N Imagens 

 

 

Considerações com vistas ao futuro 

 

A decisão da direção do MASP de convidar uma fotógrafa com o histórico de Nair 

Benedicto para celebrar os 50 anos do prédio, foi sem dúvida uma iniciativa que possibilitou 

ampliar a relação do museu com seu entorno e toda potência que nele circula. A ação de 

documentação de Nair Benedicto levou o olhar do museu para além dos limites físicos do 

prédio, suas imagens traduzem a atualidade das concepções urbanísticas de Lina Bo Bardi. 

A decisão da fotógrafa de dialogar com os Rolezinhos, interagindo por meses com seus 

frequentadores, legou uma significativa e inédita documentação da singular relação dialógica 

entre a intenção originária do Vão e os corpos para os quais este foi projetado e, também, entre 

estes e sua própria atuação como documentarista visual.  As imagens destes diálogos 

evidenciam momentos em que o Vão fez jus a seu adjetivo. Ciente disto, a fotógrafa buscou ir 

além das conversas com os manifestantes. Vislumbrou ampliar a mediação e propôs, também 

como parte de seu trabalho no projeto, produzir conjuntamente com os fotografados uma 
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exposição ou uma sessão de projeção das imagens, para celebrar as memórias vivas: dos 

Rolezinhos, do prédio do museu e das muitas faces da cultura urbana. Contudo, isso não foi 

realizado, mas deixou memórias de potências a serem revisitadas no futuro.  

Outra importante menção é o ensaio visual no livro que exalta a história do prédio 

como patrimônio da cidade: a fotógrafa inseriu, nesta celebração, imagens de manifestações 

populares em defesa de direitos sociais, realizadas no Vão Livre e no entorno, em grande 

maioria, por pessoas que nunca visitaram o acervo do museu (BENEDICTO, 2019: 172-187). 

Esta inserção amplia o conceito de patrimônio cultural, são imagens que convocam ao 

reconhecimento das manifestações coletivas e insurgentes como integrantes do acervo vivo, da 

cidade e do museu.  

Nair Benedicto fotografou o prédio da mesma forma que Lina Bo Bardi o projetou, 

dialogando com a cidade e olhando para o futuro. Como artista ativista, foi além da 

documentação visual, em muitos aspectos se aproximou das proposições da Museologia Social, 

em especial em seu olhar atento às singularidades, aos afetos libertários e no reconhecimento 

dos múltiplos sujeitos sociais que constituem o museu como território de reverberação das 

fissuras do real. As práxis fotográficas, museológicas e urbanísticas comprometidas com 

políticas públicas e lutas pelo direito à vida digna e à memória viva da diversidade humana têm, 

nessas imagens, muito em que se espelhar e esperançar. 
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ST 02 - Museus e Patrimônio no cenário de conquistas e resistências 

 

Museus judiciários e a construção de memórias 

Adelson André Brüggemann1 

 

Resumo: Como os museus judiciários tornam possível a construção de memórias 

(institucionais do Poder Judiciário brasileiro e coletivas) e o quanto essas estruturas são 

permeáveis e refletem as transformações sociais ocorridas no Brasil? As memórias representam 

escolhas e, desse modo, a constituição dos acervos preservados por esses museus é fruto de 

seleção, de recortes e de apagamentos. Ao explorar esse tema, surgem alguns questionamentos: 

o que são esses museus? Quais são os museus judiciários em território brasileiro? Como a 

memória institucional do Poder Judiciário brasileiro é construída nesses espaços de memória? 

Como a construção dessa memória reflete as transformações sociais do Brasil? Qual a 

importância da construção e manutenção dessa memória para o fortalecimento da identidade 

dos brasileiros? Seria uma memória mantida e transmitida apenas para e por magistrados, 

servidores e advogados? Toda a discussão considerará as diretrizes e normas estabelecidas pela 

Resolução CNJ n. 316, de 22 de abril de 2020, Resolução CNJ n. 324, de 30 de junho de 2020, 

e no Manual de Gestão de Memória do Poder Judiciário (art. 5º, incisos VIII e IX, da Resolução 

CNJ n. 324/2020) instituídos pela Portaria CNJ n. 295, de 17 de dezembro de 2020. 

 

Palavras-chave: Museus judiciários; patrimônio cultural; memórias. 

 

1 – Introdução  

No Brasil, nas últimas décadas, os debates relativos ao patrimônio cultural brasileiro 

ultrapassaram as instituições responsáveis, principalmente, pela preservação de conjuntos 

arquitetônicos relevantes para a história do país, consolidando novos campos de pesquisa no 

meio acadêmico e estendendo-se a outras instituições, públicas e privadas. As reivindicações 

por parte da sociedade pelo tombamento de determinados bens, materiais ou imateriais, por 

exemplo, refletem essa expansão. O aperfeiçoamento de normas legais referentes à proteção de 

bens culturais2 também expressa mudanças nessa área.  

 
1 Tribunal de Justiça de Santa Catarina - TJSC, mestre em História Cultural (UFSC). 
2 Para uma definição do termo bem cultural, ver o Dicionário do Patrimônio Cultural do IPHAN. Disponível em: 

<http://portal.iphan.gov.br/dicionarioPatrimonioCultural/detalhes/79/bem-cultural>. Acesso em: 17 de agosto de 

2021. 
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Os representantes dos Poderes Executivo e Legislativo, federal e estaduais, enfrentaram, 

desde cedo3, os dilemas impostos pela área, seja na seleção, tombamento e proteção de bens 

culturais, ou na criação de leis que contemplassem essas ações. O Poder Judiciário brasileiro, 

por outro lado, manteve-se, o quanto possível, afastado desses debates, julgando apenas o 

cumprimento correto das normas vigentes em relação ao tombamento e manutenção de bens 

relevantes para o patrimônio cultural.  

Embora a Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) seja bastante clara em relação 

às responsabilidades de todas as instituições públicas quanto à proteção de seus documentos e 

bens de valor histórico, artístico e cultural para o país (art. 23, inc. III a V), o Poder Judiciário 

brasileiro dedicou parcos esforços à preservação e acesso a seus bens culturais. São sintomas 

dessa realidade a perda irreparável de grandes acervos documentais, a destruição de edifícios 

que abrigaram as atividades da Justiça brasileira, a falta de percepção de que as bibliotecas 

pertencentes ao Poder Judiciário têm, sim, funções importantes na preservação das memórias 

institucionais, a dificuldade de acesso dos pesquisadores aos arquivos judiciais e, por fim, a 

quase inexistência de museus judiciários anteriores aos anos 2000. 

O arquivista Alexandre Veiga, em meados de 2012, no XI Encontro Estadual de 

História, organizado pela ANPUH-RS, sinalizava, por exemplo, a necessidade de mudanças 

nos trabalhos realizados pelos arquivos judiciários. A estrutura interna e o funcionamento do 

Poder Judiciário se mantinham, ainda, "distantes da dinâmica da sociedade" (VEIGA, 2012). 

Contudo, naquele momento, estavam em curso relevantes transformações em determinadas 

esferas da Justiça, especialmente em relação à preservação adequada de sua história e de seu 

patrimônio cultural. 

São indicadores de mudanças nesse cenário a criação do Programa Nacional de Gestão 

Documental e Memória do Poder Judiciário (Proname), em dezembro de 2008, o 1º e 2º 

Seminários Nacionais de Museus e Centros de Memória do Poder Judiciário, realizados nos 

anos de 2012 e 2013, no Rio de Janeiro, as quatro edições do Congresso Brasileiro de Arquivos 

do Poder Judiciário, nos anos 2001, 2012, 2013 e 2015, o Congresso História da Justiça e 

Museus Judiciários, no ano de 2019, em Florianópolis, a construção de redes nacionais de 

memória do Judiciário, tais como o Memojutra (Fórum Nacional Permanente em Defesa da 

 
3 Especialmente a partir da década de 1930, com a promulgação do Decreto-Lei n. 25, de 30 de novembro de 1937, 

que organizou a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional. 
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Memória da Justiça do Trabalho), criado em 2006, a Reme (Rede de Memória Eleitoral), criada 

em 2014, e a Memojus Brasil, constituída em setembro de 2019, as diretrizes e normas 

estabelecidas pela Recomendação CNJ n. 37/2011, Resolução CNJ n. 316, de 22 de abril de 

2020 (CNJ, 2020a), Resolução CNJ n. 324, de 30 de junho de 2020 (CNJ, 2020b), e no Manual 

de Gestão de Memória do Poder Judiciário (art. 5º, incisos VIII e IX, da Resolução CNJ n. 

324/2020), instituído pela Portaria CNJ n. 295, de 17 de dezembro de 2020 (CNJ, 2021).  

Dado esse contexto, apresentam-se, de modo sucinto, alguns aspectos que permeiam, na 

atualidade, os debates relativos ao patrimônio cultural custodiado pelo Poder Judiciário 

brasileiro, bem como a construção de sua memória institucional e o acesso por parte da 

sociedade brasileira a esses conhecimentos e bens culturais. 

 

2 – Memória e patrimônio cultural do Poder Judiciário brasileiro: novas normas para um novo 

momento 

De acordo com Janice Gonçalves, desde as últimas décadas do século XX, diversos 

estudiosos concordam que "uma crise da memória marca profundamente nossa 

contemporaneidade" (GONÇALVES, 2018, p. 62). São referências importantes para a análise 

realizada pela referida autora, dentre outras, as obras de Pierre Nora (1984, 1992 e 1993), 

Ulpiano Toledo Bezerra de Meneses (1999) e François Hartog (1996, 2006 e 2013). Desse 

debate se desvela que o patrimônio cultural, como construção social, “depende de agentes 

públicos e privados que concorrem na definição de seus contornos” (BENHAMOU, 2016, p. 

15), impedindo o esquecimento e destruição daquilo que é escolhido como suporte de 

identidade, arte e história para as sociedades.  

Em relação à memória, salientam-se os estudos realizados por Joël Candau para a obra 

Memória e identidade, na qual afirma-se que “a memória é, acima de tudo, uma reconstrução 

continuamente atualizada do passado, mais do que uma reconstituição do mesmo” (CANDAU, 

2021, p. 9). Assim como Gonçalves, servem de referência para a obra de Candau, dentre outros, 

os debates suscitados por Pierre Nora (1984, 1992 e 1993), François Hartog (1996, 2006 e 2013) 

e Jacques Le Goff (2003). Ao considerar “que memória e identidade estão indissoluvelmente 

ligadas”, Candau analisa como nossas sociedades passam de formas individuais a formas 
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coletivas de memória e identidade. Para esse autor, “se a memória é ‘geradora’ de identidade, 

no sentido que participa de sua construção, essa identidade, por outro lado, molda 

predisposições que vão levar os indivíduos a ‘incorporar’ certos aspectos particulares do 

passado” (CANDAU, 2021, p. 19). Além disso,  

memória e identidade se entrecruzam indissociáveis, se reforçam mutuamente desde 

o momento de sua emergência até sua inevitável dissolução. Não há busca identitária 

sem memória e, inversamente, a busca memorial é sempre acompanhada de um 

sentimento de identidade, pelo menos individualmente (CANDAU, 2021, p. 19). 

 

Para Candau (2021, p. 47), “uma memória verdadeiramente compartilhada se constrói 

e reforça deliberadamente por triagens, acréscimos e eliminações feitas sobre as heranças”. No 

mesmo sentido, Gilda Maria Whitaker Verri, ao lidar com os registros da memória, afirma que 

"falar em memória é ter presente o esquecimento, binômio que, por um lado, pressupõe registro, 

preservação, reformulação de informações, e, por outro, considera o silêncio, a eliminação, o 

apagamento como um recurso válido para a interdição, o indizível, a ocultação de informações" 

(VERRI, 2013, p. 8). Aliás, a memória se mantém associada a práticas e representações de um 

dado tempo, e Verri, considerando as reflexões elaboradas por Ulpiano Bezerra de Menezes 

(2007), admite a possibilidade de a “memória ser construída, ressaltada ou silenciada por meio 

de mecanismos de ação, por exemplo, quando datas ou temas são ou não celebrados, por meio 

ou ausência de representações, tais como comemorações ou lembranças imaginadas” (VERRI, 

2013, p. 8). 

As memórias, portanto, encontram-se intimamente relacionadas aos processos que 

selecionam o patrimônio cultural que deverá representar uma sociedade em um determinado 

tempo. Com base nos ensinamentos de Hugues de Varine-Bohan (1975), Carlos A. C. Lemos 

classifica o patrimônio cultural em três diferentes grupos de elementos, quais sejam: os 

elementos da natureza ou os recursos naturais; os elementos relacionados ao conhecimento, às 

técnicas e ao saber-fazer; e os bens culturais que contemplam os objetos, artefatos e construções 

(LEMOS, 2013, pp. 8-11). 

Nesse sentido, o patrimônio cultural, por contemplar aspectos importantes da vida 

humana, mantém relações estreitas com a formação de identidades. Desse modo, para Joël 

Candau,  
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a elaboração do patrimônio segue o movimento das memórias e acompanha a 

construção de 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 [...]. O 

patrimônio é menos um conteúdo que uma prática da memória obedecendo a um 

projeto de afirmação de si mesma (CANDAU, 2021, pp. 163-164). 

 

Tendo em conta essas breves reflexões sobre o campo das memórias e do patrimônio 

cultural, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), durante os anos de 2020 e 2021, aprovou 

importantes normativas referentes à preservação da memória do Poder Judiciário brasileiro.  

Antes das resoluções publicadas nos últimos dois anos, a Recomendação CNJ n. 

37/2011, que estabeleceu princípios, diretrizes e instrumentos referentes à gestão documental e 

critérios para a avaliação de documentos, conforme afirmam Carlos Alexandre Böttcher e 

Ingrid Schroder Sliwka, “representou notável avanço na matéria, servindo de base para a 

instituição das políticas próprias dos vários órgãos, em razão do escasso regramento então 

existente para a Gestão Documental do Poder Judiciário” (BÖTTCHER; SLIWKA, 2020, p. 

23). A Recomendação CNJ n. 46/2013 trouxe inovações para o campo, especialmente em 

relação à possibilidade de o Judiciário firmar convênios com entidades de caráter histórico, 

cultural e universitário, para auxílio nas atividades de gestão documental.  

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no mês de novembro de 

2011, ou seja, antes mesmo da Recomendação CNJ n. 46/2013, realizou melhoria exemplar ao 

criar a Comissão Interdisciplinar de Preservação de Processos Judiciais Aptos a Descarte 

(Cominter). Com caráter essencialmente deliberativo, a comissão atua como apoio à Comissão 

Permanente de Avaliação e Gestão de Documentos daquele Tribunal de Justiça. Além disso,  

Pode-se dizer que a principal função da Comissão é discutir e estabelecer os critérios 

de preservação para cada tipo de processo, selecionado para avaliação pelas 

arquivistas, que estão cientes dos prazos da Tabela de Temporalidade e são 

organizadoras do trabalho de classificação que vem sendo realizado atualmente por 

equipes de funcionários do Tribunal de Justiça (HARRES ET AL, 2021, p. 176). 

 

Em outras palavras, essa comissão tem permitido a aproximação de historiadores da 

Associação Nacional de História – Seção Rio Grande do Sul e arquivistas do Arquivo Judicial 

Centralizado do Rio Grande do Sul (AJCRS), todos voltados ao aperfeiçoamento das atividades 
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de preservação dos processos judiciais custodiados pelo Arquivo do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul, com sede em Porto Alegre.  

Em relação à Resolução CNJ n. 316, de 22 de abril de 2020, que instituiu o 10 de maio 

como Dia da Memória do Poder Judiciário, Carlos A. Böttcher e Ingrid S. Sliwka asseveram 

que:  

a criação de data específica apresenta três objetivos: contribuir para a consolidação da 

identidade do Poder Judiciário perante a sociedade; dar maior visibilidade à Memória 

da Justiça brasileira e à importância de resgate, preservação, valorização e divulgação 

do seu Patrimônio histórico; reforçar a noção de pertencimento de juízes e servidores 

à instituição (BÖTTCHER; SLIWKA, 2020, p. 24). 

 

Ergue-se, portanto, com esta data, uma espécie de monumento à memória da Justiça. 

Em sua base, um evento que remete ao ano de 1808, quando o príncipe regente D. João, por 

meio de um alvará régio, transformou o Tribunal da Relação do Rio de Janeiro em Casa da 

Suplicação do Brasil. Esse documento representou, de fato, a independência judiciária do país 

em relação a Portugal, porque a partir daquele momento os agravos ordinários e apelações não 

seriam mais encaminhados para julgamento em Lisboa.  

Quanto à Resolução CNJ n. 324, de 30 de junho de 2020, essa trouxe avanços 

importantes para o campo da gestão documental e da memória no Poder Judiciário. Para Carlos 

A. Böttcher e Ingrid S. Sliwka (2020, p. 25) a Resolução contempla importantes avanços 

legislativos e aprofundamento de questões relacionadas à gestão documental, com ênfase nos 

documentos digitais. Além disso, de acordo com esses autores, “pela primeira vez, a Gestão da 

Memória veio a ser disciplinada, de forma ordenada, por diretrizes e regras” (BÖTTCHER; 

SLIWKA, 2020, p. 25). 

Ademais, para esses autores,  

No âmbito do Poder Judiciário, esses bens, materiais e imateriais, móveis ou imóveis, 

presentes em arquivos, bibliotecas, museus, memoriais, centros culturais contemplam 

fatos marcantes de sua história e da sociedade brasileira ao longo do tempo, pois a 

Justiça acompanha as transformações políticas, sociais, científicas, econômicas, 

tecnológicas e culturais do país (BÖTTCHER; SLIWKA, 2020, p. 31). 

 

Para tornar possíveis as ações previstas nessas resoluções, em 2021 foi publicado, por 

meio da Portaria CNJ n. 295, de 17 de dezembro de 2020, o Manual de Gestão de Memória do 

Poder Judiciário (art. 5º, incisos VIII e IX, da Resolução CNJ n. 324/2020). Trata-se, na 
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verdade, de relevante trabalho realizado por profissionais que atuam nesse campo, cujo 

conteúdo deverá servir como base para a realização de atividades em arquivos, bibliotecas e 

museus judiciários em todo o país, e consolidar os trabalhos voltados para a construção e 

preservação da memória institucional do Poder Judiciário.  

 

3 – Memória institucional do Poder Judiciário brasileiro e suas relações com a sociedade 

brasileira 

A memória institucional, muitas vezes, recupera e atualiza valores e princípios 

organizacionais. Contudo, nas primeiras décadas do século XXI, o Poder Judiciário brasileiro, 

ao lidar com esse tema, se depara com desafios mais amplos e que devem ultrapassar os limites 

conhecidos dessa instituição. De acordo com o Manual de Gestão de Memória do Poder 

Judiciário, 

A Memória institucional compreende o conjunto de atividades que busca conservar a 

história das instituições e refletir os processos vivenciados por elas. Nesse sentido, 

destacam-se as operações que incluem a preservação, a pesquisa e o uso de 

documentos produzidos pela instituição. Por um lado, essas operações representam as 

atividades realizadas em determinado órgão e, por outro, refletem a época na qual 

foram praticadas e o espaço ocupado pela instituição na sociedade em diferentes 

períodos históricos (CNJ, 2021, p. 87). 

 

Ou seja, o conteúdo do manual sugere a necessidade de se preservar a memória 

institucional como parte significativa da própria memória da sociedade brasileira. E essa 

memória encontra-se custodiada, especialmente, pelos arquivos, bibliotecas e museus, os quais 

se configuram como espaços propícios para a construção, organização e manutenção das 

memórias institucionais. Esses setores, cuja missão comum é a “de tornar acessível a 

informação contida nos respectivos acervos”, podem ser entendidos “como centros de difusão 

do saber, como espaços culturais de formação ou ainda como núcleos de coleta, preservação e 

transmissão de nosso patrimônio cultural” (CAMARGO; GOULART, 2015, p. 19). Esses são, 

nos dias de hoje, reconhecidos como espaços de memória e mantenedores de importantes bens 

culturais da sociedade brasileira, bem como porta de acesso para que os brasileiros 

compreendam melhor a trajetória da Justiça no Brasil e conheçam seus direitos e deveres como 

cidadãos.  
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Quanto à memória institucional, interessa observar a relação existente entre as memórias 

individuais e os processos de institucionalização. Para Rodrigo Costa Japiassu,  

Nesse processo, há agentes que constroem uma participação ressonante com os 

valores socialmente construídos e compartilhados institucionalmente. E esses agentes, 

longe de uma visão determinista, podem ter condições de contribuir para a construção 

da trajetória institucional, por serem agentes legítimos e representativos, com 

destaque dentro das atividades organizacionais (JAPIASSU, 2020, p. 164). 

 

Para esse autor, a reconstrução da trajetória institucional poderá ser realizada, além dos 

documentos de arquivo, com a contribuição de trabalhadores da organização, envolvendo 

recursos e metodologia da História Oral. Além disso, de acordo com Rodrigo C. Japiassu (2017, 

p. 12), a memória institucional pode ser definida como 

Memória que reconstitui fatos, narrativas e acontecimentos selecionados como 

representativos da trajetória de uma instituição no tempo, referida a rituais que 

contribuem para a construção de uma identidade (institucional) e de sua legitimidade 

entre seus membros e, também, junto à sociedade em geral (Apud JAPIASSU, 2020, 

p. 168). 

 

Considerando essas afirmações, é necessário pensar o papel que devem cumprir os 

espaços de memória do Poder Judiciário. De acordo com Lucas Lopes de Moraes e Belmiro 

Thiers T. Fleming, 

A função das unidades voltadas à gestão da memória, portanto, não é somente 

produzir uma narrativa sobre a história das instituições que integram, ou divulgar uma 

imagem específica do órgão, mas também, disponibilizar produtos, informações e 

pesquisas diversas sobre o acervo institucional, agregar a contribuição de acadêmicos 

e também tornar acessível a participação coletiva no processo de reconstrução dessa 

memória (MORAES; FLEMING, 2020, p. 190). 

 

São exemplos de pesquisas realizadas pelo Poder Judiciário brasileiro e compartilhadas 

com a sociedade, por meio de publicações, as obras “Tribunal de Justiça do Estado de Goiás: 

125 anos de sua instalação” (GOIÁS, 2000), “Em meio a leis e pessoas: 125 anos de história 

do Tribunal de Justiça de Santa Catarina” (SANTA CATARINA, 2016), “Comarcas de Minas” 

(MINAS GERAIS, 2016), “A Justiça de Pernambuco e seu palácio: inventário do acervo 

museológico dos bens móveis” (PERNAMBUCO, 2017) e o “Tribunal de Justiça de 

Pernambuco: 200 anos de história” (CUNHA, 2021).  

Essas e outras obras realizadas pelo Poder Judiciário brasileiro reforçam a ideia de que  
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Organizar, divulgar, tornar visível tanto a história da instituição quanto o conteúdo do 

seu acervo, produto dessa trajetória, permite que as limitações de uma memória 

construída em nome da própria instituição lhe garantam caráter coletivo, não apenas 

para seu quadro de funcionários e servidores, mas para a sociedade e os diversos atores 

interessados nela (MORAES; FLEMING, 2020, pp. 190-191).  

 

Em outras palavras, os setores responsáveis pela memória e pertencentes ao Judiciário 

deveriam cumprir, nessas primeiras décadas do século XXI, dentre outras atribuições, a de 

garantir o exercício pleno da cidadania por toda a sociedade. Sabe-se que a memória das 

sociedades está resguardada, sobretudo a referente a períodos até certo ponto remotos, em seus 

documentos escritos. Os arquivos, bibliotecas e museus, ao preservarem seus acervos 

documentais, transformam-se em guardiões de parcelas importantes dessa história. O 

conhecimento e a interpretação de documentos preservados tornam possível a construção de 

novas narrativas históricas e a criação de datas comemorativas. 

Para Lucas Lopes de Moraes e Belmiro Thiers T. Fleming,  

Em uma sociedade pautada pelo grande volume e velocidade da circulação de 

informações, que difunde o consumo imediato de bens materiais e culturais, celebra a 

vivência do presente como símbolo de plenitude, acabam-se por se diluir referências 

de tempo e identidade, principalmente no âmbito de instituições públicas voltadas à 

prestação de serviços, que requerem o acúmulo e gestão de massas gigantescas de 

documentos. Esse impulso de preservação da memória pode ser tratado como reflexo 

das necessidades de sociedades que perdem suas referências históricas, no intuito de 

achar pontos seguros de encontro das memórias individuais e coletivas, um local de 

conforto identitário (MORAES; FLEMING, 2020, p. 174).  

 

Contudo, boa parte desses setores, espalhados em todo o território brasileiro, estão 

voltados, muitas vezes, para dentro das instituições. E, nesses casos, deixam a desejar como 

guardiões da história social. As memórias institucionais do Poder Judiciário brasileiro precisam 

deixar de contemplar o próprio umbigo para reconhecer que estão inseridas em algo muito mais 

amplo, tecendo novas relações, diluindo-se, de certo modo, com a história econômica, política 

e cultural do Brasil. 

De acordo com Janice Gonçalves,  

Observa-se que a disseminação de dadas memórias, por meio de iniciativas como a 

instituição de monumentos, museus, centro de documentação ou arquivos, não 

necessariamente favorecem o estabelecimento de vínculos significativos entre o 

público-alvo e os acervos patrimoniais aí implicados” (GONÇALVES, 2018, p. 71).  
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No Judiciário brasileiro não faltam exemplos de museus que impõem obstáculos ao livre 

acesso de cidadãos aos seus acervos e espaços físicos. Mesmo que a localização física não seja 

determinante em questões relativas ao acesso de público externo, há espaços completamente 

voltados para o interior dos edifícios do Judiciário, sem conexão com a cidade. 

Se, por um lado, ainda persiste essa realidade, por outro, há belos exemplos de 

iniciativas que permitem aberturas mais corajosas, mantendo contato com as cidades e com a 

população que as habita. Os trabalhos realizados pelo Tribunal de Justiça de Alagoas, pelo 

Tribunal de Justiça de Pernambuco, pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e pelo 

Tribunal de Justiça de São Paulo são exemplos dessa mudança de perspectiva. O Memorial da 

Justiça de Pernambuco, por exemplo, mantém canal nas redes sociais, realiza visitas on-line, 

divulga seus acervos documentais, preserva importante patrimônio arquitetônico e promove 

eventos em que convida pesquisadores acadêmicos para participar de suas atividades.  

A presença de pesquisadores nesses espaços proporciona sempre experiências muito 

profícuas, as quais impulsionam, muitas vezes, o desenvolvimento de novos conhecimentos não 

somente a respeito da sociedade, como também a respeito da própria instituição. Quanto a isso, 

é importante notar que a realização de atividades em alguns arquivos judiciários se manteve, 

por muitos anos, quase que exclusivamente voltada para o atendimento de pedidos de 

arquivamento e desarquivamento de processos judiciais para advogados, servidores ou 

magistrados, mas não para pesquisadores. Mônica Duarte Dantas e Filipe Nicoletti Ribeiro 

(2020) demonstram, com vários exemplos de estudos históricos realizados em acervos judiciais, 

a importância do acesso às fontes judiciais para a pesquisa em História. Nesses estudos, esses 

autores sinalizam também que pesquisas dessa natureza contribuem para revelar aspectos pouco 

conhecidos da própria história da Justiça brasileira. 

Os museus do Judiciário, por meio de suas exposições e publicações, podem cumprir 

papel importante ao estimular seus públicos a realizarem novas leituras acerca da história do 

Poder Judiciário brasileiro. É necessário ultrapassar visões chapadas acerca das memórias 

institucionais da Justiça. As exposições devem, além de contar a história do Judiciário, instigar 

a curiosidade nos seus visitantes, para que eles façam novos questionamentos.  

Para se ter uma ideia da importância desse setor, em 2019, havia no Poder Judiciário, 

em todo o território brasileiro, 72 (setenta e duas) unidades de memória (museu, memorial ou 

centro de memória), conforme diagnóstico realizado pela Comissão Permanente de Eficiência 
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Operacional e Gestão de Pessoas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)4. A maior parte dessas 

unidades foi instalada a partir dos anos 1990. Contudo, bem antes de outras iniciativas nesse 

campo, o Museu da Justiça do Estado do Paraná foi criado em 1974 e, desde então, serve de 

referência para outros espaços de memória da Justiça brasileira. Neste cenário, vale destacar, 

mais recentemente, a criação do Museu do Judiciário do Estado do Amazonas. Por meio de 

portaria assinada pelo presidente do TJAM, no mês de julho de 2021, o antigo Palácio da Justiça 

Clóvis Bevilácqua, construído em 1894 e completamente restaurado em 2001, foi transformado 

em Museu do Judiciário do Estado do Amazonas. Esse novo espaço de memória na cidade de 

Manaus torna possível aos visitantes conhecerem detalhes arquitetônicos do edifício, o 

mobiliário do Palácio de Justiça, a sala do Tribunal do Júri, a sala do Tribunal Pleno, bem como 

visitarem exposição permanente e exposições temporárias.  

De acordo com Gilda Maria Whitaker Verri,  

As informações, que pulsam sob a forma de imagens ou sons aprisionados em 

diferentes suportes, quando selecionadas, agrupadas e organizadas em espaços de 

memória, formam os lastros do conhecimento, dos saberes estruturadores de 

indivíduos e de coletividades. Esses espaços ou lugares de memória demarcam, 

preservam, e permitem a circulação da produção intelectual, científica e cultural da 

sociedade. Nos documentos aí contidos, há escolhas de tempo e de duração de 

informações, que ora surgem, ora se cruzam, ora se superpõem, e adquirem 

significados ao serem interpretadas, apropriadas, memoriadas ou até expropriadas 

(VERRI, 2013, p. 8).  

 

O inequívoco entrelaçamento de diferentes saberes e experiências sociais entre o Poder 

Judiciário e a sociedade exige um novo posicionamento da Justiça diante desse debate. Um 

posicionamento que ultrapasse os limites estritos do cumprimento de regulamentações, por 

exemplo, de se ter biblioteca, arquivo e museu em suas dependências. Vale ressaltar, sim, a 

importância que esses setores detêm para o funcionamento dessa instituição, notadamente os 

arquivos e bibliotecas. Mas não se deve esquecer do papel que esses, além do museu, cumprem 

nas transformações sociais em todo o país.  

Outro aspecto importante no contexto de preservação dos bens culturais da Justiça 

brasileira é a conservação de bens arquitetônicos do Poder Judiciário brasileiro, os quais não 

revelam apenas a história das elites judiciárias e políticas nacionais, mas também conservam a 

história dos trabalhadores, a começar pelos arquitetos e engenheiros que realizaram projetos 

 
4 O objetivo desse levantamento foi o de conhecer a realidade dos museus judiciários ou espaços análogos 

mantidos pelos órgãos do Poder Judiciário em todo o país.  
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para fóruns e tribunais de justiça, mas continuando com pedreiros, serventes, mestres-de-obra, 

porteiros, escrivães, demais servidores da Justiça e advogados. Essas construções, com seu 

mobiliário, sua arquitetura, seus usos etc., guardam em si vestígios de múltiplos saberes, os 

quais foram colocados em prática e se transformaram com o passar do tempo. Trata-se, 

portanto, de preservar também importantes dimensões do mundo do trabalho e, assim, abrem-

se possibilidades de novas leituras sobre essas edificações e a Justiça brasileira. 

Para José Renato Nalini, por exemplo, 

A verdadeira história da Justiça não é apenas a extensa coleção de decisões, com seu 

lugar assegurado como jurisprudência criativa, que se converte primeiro em doutrina 

e depois em norma. Uma história integral tem de abrigar também, o imenso conteúdo 

quase sempre oculto, produzido por essa legião de protagonistas com os quais 

convivemos, mas para que muitos de nós, permanecem ocultos, como se não fizessem 

parte do cenário (NALINI, 2020, p. 216).  

 

E, conforme Janice Gonçalves, baseada na obra Espaços da recordação, da professora 

alemã Aleida Assmann,  

vê-se que o papel das instituições custodiadoras de acervos (e dos órgãos de 

preservação como um todo) vai muito além da mera custódia: supõe-se que sejam 

agentes dinâmicos da transmissão cultural. E, em um contexto de acirrada 

concorrência memorial – agravada por atitudes antiéticas, que negam e deturpam 

experiências históricas – tais instituições podem se constituir não só como guardiãs 

de bens culturais materiais, como garantidoras das condições para a produção de 

conhecimento e a transmissão cultural em bases éticas, fundada em princípios 

democráticos (GONÇALVES, 2018, p. 72). 

 

Para Gilda Maria Whitaker Verri (2013, p. 20), “institucional e cumulativamente, os 

registros de memória abrigam-se em um lugar do presente, todavia, é onde o passado pode ser 

questionado, revisado, renovado, atualizado, reconceituado em busca de transferência de 

memória”. Impressa nos edifícios da Justiça, nos acervos bibliográficos da área, nos acervos de 

documentos judiciais e nos objetos que contam sobre as atividades desempenhadas pelo 

Judiciário brasileiro, a memória, enfim, pode estabelecer um vínculo entre diferentes gerações 

humanas e com o tempo histórico. A sociedade, e não somente os magistrados, servidores e 

advogados, pode passar a se enxergar como sujeito da história da Justiça, e a preservação 

adequada do patrimônio cultural sob a guarda do Judiciário passar a ser vista não apenas como 

mecanismo de preservação do passado, mas como possibilidade de construção do futuro. 
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De acordo com Janice Gonçalves (2018, p. 68), no Brasil das últimas décadas do século 

XX, as mudanças no campo patrimonial refletem não somente o efeito de ondas 

patrimonializadoras que ocorreram em outros países, mas também as transformações que 

surgiram na esteira do processo de redemocratização do país, sendo o principal símbolo disso 

a Constituição Federal de 1988. Conforme essa autora, essas mudanças precisam ser melhor 

compreendidas, levando-se em conta suas razões fundamentais, as quais se concretizam em 

esforços contínuos de “vinculação do campo do patrimônio à valorização da diversidade 

cultural, ao exercício pleno da cidadania, à defesa de princípios democráticos e às lutas por uma 

sociedade justa e igualitária” (GONÇALVES, 2018, p. 68). 

Nessa direção, com certa demora, as primeiras décadas do século XXI deverão marcar 

um momento de passagem para um novo paradigma no Poder Judiciário brasileiro. Passados 

33 anos da promulgação da Constituição Federal de 1988, o Poder Judiciário criou condições, 

ao longo dessas décadas, para dar um passo adiante na garantia dos direitos constitucionais à 

sociedade brasileira: a preservação de importante parcela da memória coletiva dos brasileiros.  

Trabalhar com essa perspectiva, ao lidar com a memória institucional, permite que se 

deixe de fazer uma história voltada somente para o interior das instituições judiciais e se passe 

a realizar uma história em que essas instituições se percebem indissociáveis da sociedade como 

um todo. Assim, a promulgação de novas normativas em relação à preservação da memória do 

Judiciário reflete também, entre outras coisas, a somatória de esforços dispersos em todo o 

território brasileiro, a organização e a reunião de conhecimentos acumulados pelo Poder 

Judiciário brasileiro ao longo de vários séculos de existência.  

De acordo com Carlos A. Böttcher e Ingrid S. Sliwka, os principais objetivos da Gestão 

da Memória no Poder Judiciário têm relação com dois aspectos: 

De um lado, a consolidação da identidade institucional do Poder Judiciário como 

pacificador social e garantidor da cidadania e dos direitos e o seu fortalecimento como 

um dos principais pilares do Estado Democrático de Direito. De outro lado, o resgate, 

a preservação, a valorização e a divulgação dos bens culturais e da história do Poder 

Judiciário integrantes do Patrimônio Cultural Nacional (BÖTTCHER; SLIWKA, 

2020, p. 32). 
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4 – Considerações finais  

Mesmo que um dos indícios mais fortes de permeabilidade entre o Poder Judiciário e a 

sociedade brasileira esteja nos processos judiciais preservados em seus acervos – porque a 

leitura desses documentos revela os mais variados conflitos, das mais variadas escalas, 

ocorridos no país nas mais variadas épocas – o Poder Judiciário pode, de diversas formas, tornar 

ainda mais nítida a relação da Justiça com a sociedade brasileira.  

Dessa perspectiva, é possível considerar que os esforços mais recentes do Poder 

Judiciário brasileiro para preservar seu patrimônio cultural e ampliar o acesso a ele sejam sinais 

de um processo de amadurecimento de noções relacionadas à redemocratização do país, bem 

como do atendimento de demandas sociais que reivindicam a construção de uma identidade 

cultural brasileira na qual a Justiça tem papel cada vez mais relevante. 

Talvez por ter se mantido até o ano de 1988 como parte do Poder Executivo a Justiça 

brasileira não tenha dedicado maiores esforços para a preservação adequada de seu patrimônio 

cultural, até mesmo por não perceber, com exatidão, qual seria seu legado. Até então, a gestão 

documental, muitas vezes, era realizada por arquivos públicos, os edifícios ocupados pelas 

atividades judiciais eram construídos e geridos pelo Poder Executivo e seus museus, na maior 

parte, eram espaços voltados para a fruição de servidores da Justiça e magistrados.  

Mesmo assim, poucos magistrados e colaboradores do Judiciário conhecem, de fato, a 

história da instituição em que trabalham. Quiçá essa realidade comece a mudar agora que a 

Justiça brasileira passou a ter um dia para comemorar sua existência e valorizar sua história (o 

10 de maio). Trata-se, antes de mais nada, de parte do processo de afirmação identitária do 

Poder Judiciário brasileiro, que inclui reivindicar memórias, organizar conhecimentos e 

patrimonializar bens.  

É importante ressaltar que o deslindar de acervos judiciais sob custódia do Poder 

Judiciário foi provocado pela iniciativa de pesquisadores acadêmicos. Ou seja, o despertar do 

Judiciário para o valor dos seus bens culturais foi, muitas vezes, impulsionado pelo olhar de 

historiadores que recorriam, mesmo que timidamente, aos seus acervos documentais para a 

realização de pesquisas historiográficas. E o pesquisador acadêmico sempre foi um grande 

aliado na construção das memórias institucionais. É preciso reconhecer que o Poder Judiciário, 
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bem como os demais órgãos públicos, não tem condições de, sozinho, realizar pesquisas 

volumosas acerca de sua trajetória.  

Contudo, ainda que sejam reconhecidos importantes avanços no que diz respeito ao 

acesso da população aos bens culturais mantidos sob custódia do Poder Judiciário e à 

preservação da sua história institucional, impossível deixar de enfrentar temas recorrentes que, 

infelizmente, persistem dificultando mudanças mais profundas nas relações entre a Justiça e 

parcelas importantes da sociedade brasileira. 

A atuação dos arquivos, bibliotecas e museus judiciários na construção de uma memória 

institucional da Justiça e o modo como esses setores se relacionam com a sociedade precisa, de 

um modo geral, ser repensada sob uma nova chave interpretativa, na qual sejam levados em 

conta os atuais debates em torno da construção e manutenção de políticas públicas de memória 

guiadas por princípios éticos e democráticos. 

O maior desafio a ser superado pelo Poder Judiciário brasileiro nessas primeiras décadas 

do século XXI, com base nas novas regulamentações em relação à memória do Poder Judiciário, 

será o de fazer com que a sociedade se sinta, realmente, mais próxima do patrimônio cultural 

custodiado pela Justiça. Será preciso incorporar, de fato, uma perspectiva patrimonial mais 

inclusiva e cidadã. Com isso, serão abertas possibilidades de que, num futuro próximo, parcelas 

maiores da população brasileira sejam conhecedoras de seus direitos e deveres, e possam 

exercer plenamente sua cidadania. 

O enfrentamento desse desafio e suas implicações pode, portanto, gerar uma nova 

cultura de preservação da memória em todo o Judiciário. E beneficiar a sociedade em geral com 

a preservação adequada de parte significativa de sua memória coletiva e de seu patrimônio 

cultural. 
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Dopinho: entre evocar e apagar 

Jacqueline Custódio1 

Resumo: O curso da justiça de transição no Brasil teve muitos percalços e, como política de 

reparação às vítimas da ditadura militar, mostrou-se deficiente e incompleta. Em relação à 

reparação simbólica, é perceptível a dificuldade para a implantação de sítios de memória e, até 

mesmo, a tentativa de apagamento de vestígios deste período. Nesse contexto, a pesquisa parte 

do fato de que o antigo centro clandestino de detenção conhecido como Dopinho não foi 

definitivamente tombado e nem o Centro de Memória Ico Lisboa foi estabelecido no imóvel, 

apesar desse ter sido considerado de valor cultural pelo Município de Porto Alegre (RS) e da 

demanda da sociedade civil pela constituição do sítio de memória. A partir desta constatação, 

analisou-se o contexto histórico que deu origem ao Dopinho, o transcurso da redemocratização 

e os instrumentos legais de reparação às vítimas, os processos de memória e seus conflitos, 

examinando os processos administrativos que objetivam a patrimonialização e musealização, 

numa mobilização que, originalmente, envolvia os três entes federativos. Com isso, buscou-se 

identificar que forças foram catalisadas para que estes objetivos não se concretizassem, 

considerando-se o processo brasileiro da justiça de transição e a disputa de memórias que 

envolvem o tema da ditadura militar no Brasil. 

 

Palavras-chave: Dopinho; Memórias traumáticas; Ditadura civil-militar. 

 

1.INTRODUÇÃO 

O período da ditadura militar, estabelecida no país em 1964, constitui um marco na 

história mais recente do Brasil e deixou muitas sequelas. Investigações acadêmicas, produções 

culturais e movimentos sociais têm auxiliado a expor esta ferida nacional, buscando fornecer 

elementos para que a nação elabore, de maneira efetiva, seu passado, a fim de consolidar o 

Estado Democrático de Direito. 

No entanto, especialmente nos últimos anos, observa-se um movimento de refluxo no 

que diz respeito à efetivação de direitos constitucionais e uma disputa de memórias em torno 

do tema da ditadura. Tal conjuntura acaba refletindo-se nas políticas públicas de memória e 

reparação às vítimas de violações aos direitos fundamentais, em certa medida, impactando 

negativamente ações de preservação de indicadores dessas memórias.  

 
1Mestranda do Programada de Pós-Graduação em Museologia e Patrimônio da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul. 
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Sabe-se que o processo de redemocratização no Brasil foi longo e mostra-se 

incompleto até hoje. A Lei de Anistia2 teve um papel determinante na trajetória para a 

efetivação da justiça de transição, mas é crucial entender-se que sua promulgação foi resultado 

de negociações entre setores militares e as elites civis, contemplando mais o esquecimento e 

menos medidas voltadas a esclarecer e julgar crimes cometidos no período da ditadura 

(CONCEIÇÃO, 2015). 

O ano de 2012 é uma data de referência para a implementação de políticas de reparação 

e, no escopo das atividades da Comissão Nacional da Verdade, foram elaborados projetos e 

ações que incluíram a reparação simbólica, através da constituição de memoriais e centros de 

referência. São exemplos as Caravanas da Anistia, o projeto da construção do Memorial da 

Anistia Política no Brasil e o projeto Marcas da Memória. 

Como consequência, não apenas os estados brasileiros criaram suas comissões da 

verdade, mas também municípios e outras organizações, como a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB), sindicatos e universidades (SEIXAS e SOUZA, 2015). Por conta desta 

capilaridade, foi possível ampliar as ações visando à reparação simbólica pelo país, e os 

movimentos sociais tiveram, e ainda têm, atuado na tentativa de patrimonialização de vários 

espaços e locais que têm ligação com o período da ditadura. 

A implementação - ou não - destes espaços é, assim, resultado de uma disputa de 

memória, que envolve diferentes temporalidades, espacialidades, percepções e escritas do 

passado. E o reconhecimento de materialidades de memórias em disputa - ou a sua interdição - 

apresenta desdobramentos sociais e reflexos na consolidação do Estado Democrático de 

Direito. 

As relações entre a história e a memória, as manipulações conscientes e inconscientes 

da memória, assim como seus usos e abusos, amnésia e esquecimento têm sido balizadores para 

buscar as causas da paralisação do processo de tombamento. A casa na qual se estabeleceu o 

centro clandestino de detenção hoje resiste nas memórias materiais e os testemunhos daqueles 

que por ali passaram, não restando dúvidas o quanto simbólico é aquele lugar.                                                                                                                                                                                                                                       

O Dopinho tornou-se um caso emblemático na guerra de memórias, evidenciando a 

transição entre dois momentos políticos no curso de seu processo de patrimonialização. De uma 

atuação conjunta dos três entes federativos para a construção do Centro de Memória Ico Lisboa, 

 
2 Lei n° 6.683 de 28 de agosto de 1979.  



 
 

Universidade Federal do Ceará, Fortaleza | 04 a 08 de Outubro de 2021 

134 
 

 

iniciada em 2012, hoje o lugar está sendo descaracterizado pelo proprietário, ainda que tenha 

recebido a proteção parcial de bem inventariado, não tendo sido concluídos os processos de 

desapropriação e de tombamento.  

Considerando-se que existem dezenas de locais relacionados à memória da ditadura 

no estado do Rio Grande do Sul, dos quais trinta e nove locais de tortura registrados pela 

Comissão de Cidadania e Direitos Humanos3 em 2017, chama a atenção que nenhum deles 

tenha sido transformado em memorial. Também é interessante lembrar a inexistência de um 

centro clandestino brasileiro que tenha sido transformado em sítio de memória. A proposta da 

implantação do Centro de Memória Ico Lisboa no prédio onde funcionou o Dopinho foi e é, 

pois, uma tentativa de reconhecimento de responsabilidades, de reparação simbólica e de 

produção e difusão de conhecimento.  

 

2. CONTEXTO SOCIAL E A JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO 

 

O golpe militar foi apoiado por vários setores da sociedade civil, entre eles parte do 

empresariado, da Igreja Católica, da imprensa e dos proprietários de terras. O medo da 

esquerdização do governo mobilizou parcela da sociedade civil, que, mais do que apoiou, pediu 

a intervenção dos militares. E com a instalação do governo militar, iniciou-se o período 

ditatorial, assinalado por punições e ataques aos direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros 

(ARAUJO; SILVA; SANTOS, 2013). 

A manutenção do regime militar apoiava-se na Doutrina de Segurança Nacional4, que 

o fundamentava ideológica e teoricamente, bem como estabeleceu o terrorismo de Estado, para 

neutralizar quem havia se identificado com o projeto reformista do presidente deposto João 

[Jango] Goulart (1961-1964) (NAPOLITANO, 2014). Para dar conta da tarefa, os 

Departamentos de Ordem Política e Social, conhecidos popularmente pela sigla DOPS, foram 

reformulados para se adequarem ao novo regime.  

No caso do estado do Rio Grande do Sul, houve uma aproximação entre o DOPS e o 

Exército, através da disposição de militares em postos-chave e da “colaboração oficial e mútua 

 
3Relatório final da Subcomissão da Memória, Verdade e Justiça da Comissão de Cidadania de Direitos Humanos. 

Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. (COMISSÃO.., 2017). 
4 Segundo a Professora do Departamento de História e dos PPG-História e Relações Internacionais/UFRGS, 

Claudia Wasserman, “a Doutrina de Segurança Nacional pode ser definida como um projeto intelectual produzido 

a partir dos Estados Unidos e reinterpretado pelos setores conservadores das elites civis e militares da América 

Latina, que serviu para justificar os golpes de Estado nas décadas de 1960/70” (WASSERMAN, 2009, p.49). 
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entre a então Secretaria do Estado dos Negócios da Segurança Pública e o III Exército5” 

(BAUER, 2006, p.71). Pode-se dizer que foi um ensaio para o que se concretizaria em todo o 

país, a partir de 1967: a subordinação das polícias civil e militar ao Exército (ROSA, 2007).  

Apesar de o recrudescimento ter-se dado após o Ato Institucional n.º5, em 1968, antes 

disso, entre 1964 a 1967, teria funcionado uma estrutura organizacional paralela, que ficaria 

conhecida como Dopinho, um diminutivo dado em referência ao DOPS/RS, cujo termo veio a 

público em depoimentos havidos no processo de investigação e que resultou no conhecido 

Relatório Tovo6 (TOVO, 2008). 

Conforme levantamento realizado pelo Movimento de Justiça e Direitos Humanos 

(MJDH), “o Dopinha [sic] foi a primeira estrutura clandestina de repressão do Brasil e a única 

no Rio Grande do Sul” (CPI/ALRS, 2011, p.8) e resultado das modificações que ocorrerem no 

DOPS/RS após o golpe militar. O prédio foi alugado ao governo, sem que os proprietários 

soubessem para quais fins, tendo sido um órgão precursor do Serviço Central de Informações, 

que foi institucionalizado em 1967 (MITCHELL, 2007). A sede do Dopinho consistia em uma 

construção residencial dos anos 1930, de três pisos, com um acesso direto ao interior do terreno, 

no nível da calçada, por um túnel da garagem, possibilitando a entrada de veículos (BELLE, 

2017). 

Sua extinção supostamente ocorreu em 1966, em razão da repercussão do inquérito 

criminal e da CPI, a pesquisa de Bauer (2006) indica que há indícios de que uma estrutura 

paralela de extermínio continuou existindo, pelo menos até 1971. Nessa mesma época, o uso 

da violência como política de Estado já começava a transpor fronteiras e o governo brasileiro 

passou a ser alvo de denúncias na Europa e Estados Unidos, chegando à Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) e à Anistia Internacional nos (MEZAROBBA, 

2006).  

Nessa conjuntura, a reivindicação por anistia amplificava-se, seja pela atuação política 

do partido político da oposição, Movimento Democrático Brasileiro (MDB), ou por demanda 

da sociedade civil, tendo o Movimento Feminino pela Anistia uma inaugural e decisiva atuação 

 
5O III Exército compreende contingentes dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e do Paraná. 
6 O Relatório Tovo refere-se ao documento final do inquérito civil elaborado pelo promotor criminal Paulo Cláudio 

Tovo, que sistematizou provas documentaise testemunhais, no caso do assassinato do sargento Manoel Raymundo, 

considerdo “primeiro assassinato político de que se tem conhecimento no Brasil, cometido pelas forças de 

segurança e repressão” da ditadura militar (CPI/ALRS, 2011 p.3). 
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para a consolidação da campanha (MEZAROBBA, 2006). Frente a tal cenário, coube ao 

presidente General João Baptista Figueiredo assinar a Lei n.º 6.683 em 28 de agosto de 1979, 

que apresentava graves falhas, mas significava um avanço ao retorno ao Estado Democrático 

de Direito, sendo resultado de uma mobilização nacional, construída ao longo de 15 anos 

(MEZAROBBA, 2006). 

Como pontua o Prof. José Carlos Silva Filho, longe de ser “ampla, geral e irrestrita”, 

como demandavam os movimentos sociais, a anistia “foi recebida e interpretada como um apelo 

ao esquecimento, inclusive das torturas, assassinatos e desaparecimentos forçados realizados 

pelo governo ditatorial” (SILVA FILHO, 2010, 194-195). A norma legal não previa nenhum 

tipo de reparação pelos danos àqueles que foram vítimas de perseguição política e, 

convenientemente, impedia a investigação e punição aos agentes perpetradores de violações, o 

que era muito conveniente aos militares (SKIDMORE, 1988). 

Diferente de outros países vizinhos, no Brasil, a transição não foi precedida da criação 

de uma comissão da verdade e justiça, cabendo às vítimas e aos familiares dos desaparecidos 

ou mortos pelo regime militar pressionar os governantes por alterações na anistia e na busca 

por seus direitos (MEZAROBBA, 2006). Nesse sentido, há de entender que o processo de 

redemocratização foi produto da mobilização da sociedade civil e de concessões feitas pelo 

governo militar de então, num enfrentamento que deixaria sequelas. 

O termo “Justiça de Transição” foi cunhado em 1991, pela Prof. Ruti Teitel, de acordo 

com a pesquisadora Cecília Santos (2010), que aponta quatro áreas de atuação neste âmbito: a 

justiça, no sentido de responsabilidade penal; o direito à verdade e à informação, a reparação 

financeira e simbólica e, por fim a administrativa, impedindo que agentes públicos envolvidos 

com graves violações permaneçam em funções públicas.  

Segundo a pesquisadora, para se entender as mobilizações jurídicas que envolvem a 

memória política, dois pontos são fundamentais: o contexto político, no sentido de 

interdependência entre o direito e a política, e a seletividade na construção da memória política, 

patrocinada pelo direito, questões que concorrem na análise dos obstáculos à patrimonialização 

do Dopinho (SANTOS, 2010). 
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A autora ainda ressalta o papel crucial da sociedade civil “nos trabalhos de justiça de 

transição, da memória e da recuperação da história”, através da atuação de “organizações de 

vítimas e familiares, ONGs e grupos comunitários” que participam deste processo (SANTOS, 

2010, p. 131). Também se destaca a ampliação do conceito de patrimônio cultural, que, a partir 

do início dos anos 1980, alcançou diversas dinâmicas sociais (NEVES, 2014), possibilitando a 

patrimonialização de lugares relacionados à ditadura, no escopo da reparação simbólica. 

No que tange à reparação, o Brasil foi condenado a reconhecer sua responsabilidade e 

celebrar atos de importância simbólica, que assegurem a não repetição das violações ocorridas 

no caso Gomes Lund, também conhecido como o caso da Guerrilha do Araguaia. Sob esse 

aspecto, os Lugares de Memória têm um papel importante a desempenhar no escopo da justiça 

de transição. Soares e Quinalha (2011, p. 76) os apontam como “um recurso fundamental para 

a efetividade dos direitos humanos [...] e podem ser tratados como bens culturais destinados à 

reparação simbólica das vítimas e à produção de conhecimento para a sociedade”.  

A pesquisa de Thiesen e Almeida indica que, anterior à criação da Comissão Nacional 

da Verdade, foi lançada, em agosto de 2001, a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, 

tendo “papel fundamental para acolher e promover iniciativas de memorialização” (THIESEN 

e ALMEIDA, 2015, p. 19). A reparação transcendeu ao ressarcimento financeiro, alcançando 

o simbólico, dando visibilidade à luta das vítimas e de seus familiares.  

Como exemplos de ações de reparação simbólica, a Comissão de Anistia promoveu as 

Caravanas da Anistia, o projeto da construção do Memorial da Anistia Política no Brasil 

(Memorial da Anistia)7 e o projeto Marcas da Memória. Em que pese essas ações constituam 

esforços para a implementação da reparação simbólica, também elas são fruto de discussões de 

natureza política, haja vista que seu resultado integrará o patrimônio nacional. Thiesen e 

Almeida destacam que esse patrimônio é resultante de uma operação de seleção, “legitimada 

por grupos hegemônicos, que definem o que deve ou não ser preservado” (THIESEN e 

ALMEIDA, 2015, p. 21). 

Comissões da Verdade foram constituídas em vários estados brasileiros e 

multiplicaram-se ações no sentido de constituição de referenciais; monumentos e tombamentos 

de estruturas utilizadas como centros de repressão começaram a despontar no país já nos anos 

 
7Criado por meio da Portaria do Ministério da Justiça n° 858, de 13 de maio de 2008.  
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1990 (FERRAZ E SCARPELLI, 2008). Atualmente, o estado de São Paulo conta com o maior 

número de monumentos referentes à época da ditadura militar no Brasil, destacando-se o 

Memorial da Resistência, instalado no antigo prédio onde funcionava o Departamento de 

Ordem Política e Social (DOPS) (SÃO PAULO, 2015).  

A situação da “Casa dos Horrores”, em Petrópolis (RJ), e o "Dopinho", em Porto 

Alegre (RS), têm em comum serem propriedades privadas, a espera de ações dos respectivos 

governos para se tornarem os centros de referência que a sociedade vem demandando. A 

implantação do Centro de Memória Ico Lisboa, no imóvel em que funcionou o "Dopinho", vem 

enfrentando sucessivos entraves de várias ordens, com a descaracterização do local e impasse 

no processo de tombamento (COMITÊ CARLOS DE RÉ, 2018). Tal fato reforça a necessidade 

de que se disseque efetivamente esse passado carregado de memórias de sofrimento, para, 

então, avançar para um futuro no qual episódios como os que foram vividos não se repitam. 

 

3. MEMÓRIA E PROCESSOS DE TOMBAMENTO 

 

Os debates que envolvem a memória coletiva são fundamentais para que se 

aprofundem as questões relativas à guerra de memórias que se dá nos processos de 

patrimonialização do Dopinho. Nesse contexto, Maurice Halbwachs é um referencial, com livro 

“A Memória Coletiva”, publicado em 1950. O autor questiona em que medida existe uma 

memória individual, posto que, para evocar seu passado, o ser humano tem frequentemente que 

apelar para as recordações dos outros, reportando-se a pontos de referência externos, que se 

encontram na sociedade (HALBWACHS, 1990). 

Da perspectiva de Ulpiano de Meneses, a memória coletiva não é espontânea, 

precisando ser permanentemente reavivada a fim de ser mantida. Como se encontra na ordem 

da vivência, não está atrelada à coerência, podendo ser múltipla, de forma a coexistir e 

relacionar-se de diferentes formas (MENESES, 1992). Meneses lembra que a memória, ainda 

que associada à retenção e ao armazenamento, é dependente de mecanismos de seleção e de 

descarte, podendo “ser vista como um sistema de esquecimento programado” (MENESES, 

1992, p. 16). 
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Para aprofundar a questão do esquecimento, é preciso examinar a obra de Paul Ricœur 

(2007), tratando de processo de manipulação da memória. A complexidade do assunto é 

evidenciada, frente ao tema do esquecimento e a memória manipulada, é dissecada por ele, 

indicando a possibilidade de ideologização da memória, cuja estratégia compreende novas 

formas de narrar, por meio da supressão, do deslocamento de ênfases, da refiguração de 

protagonistas da ação, bem como os contornos dessa.  

Ainda, o autor faz a relação entre o esquecimento e o perdão, esse tratado como abuso 

de esquecimento. Aproximando a amnésia da anistia, Ricœur (2007, p. 462) questiona se a 

última tão traria consigo o apagamento “de crimes suscetíveis de proteger o futuro das faltas do 

passado”, condenando à clandestinidade as memórias concorrentes. 

Feitas essas breves considerações sobre memória e esquecimento, passa-se a enfrentar 

a disputa de memórias que envolvem o prédio do Dopinho, que desde 2013 é um bem 

inventariado de estruturação8, possuindo já algum grau de proteção. As lembranças das 

atrocidades que ocorreram naquele lugar estão na base do conflito que se dá entre esquecimento, 

anistia, memória e reconhecimento, cujo resultado, até o momento, foi a dificuldade para 

patrimonizá-lo e ressignificá-lo, com a implementação do centro de memória. 

A demanda do Centro de Memória Ico Lisboa foi de integrantes do Comitê Carlos de 

Ré, lançando a proposta em 18 de dezembro de 20139, em ato-show realizado no prédio 

(PORTO ALEGRE, 2014). A projeto teve origem na Comisión Permanente de Memoria, 

Verdad y Justicia10, do MERCOSUL, que propôs a “criação de um memorial sobre violações 

de direitos humanos e vítimas da Operação Condor e outros de coordenação repressiva ilegal 

no continente Sul-Americano a ser construído em Porto Alegre/Brasil”11 (MERCOSUL, 2011). 

 
8De acordo com a Lei Municipal n.º 12.585/2019, o bem de “estruturação é a edificação que,por seus valores, 

atribui identidade ao espaço, constituindo elemento significativo na estruturação da paisagem na qual se localiza, 

consistindo em um bem de preservação”(Art. 3º, I). Isso significa que ele não pode ser demolido (PORTO 

ALEGRE, 2019). 
9 O primeiro ato massivo foi realizado pelo Comitê Carlos de Ré em 10 de maio de 2012(COMITÊ CARLOS DE 

RÉ, 2018). 
10 A Comisión Permanente de Memoria, Verdad y Justicia é um órgão criado em 2009, no âmbito da XIReunion 

de Altas Autoridades en Derechos Humanos y Cancillerias Del MERCOSUL y Estados Asociados (RAADH), cujo 

objetivo é “consolidar a cooperação regional em políticas de memória e verdade, por meio da troca de informações 

e documentos sobre violação dos direitos humanos; e, a busca e identificação de restos mortais de vítimas de 

desaparecimentos forçados” (IRIGOYEN, 2017, p. 129). 
11 Tradução livre de “Creación de un memorial sobre las violaciones de derechos humanos y las víctimas de la 

Operación Cóndor y otros episodios de coordinación represiva ilegal en el continente sudamericano a ser 

construido en Porto Alegre/Brasil (MERCOSUL, 2011).  
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A repercussão social foi positiva, no sentido de reparação simbólica às vítimas do 

terror de Estado, ancorada na vontade política, que vinha fortalecendo-se desde os meados dos 

anos 2000. Por conseguinte, em janeiro de 2014, foi aberto expediente administrativo n.° 

000294-24.00/14-0, na esfera estadual, que versava sobre a “possibilidade de aquisição de 

imóvel para sediar o Centro de Memória Ico Lisboa” (PORTO ALEGRE, 2014, p.3). 

No mês de abril de 2014, foi feito o protocolo administrativo do processo n.º 

001.013059.14.9, junto à Secretaria Municipal da Fazenda, dando oficialmente início aos 

trâmites para a desapropriação do imóvel, por meio da Transferência de Potencial Construtivo 

(TPC)12, com o objetivo de transformá-lo em sede do Centro de Memória Ico Lisboa (PORTO 

ALEGRE, 2014). E aqui se encontra uma questão inusual, considerando tratar-se de um bem 

cultural e a criação de um centro de memória: o processo inicia-se pela desapropriação e não 

tombamento. 

O fato é que, para que possa ser aplicado o instrumento da TCP, o imóvel precisa ser 

tombado. Então, a Equipe de Patrimônio Histórico e Cultural (EPAHC), órgão de defesa do 

patrimônio cultural da Secretaria Municipal de Cultura de Porto Alegre, elaborou um parecer, 

no qual é expresso o valor histórico e social do prédio: 

Algumas edificações tornam-se marcos físicos significativos com valor histórico e 

cultural porque a elas são agregados significados, práticas e representações 

simbólicas, elementos relevantes na história social de um lugar não restritas 

necessariamente ao campo da arquitetura.  

Alguns estão associados a experiências coletivas geralmente de grande impacto, 

paradigmáticas, traumáticas ou referenciais. Sua presença aciona dispositivos da 

memória coletiva fazendo desta uma expressão concreta, a marca histórica de um 

período na memória compartilhada no imaginário social. [...] 

A preservação deste local por seu valor histórico e cultural aqui referido poderá 

permitir a re-significação (sic) do espaço e o resgate da história de luta pela 

democracia, oportunizando a compreensão sobre os direitos humanos e o conceito de 

liberdade. (PORTO ALEGRE, 2014, p. 127, 131 e 132) 

 

Este parecer foi enviado ao Conselho do Patrimônio Histórico Cultural (Compahc), 

onde obteve aprovação e foi homologado pelo prefeito. Entretanto, o prédio ainda não está 

oficialmente tombado, pois ficou faltando a última etapa do processo, que consistia na 

publicação pelo Diário Oficial (PORTO ALEGRE, 2014). 

 
12Denomina-se Transferência de Potencial Construtivo a possibilidade do Município de transferir o direito 

correspondente à capacidade construtiva das áreas vinculadas ao sistema viário projetado, à instalação dos 

equipamentos públicos arrolados no § 1º do art. 52, bem como à preservação de bens tombados, como forma de 

pagamento em desapropriação ou outra forma de aquisição (Art. 51 da Lei Complementar n.º 434/1999 – Plano 

Diretor de Porto Alegre). 
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Quando o processo de desapropriação teve início, em 2014, os Governos Federal, 

Estadual e Municipal estavam alinhados em concretizar a proposta, chegando a elaborar um 

Termo de Cooperação. Porém, o documento acabou não sendo assinado em tempo hábil pelo 

Município e, logo em seguida, houve a posse da nova gestão estadual, encerrando as 

negociações de parte daquele ente federativo. Processo semelhante ocorreu com o Município, 

pois a nova administração pública, iniciada em 2017, arquivou o processo, alegando falta de 

recursos (PORTO ALEGRE, 2014). 

Se em âmbito municipal, a tramitação do tombamento foi suspensa, na alçada federal, 

os procedimentos para esta proteção continuam. Eles tiveram origem numa demanda da 

Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos (CEMDP), em setembro de 2017, 

pedindo providências urgentes para proceder ao tombamento do bem, decorrente do Processo 

Administrativo Nº 00005.202556/2015-83 (BRASIL, 2017), a partir de uma moção em 

audiência pública. 

Analisando-se o processo administrativo federal, que tramita junto ao Instituto de 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), apurou-se que foram oficiados, pela 

CEMDP, o poder executivo estadual e o municipal, além do Ministério Público Federal 

determinando as providências necessárias para o tombamento imediato do Dopinho (BRASIL, 

2017). Além disso, verificou-se que, no Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Estadual 

(IPHAE), também foi aberto o processo SPI n.º 000095-11.00/13-0, por solicitação da 

Comissão Nacional da Verdade, em documento encaminhado ao Governador em 2012 

(BRASIL, 2017).  

Sobre o processo estadual, encontra-se arquivado. Dos argumentos que embasaram o 

arquivamento chama a atenção o de “que a justificativa histórica do tombamento a Ilha das 

Pedras Branca [2014] trata de tema similar ao imóvel em questão”,e o da “existência de 

proteção municipal do imóvel [bem inventariado de estruturação]”. (RIO GRANDE DO SUL, 

2013, p. 46 e 48). 

Contudo, é na análise dos documentos do processo de tombamento federal, que se 

encontram os indícios mais concretos da disputa de memórias sobre o período da ditadura 

militar, no caso do Dopinho. Conforme Pollak (1989), a memória da coletividade tem sido 
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objeto de disputa ao longo do tempo, haja vista os movimentos para reescrever a história, e o 

apagamento e o silêncio são instrumentos usados para impor a imagem que o Estado ou grupos 

específicos e majoritários determinam. Assim, é possível identificar um discurso político a 

justificar a discordância com o tombamento e, por consequência, com a implementação do 

centro de memória.  

Ainda que a proteção do inventário tenha ocorrido em função da historiografia 

arquitetônica da cidade, o valor histórico do prédio é o que efetivamente sustenta o pedido de 

tombamento no âmbito municipal. Contudo, o Memorando nº 123/2018/IPHAN-RS (BRASIL, 

2017) da então Superintendente do IPHAN no estado do Rio Grande do Sul, Juliana Erpen, 

expõe a ausência de vontade política e dá pistas sobre a existência de uma disputa de memórias 

sobre a ditadura: 

Informo que até o momento, o único Parecer Conclusivo constante no Processo em 

epígrafe e acolhido por esta Superintendente, refere-se à Arquitetura da Edificação, a 

qual foi considerada desprovida de Valor para Tombamento Federal. 

[...] 

Já em relação ao Valor Histórico ou Evocativo, não há Parecer Conclusivo acolhido, 

tendo em vista que os estudos preliminares já produzidos na Divisão Técnica foram 

baseados apenas em publicações com manifestações de cunho político ou ideológico; 

não houve pesquisa científica, metodológica em fontes primárias, documentais; 

tampouco em depoimentos. 

Entende esta Superintendente que, para a Instrução Processual de avaliação de Bem 

passível de ser Inscrito no Livro Tombo Nacional, é imprescindível o exaustivo estudo 

científico do mesmo, embasando e fundamentando as razões, para um correto juízo 

de valor do Colegiado, o Conselho Consultivo. (BRASIL, 2017) 

 

No documento oficial, há uma negação da produção acadêmica, da bibliografia 

produzida, dos testemunhos colhidos pelas Comissões da Verdade sobre o tema e atribui cunho 

político e ideológico ao pedido de tombamento. Importante salientar que o parecer da EPAHC 

foi juntado aos autos, tendo trechos citados no Parecer Conclusivo do IPHAN, documento 

PARECER TÉCNICO nº 198/2018/COTEC IPHAN-RS/IPHAN-RS, que, embora descartasse 

o valor arquitetônico, apontava para o valor histórico: 

É clara a importância do bem no que diz respeito a seu valor cultural, contudo, 

conforme esclarece o parecer da EPAHC, “algumas edificações tornam-se marcos 

físicos significativos com valor histórico e cultural porque a elas são agregados 

significados, práticas e representações simbólicas, elementos relevantes na história 

social de um lugar, não restritas necessariamente ao campo da arquitetura.” (fl. 127) 
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O parecer referido afirma a necessidade de preservação do local em questão por seu 

valor histórico e cultural, visando “permitir a re-significação do espaço e o resgate 

da história de luta pela democracia, oportunizando a compreensão sobre os direitos 

humanos e o conceito de liberdade.(BRASIL, 2017) 

Em que pese esteja explícita a importância do bem, no parecer técnico do IPHAN, 

fundamentada por seu valor histórico, a Superintendente deste instituto desqualificou a 

documentação que atesta o significado do Dopinho, através de memorando encaminhado como 

resposta ao Chefe de Gabinete da Presidência do IPHAN. Além disso, ela colocou sob sigilo o 

parecer elaborado por historiador, que discorria sobre a importância histórica do prédio. Apenas 

em 17 de março de 2021, com o pedido de acesso ao processo do IPHAN, especificamente 

ao Parecer Técnico 2 (SEI n.º 0747920), o documento foi retirado do sigilo. 

Identifica-se, aqui, a expressão da disputa de memória em curso, cujo argumento é a 

insuficiência de documentação para atestar esse valor evocativo do lugar. Fica explicitada uma 

contradição institucional, na qual se contrapõem o discurso político e o discurso técnico. 

Agora, com a mudança de superintendente, foi elaborado outro parecer do ponto de 

vista histórico, atestando mais uma vez a importância do bem cultural para a história brasileira. 

Este segundo parecer foi aprovado pela atual superintendência regional do IPHAN e enviado 

ao Departamento de Patrimônio Material e Fiscalização, em Brasília, tendo ocorrido a última 

movimentação processual em 17 de novembro de 2020. Frente ao atual momento de 

desestruturação pelo qual passa o IPHAN e o período de negacionismo que perpassa o atual 

contexto político brasileiro, é imprevisível se o tombamento será aprovado no Conselho 

Consultivo do Patrimônio Cultural13. 

 

 

 

 

 
13O Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural é o órgão colegiado de decisão máxima do Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (Iphan) para as questões relativas ao patrimônio brasileiro material e imaterial, 

criado pela mesma lei que instituiu o Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Sphan), hoje, Iphan, a 

Lei nº 378, de 13 de janeiro de 1937. O mais recente marco legal sobre a estrutura organizacional do Iphan, o 

Decreto nº 9.238, de 15 de dezembro de 2017, mantém o Conselho como o responsável pelo exame, apreciação 

e decisões relacionadas à proteção do Patrimônio Cultural Brasileiro, tais como o tombamento de bens culturais 

de natureza material, o registro de bens culturais imateriais, à chancela da paisagem cultural e a autorização para 

a saída temporária do País de obras de arte ou bens culturais protegidos, na forma da legislação em vigor, além de 

opinar sobre outras questões relevantes (BRASIL, c2014). 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A trajetória nacional, desde a ditadura até a restauração do Estado Democrático de 

Direito, foi longa e tortuosa. O período chamado de “distensão do regime militar”14 deu início 

a um processo de abertura lento e gradual, ocorrido durante o governo de governo de João 

Batista Figueiredo (1979-1985).  

Nesse contexto, foi gestada a Lei de Anistia, marco inicial da retomada de direitos, 

dando início à implementação da justiça de transição. E como visto, o fato de ter sido proposta 

pelos próprios militares definiu os termos que configuram a justiça e a reparação às vítimas da 

ditadura, assim como manteve representantes nos governos que se seguiram. 

Com isso, os agentes do terror de Estado nunca foram punidos pelos seus crimes, 

normalizando algumas condutas intoleráveis para parcela da sociedade civil e, de certa forma, 

justificando-as como necessárias à ordem nacional. Assim, não é de se estranhar que a criação 

da Comissão Nacional da Verdade tenha se dado vinte e sete anos após o fim do regime militar. 

Portanto, apenas após ser criada a citada comissão, as políticas públicas de reparação 

tiveram maior consistência, possibilitando a construção de memoriais e monumentos, de uma 

produção cultural que trouxe visibilidade a fatos históricos, a pesquisa de documentos, entre 

outras ações de reparação e memorialização do período. Foi neste momento, que se iniciou a 

reivindicação pela patrimonialização e musealização do prédio onde foi a sede do Dopinho. 

No entanto, não durou muito o período de efetiva execução das políticas de reparação. 

Em 2015, começava a ser delineada uma nova mudança de rumos. Concretizado o impeachment 

de Dilma, em 31 de agosto de 2016, ficou evidente que os militares seguiram influenciando as 

políticas públicas de reparação, de maneira a limitar seu alcance. Com a posse de Jair Bolsonaro 

na presidência da República em 2019, o número de militares aumentou exponencialmente e 

tornou-se palpável o retrocesso em ações no âmbito dos direitos humanos. 

Frente ao cenário descrito, a disputa de memórias sobre o período da ditadura militar 

tem pendido para a negação de fatos da história recente do país, por parte do poder público, 

especialmente a União. Essa transição ideológica pode ser observada pela análise dos processos 

que permitiriam transformar o Dopinho no Centro de Memória Ico Lisboa, mas acabaram sendo 

 
14Período do governo do General Ernesto Geisel (1974-1979), que possibilitou o processo de abertura democrática. 

De acordo com a professora Suzeley Mathias, “[...] distensão [...] segundo Geisel, não pode ser confundida com 

ruptura ou transição para a democracia. Ao contrário, o significado de distensão, seguindo a própria etimologia, é 

tão-somente abrandamento das tensões” (MATHIAS, 2004, p.152). 
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utilizados para obstar o tombamento e a musealização do prédio. Isso indica que a luta pela 

reparação simbólica das vítimas da ditadura militar ainda trilhará um longo caminho, ainda 

permanecendo a tensão entre evocar e apagar o Dopinho. 
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Espaço dos Anjos: de colecionismo privado a museu público 

Leonardo Gonçalves Ferreira1 

Letícia Julião2 

 

Resumo: No dia 21 de abril de 1983, foi inaugurado em Leopoldina, Minas Gerais, o “Espaço 

dos Anjos” na casa onde residiu o poeta paraibano Augusto dos Anjos entre junho de 1914 até 

sua morte em novembro do mesmo ano. A iniciativa foi do professor e artista plástico 

leopoldinense Luiz Raphael Domingues Rosa que alugara a referida casa para sediar seu ateliê 

e sua escola de artes. Luis Raphael foi responsável por, ao longo dos anos, reunir e organizar o 

acervo que futuramente constituiria o “Museu Espaço dos Anjos”. O espaço, além de sediar um 

“ateliê-escola”, também apresentava objetos relacionados à história da cidade de Leopoldina, 

que incluía Augusto dos Anjos, e funcionou até a morte de seu fundador no dia 14 de agosto de 

2007. Após tratativas com a família de Luiz Raphael, e demais processos legislativos e 

institucionais, o espaço, a partir de então “Museu Espaço dos Anjos”, reabriu as suas portas em 

2012 sob a tutela da Prefeitura Municipal da cidade. No longo processo de identificação entre 

Augusto dos Anjos e Leopoldina, tem-se, no presente trabalho, o “Museu Espaço dos Anjos” 

como recorte de pesquisa. Dessa forma, objetiva-se com o desenvolvimento desta investigação, 

não apenas compreender os processos envoltos na institucionalização do museu que, ao que 

tudo indica, foi construída em cima do apagamento da memória de Luiz Raphael, como também 

analisar o acervo apresentado e as disputas travadas em torno das narrativas de construção da 

memória do poeta relacionada à cidade de Leopoldina. 

 

Palavras-chave: Colecionismo; Museus; Memória. 

 

 No dia 21 de abril de 1983, foi inaugurado em Leopoldina, Minas Gerais, o “Espaço dos 

Anjos” na casa onde residiu o poeta paraibano Augusto dos Anjos entre junho de 1914 até sua 

morte em novembro do mesmo ano. Augusto de Carvalho Rodrigues dos Anjos nasceu no dia 

20 de abril de 1884 no Engenho Pau-d'Arco localizado na Vila do Espírito Santo, hoje município 

de Sapé no Estado da Paraíba. Pelo lado materno, Augusto descendia de uma família de 

senhores rurais, antigos latifundiários, e pelo lado paterno descendia de uma família de eruditos. 

Em 1903, Augusto dos Anjos matriculou-se na Faculdade de Direito do Recife em Pernambuco. 

Formou-se em 1907 e retornou à capital da Paraíba onde foi nomeado como professor interino 

de Literatura Brasileira no Liceu Paraibano (ALMANACK DO ARREBOL, 1984). 

 
1  Pós-doutorando em Ciência da Informação pela UFMG. Doutor em Ciências Sociais pela PUC Minas 

com período sanduíche na University of Amsterdam. 

2  Professora associada da UFMG atuando no curso de graduação de Museologia/Escola de Ciência da 

Informação e nos Programas de Pós-Graduação em Ciência da Informação/UFMG, Promestre/UFMG e 

Museologia e Patrimônio/UFRGS. Doutora em História pela UFMG. 
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 Augusto dos Anjos casou-se com Ester Fialho, em 1910. Neste mesmo ano, foi afastado 

do cargo de professor que ocupava em função de desentendimentos com o governador de seu 

Estado. Por este motivo, mudou-se, com Ester, para o Rio de Janeiro, onde nasceram seus três 

filhos, dentre os quais o primeiro veio a falecer prematuramente. No Rio, Augusto dos Anos 

atuou como professor particular e como professor substituto no Ginásio Nacional. Além disso, 

foi nomeado professor interino da Escola Normal e do Internato do Colégio Pedro II 

(ALMANACK DO ARREBOL, 1984). 

 Poeta de caso original na literatura brasileira, Augusto dos Anjos é autor de um único 

livro publicado de poesia intitulado “Eu” e lançado em 1912. A tendência à morbidez, à volúpia 

e ao sadismo, presente em sua obra, deu notoriedade a Augusto dos Anjos ao mesmo tempo em 

que conferiu a ele poucos admiradores. Conhecido como o Poeta da Morte, Augusto dos Anjos 

se mostrava como um sujeito excêntrico, sensível, introspectivo e triste. Ainda na Paraíba, seus 

primeiros poemas, publicados no Jornal “O Comércio”, renderam-lhe as alcunhas de histérico, 

neurastênico, desequilibrado e Doutor Tristeza (ALMANACK DO ARREBOL, 1984). 

 Em junho de 1914, Augusto dos Anjos, juntamente com sua família, transferiu-se para 

Leopoldina, Minas Gerais, para assumir o cargo de diretor do Grupo Escolar Ribeiro, Junqueira, 

por influência de seu cunhado Rômulo Pacheco, residente na cidade. Entretanto, o poeta faleceu 

cinco meses depois, com apenas 30 anos de idade, no dia 12 de novembro de 1914, acometido 

por uma pneumonia dupla (ALMANACK DO ARREBOL, 1984).  Leopoldina foi ao longo dos 

anos se apropriando da figura do poeta, como um patrimônio da cidade. Alguns indícios disso 

são a criação do Grêmio Lítero-Artístico Augusto dos Anjos fundado em 1925 no Ginásio 

Leopoldinense e, sobretudo, o Espaço dos Anjos fundado em 1983. 

 A iniciativa dos anos de 1980 foi do artista plástico leopoldinense Luiz Raphael 

Domingues Rosa que alugara a referida casa para sediar seu ateliê e sua escola de artes. A partir 

de então, e inspirado, como se verá mais adiante, pelo significado memorial da casa, o artista 

passou a reunir, organizar e expor o acervo relacionado à história da cidade, incluído o legado 

de Augusto dos Anjos.  

 O Espaço dos Anjos funcionou até a morte de seu fundador no dia 14 de agosto de 2007. 

Após tratativas com a família de Luiz Raphael, e demais processos institucionais, o espaço foi 
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reorganizado sob a chancela de um museu – o “Museu Espaço dos Anjos”, que reabriu as suas 

portas em 2012 sob a direção da Prefeitura Municipal da cidade. 

 O presente trabalho é parte de uma pesquisa de pós-doutorado (pós-doc) desenvolvida, 

durante o ano de 2021, no Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação (PPGCI) da 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com o objetivo de analisar o processo de 

institucionalização do Museu Espaço dos Anjos e a imortalização de seu patrono, no horizonte 

de produção do patrimônio cultural de Leopoldina.  Neste percurso de identificação da cidade 

com Augusto dos Anjos, e que remonta aos anos de 1920, o trabalho apresenta um recorte da 

pesquisa, com foco na figura de Luiz Raphael (1945-2007). O objetivo é analisar o papel que 

ele desempenhou, a partir dos anos de 1980, como um colecionador da cidade à frente do 

“Espaço dos Anjos” (1983-2007), tanto quanto o apagamento de sua memória, no processo que 

institucionaliza a transição do Espaço dos Anjos para Museu Espaço dos Anjos. É também nesse 

momento transicional que, em função da primazia conferida à identificação da cidade de 

Leopoldina à memória de Augusto dos Anjos, o acervo reunido por Luiz Raphael é segmentado, 

sendo uma parte considerada perdida. 

        A metodologia empregada consistiu-se em pesquisa documental, que permitiu, dentre 

outros aspectos, compreender a trajetória de vida de Augusto dos Anjos, os principais marcos 

de sua imortalização, a apropriação do poeta pela cidade de Leopoldina e acompanhar o debate 

em relação à preservação do acervo do poeta. Além das fontes arquivísticas, foram realizadas 

sete entrevistas semi-estruturadas com atores que tiveram relação direta não apenas com o 

“Espaço dos Anjos”, mas também com o “Museu Espaço dos Anjos”. Por meio das entrevistas 

foi possível verificar a inegável importância da trajetória de vida de Luiz Raphael para se 

compreender o “Museu Espaço dos Anjos” hoje.  

         Pode-se observar uma intrigante e curiosa correlação entre as trajetórias de vida de 

Augusto dos Anjos e de Luiz Raphael.  São trajetórias que se cruzam, estando os dois homens 

separados historicamente, um na virada do século XIX para o XX e o outro na virada do XX 

para o XXI, mas que, a seus próprios modos, entram em embate com as questões de seus 

tempos. 
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A trajetória de Luiz Raphael 

 Em 2003, Luiz Raphael concedeu uma entrevista para a OSCIP leopoldinense 

Felizcidade onde faz um relato de sua trajetória, a partir do qual é possível acompanhar sua vida 

e compreender o surgimento do Espaço dos Anjos. O artista plástico Luiz Raphael Domingues 

Rosa nasceu em Leopoldina, Minas Gerais, no dia 27 de fevereiro de 1945. A mãe de Luiz 

Raphael, a leopoldinense Maria de Lourdes Domingues Rosa, era filha do português Raphael 

Domingues e da fluminense Idalina Gomes. O avô materno de Luiz Raphael era dono de uma 

olaria. Já o pai de Luiz Raphael, Geraldo Rosa, era natural de Catuné, distrito do município 

mineiro de Tombos, e foi para Leopoldina, trazido por Jairo Salgado, na década de 1940, para 

jogar futebol no Clube Ribeiro Junqueira. Quando deixou o esporte, o pai de Luiz Raphael se 

dedicou à alfaiataria. Os pais de Luiz Raphael se casaram em 1944 e tiveram quatro filhos, 

sendo, ele próprio, o primogênito. 

 O bisavó materno de Luiz Raphael, José Gonçalves Gomes, depois de ficar viúvo de 

Ambrosina Narcisa Teixeira Gomes, em Anchieta, Rio de Janeiro, mudou-se com os filhos, 

dentre eles, sua avó Idalina Gomes, para Leopoldina. Já na cidade, o bisavô materno de Luiz 

Raphael foi convidado para ir a uma missa de sétimo dia. Lá, ele conheceu sua segunda esposa, 

a viúva do falecido para o qual rezavam a missa, e tiveram mais filhos. O bisavô de Luiz 

Raphael, José Gonçalves Gomes, foi, durante muitos anos, dono do Hotel da Estação, em 

Leopoldina, no qual, curiosamente, trabalhava um cozinheiro chinês. Na mencionada entrevista 

realizada pela OSCIP Felizcidade, no dia 03 de agosto de 2003, Luiz Raphael se questiona por 

qual motivo seu bisavô e seu avô maternos foram parar em Leopoldina. 

 

Eu sempre ficava pensando como o meu bisavô apareceu aqui. Por quê? Como? Que 

cargas d'água? Tanto um, quanto o outro. O meu avô Raphael eu nunca descobri 

porque que ele apareceu por aqui. Mas depois, o meu bisavô, cheguei à conclusão que 

ele, devia ser a mulher dele, minha bisavó Ambrosina, devia de ser parente dos 

Teixeira Guimarães que eram daqui, inclusive dessa casa do Zé Gabriel hoje. E 

quando ele ficou viúvo, alguém da família da falecida deve ter sugerido: “por  que 

você não vai para Leopoldina? Lá tem uns parentes”, né?! Então, ele veio para cá. 

(Entrevista realizada pela OSCIP Felizcidade com Luiz Raphael em 03 de agosto de 

2003). 

 

 Talvez o fato de Leopoldina ter se constituído em um importante centro econômico, 
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político e cultural de Minas Gerais em meados do século XIX tenha sido determinante na 

escolha dos ascendentes de Luiz Raphael em construir suas vidas na cidade (NOGUEIRA, 

2011). 

 Um dos primeiros contatos significativos de Luiz Raphael com a arte foi na década de 

1950 com a professora de francês do Ginásio Leopoldinense, dona Regina Monteiro de Castro, 

que aos domingos dava aulas de pintura. “Na verdade, ela não... Como dizer? Ela não orientava 

muito não. Era mais uma brincadeira. O que a gente aprendeu mesmo foi nome de tinta, misturar 

tinta, lidar com pincel, óleos e tal. Bom, mas nunca levamos muito a sério não” (Entrevista 

realizada pela OSCIP Felizcidade com Luiz Raphael em 03 de agosto de 2003). 

 Em 1964, Luiz Raphael mudou-se para o Rio de Janeiro com o objetivo de cursar 

faculdade de Arquitetura. Ele não foi aprovado no vestibular, contudo decidiu não retornar para 

Leopoldina. Continuou morando no Rio onde trabalhou como ilustrador para jornais e revistas. 

Neste período, Luiz Raphael não teve contato com pintura. “Morei no Rio durante dez anos que 

foram ótimos e jamais pensei que eu fosse voltar para cá” (Entrevista realizada pela OSCIP 

Felizcidade com Luiz Raphael em 03 de agosto de 2003).  

 No ano de 1974, em uma viagem que fazia com amigos pelo nordeste brasileiro, Luiz 

Raphael sofreu um violento acidente de carro. Muito debilitado, foi obrigado a voltar a morar 

com os pais em Leopoldina. 

 

Quando eu voltei aqui em 74, eu achei que eu fosse enlouquecer porque, já não 

conhecia mais ninguém na cidade. […]. Quer dizer, não conhecia mais ninguém? 

Conhecia, claro. Mas os meus amigos, os chegados tinham ido comigo para o Rio. 

Então, eu não tinha mais amigos, assim. E fiquei muito mal. E pensei que fosse 

enlouquecer mesmo. Mas aí eu falei: “não, mas eu não posso enlouquecer, não posso, 

porque se fosse assim, eu teria morrido no desastre e teria resolvido tudo”, né?! Se eu 

escapei do desastre é porque alguma coisa, tem que fazer, né?! Aí eu lembrei que antes 

de eu ir embora, eu pintava essas coisas com a dona Regina. Saí para rua e pintei 

Leopoldina inteira. Fiz uma exposição na Associação Comercial que deu certo. 

Rapidinho vendeu o que estava a venda e quem não conseguiu comprar, partiu para 

encomendar. Pintei muito durante uns sete anos, muito. (Entrevista realizada pela 

OSCIP Felizcidade com Luiz Raphael em 03 de agosto de 2003). 

 

 Com o sucesso de suas pinturas em Leopoldina, Luiz Raphael decidiu, então, procurar 

um espaço onde pudesse montar um ateliê. Com a riqueza de seu depoimento, é impossível 

fugir das recorrentes citações. 
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E conversando com dois amigos, um deles me disse: “ah, para você tem que ser uma 

casa”. “Ah, mas onde eu vou achar uma casa em Leopoldina?”. Isso em 82. “Ah, meu 

tio está mudando da casa dele”. “Aonde esse tio mora?”. “Meu tio mora na casa do 

Augusto dos Anjos”. A gente sempre aqui sabia que aquela casa tinha morado o 

Augusto dos Anjos e tal. Então, é a casa, né?! Para montar um ateliê, é a casa. Já tinha 

morado um artista lá. É a casa! (Entrevista realizada pela OSCIP Felizcidade com Luiz 

Raphael em 03 de agosto de 2003). 

 

 Este trecho apresenta duas informações muito importantes para o presente trabalho e 

que merecem uma análise. A primeira se refere à circunstância de, em Leopoldina, ser de 

conhecimento geral o fato de que Augusto dos Anjos havia morado na cidade. E mais do que 

isso: esse conhecimento geral também diz respeito especificamente à casa na qual o poeta 

morou. A outra informação se refere à imediata tomada de decisão de Luiz Raphael pela casa 

de Augusto dos Anjos para montar o seu ateliê de pintura. Afinal, na casa já tinha morado um 

artista. 

 Algumas pessoas já haviam pedido aula de desenho e pintura para Luiz Raphael. Então, 

ele decidiu que com as mensalidades das aulas, ele teria não só como pagar o aluguel da casa, 

mas, ao mesmo tempo, teria um espaço para pintar. Depois de resolvidos os trâmites 

burocráticos do aluguel, ao visitar a casa, ainda vazia, Luiz Raphael teve uma ideia. 

 

E quando eu cheguei na casa, a casa vazia, me pareceu grande para um cavalete só e 

tive a ideia: já que estou na casa do Augusto dos Anjos e tal, por quê que eu não monto 

um pequeno museu? […] Como eu sabia que tinha pouca coisa do Augusto, eu batizei 

a casa de “Espaço dos Anjos” para que além do Augusto, coubessem outros anjos, ou 

seja, a história da cidade. Isso já são passados vinte anos e estou lá, mantendo essa 

história (Entrevista realizada pela OSCIP Felizcidade com Luiz Raphael em 03 de 

agosto de 2003). 

 

 A ideia de criar um pequeno museu se dá por meio do vislumbre da casa vazia. Não era 

uma ideia a princípio. E, obviamente, o fato de a casa alugada ter sido, no passado (há setenta 

anos naquele momento), moradia de Augusto dos Anjos, é crucial para esta decisão. Além disso, 

praticamente de maneira imediata, ele escolhe o nome do espaço, que obviamente faz alusão ao 

poeta, mas que, ao mesmo tempo, contempla também a história da cidade. Ou seja, o “Espaço 

dos Anjos” nasceu como um museu sobre a história de Leopoldina que incluía Augusto dos 
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Anjos. 

 Luiz Raphael havia lido “Eu”, a obra de Augusto dos Anjos, quando ainda era 

adolescente. Sua mãe lhe dera o livro quando ele tinha apenas quinze anos de idade. Este dado 

é muito interessante. Deixa claro que entre os leopoldinenses, de fato, havia uma consagração 

de Augusto dos Anjos. E isso se torna ainda mais relevante considerando que Luiz Raphael 

tinha quinze anos em 1960 (aproximadamente cinquenta anos após a morte do poeta). Contudo, 

a ligação de Luiz Raphael com Augusto dos Anjos está para além da poesia. Novamente, segue 

outro trecho extenso do depoimento de Luiz Raphael, mas que, caso fosse parafraseado, 

perderia sua força. 

 

Mas a minha ligação com o Augusto não é nem pela poesia não. Minha ligação com 

o Augusto é porque a Glória, filha do Augusto, era muito amiga da minha tia Aline, 

minha tia-avó. De vez em quando, a Glória vinha a Leopoldina para visitar minha tia. 

E minha mãe vestia a mim e a meu irmão de marinheiro, […], para visitar a Glorinha 

dos Anjos, filha do Augusto dos Anjos na casa da tia Aline. Eu particularmente achava 

muito interessante conhecer a filha do poeta, sabe? A gente achava, né, que poeta era 

uma outra coisa, né, quase uma entidade, né?! E a minha avó também, todo Finados, 

recomendava que não se deixasse de ir ao túmulo do dr. Augusto dos Anjos. Então, 

minha ligação com o Augusto, não é nem uma ligação literária. É uma ligação mais 

afetiva, de amizade, de família, uma coisa assim. Depois é que... depois do Espaço é 

que eu comecei a entrar mais em contato com a obra dele. (Entrevista realizada pela 

OSCIP Felizcidade com Luiz Raphael em 03 de agosto de 2003). 

 

  O depoimento evidencia a relação de amizade entre a família de Augusto dos Anjos e a 

família de Luiz Raphael e, de alguma maneira, também o vínculo entre os descendentes de 

Augusto dos Anjos e Leopoldina. A recomendação da avó de Luiz Raphael que não deixassem 

de visitar, nos Finados, o túmulo de Augusto dos Anjos no cemitério de Leopoldina, demonstra 

o apreço daquela família, e provavelmente dos leopoldinenses, pelo poeta. Além disso, as 

lembranças de infância se misturam com o fascínio pelo poeta - quase uma entidade - que, 

provavelmente, era endossado pelos adultos. Em outras palavras, Leopoldina, ou pelo menos 

uma parte dos leopoldinenses, realmente já havia se apropriado de Augusto dos Anjos há um 

significativo tempo. 

 No dia 16 de setembro de 2008, pouco mais de um ano após a morte de Luiz Raphael, 

a Promotoria de Justiça da Comarca de Leopoldina instaurou Inquérito Civil com o objetivo de 

averiguar a situação do “Espaço dos Anjos” e a proteção do patrimônio histórico e cultural 
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envolvendo o tombamento do imóvel onde residiu e faleceu o poeta Augusto dos Anjos. Vários 

documentos que compõem este Inquérito Civil trazem informações importantes para a pesquisa, 

dentre os quais o convite de inauguração do “Espaço dos Anjos”, realizada em 21 de abril de 

1983, e a cópia de um texto datilografado, assinado por Luiz Raphael, e datado com o mesmo 

dia da inauguração do espaço. É possível inferir que este foi o texto de inauguração do “Espaço 

dos Anjos”.  

 

O “Espaço dos Anjos” é, antes de tudo, uma declaração de amor à Leopoldina e de 

respeito à memória dos seus fundadores; àqueles que trabalharam suas terras 

contribuindo para seu crescimento. Desde que os primeiros tropeiros por aqui pararam 

à beira do córrego, gerações se sucederam e com eles, paixões e rixas, festas e 

enterros, grandes nomes e pessoas simples que, de uma forma ou de outra deixaram 

suas marcas pelo vale entre as montanhas. O “Espaço dos Anjos” tem por proposta 

reunir esta memória resguardando-a à gerações futuras (Texto de inauguração do 

“Espaço dos Anjos” escrito por Luiz Raphael Domingues Rosa e datado em 21 de 

abril de 1983). 

 

 O trecho, que compõe a abertura do texto, permite compreender que, desde a sua origem, 

o “Espaço dos Anjos” foi concebido como um local de homenagem à Leopoldina, à sua história 

e à sua memória. Obviamente, o simbolismo da “casa do Augusto dos Anjos” foi determinante 

para a concepção do espaço por Luiz Raphael. Inicialmente, porém, o objetivo era ser apenas 

um ateliê e uma escola de pintura e desenho. Posteriormente, em função do tamanho da casa, o 

fundador idealizou um museu sobre a história da cidade. 

 A concepção do “Espaço dos Anjos” aproximava-se de um centro cultural - ateliê, escola 

de arte, museu, e também espaço de música e teatro, galeria de arte, sempre vinculado à ideia 

de celebrar Leopoldina, o que foi reiterado em relação à formação de uma biblioteca dedicada 

à bibliografia da cidade.  

 

O “Espaço dos Anjos” que recebeu este nome em homenagem ao poeta Augusto dos 

Anjos, instalado que está na casa onde ele viveu e morreu, será também aberto a 

exposições de arte, apresentações de conjuntos musicais e peças teatrais de artistas 

locais e da região. Com isto, pretendemos valorizar nossa cultura, seja com 

retrospectivas de artistas consagrados, seja dando oportunidades aos novos de mostrar 

o seu trabalho. A biblioteca será exclusivamente, formada por livros que contenham 

informações sobre a cidade e por títulos de autores leopoldinenses (Texto de 

inauguração do “Espaço dos Anjos” escrito por Luiz Raphael Domingues Rosa e 

datado em 21 de abril de 1983). 
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 Não restam dúvidas com relação às intenções iniciais de Luiz Raphael com a fundação 

do “Espaço dos Anjos” em Leopoldina. O apelo, que finaliza o texto, sinaliza a forma de 

constituição do acervo do “Espaço dos Anjos”. “Aqui, faremos um apelo: quem dentre os 

senhores tiver alguma peça, foto ou documento que possa nos ceder, que o faça, para que assim 

toda a cidade tome maior contato com sua História” (Texto de inauguração do “Espaço dos 

Anjos” escrito por Luiz Raphael Domingues Rosa e datado em 21 de abril de 1983). Portanto, 

o “Espaço dos Anjos” nasce como um centro cultural (ateliê, escola de arte e museu) focado na 

história e cultura de Leopoldina. 

 O Informe Histórico, que também compõe o Inquérito Civil, intitulado “Casa de 

Augusto dos Anjos (Espaço dos Anjos)”, escrito pela historiadora Maria Inêz Cândido, em 

agosto de 1989, membro do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas 

Gerais (IEPHA-MG), parece endossar a necessidade de uma urgente proteção institucional do 

“Espaço dos Anjos” por meio de incentivos do poder público (INQUÉRITO CIVIL – 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, 2008).  

 Entrelinhas, Augusto dos Anjos figura com mais ênfase no documento para se justificar 

tais medidas protetivas, como se vê no trecho que se segue: “Alugada no início de 1983, pelo 

artista plástico Luiz Raphael, para abrigar uma Escola Livre de Pintura, ainda naquele ano 

ocorreu ao artista a ideia de montar também na casa o museu da cidade, cujo destaque seria 

para a memória de Augusto dos Anjos” (Maria Inêz Cândido / IEPHA-MG, agosto de 1989). E 

continua mais adiante: 

 

Hoje, o prédio onde residiu e veio a falecer Augusto dos Anjos, além de funcionar 

como centro cultural de Leopoldina, abriga uma instituição de evidente projeção 

estadual e mesmo nacional, o “Museu Espaço dos Anjos”, cujo acervo principal reúne 

documentos e objetos relacionados à vida e obra do poeta. […]. Entretanto, o museu 

ainda se mantêm apenas pelo esforço solitário de seu fundador Luiz Raphael, 

enquanto se espera uma atuação efetiva e um compromisso do poder público no 

resgate e preservação daquele bem cultural (Maria Inêz Cândido / IEPHA-MG, agosto 

de 1989). 

 

 Ao que tudo indica, a legitimidade institucional do “Espaço dos Anjos”  estaria 

diretamente vinculada ao poeta Augusto dos Anjos, cujo reconhecimento literário justificava, 
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sem dúvida, a preservação do imóvel e de seu acervo pessoal. Ainda que seja mencionada a 

concepção original como museu da cidade, fica evidente, no documento, a precedência do 

acervo relacionado ao poeta, cujo valor daria à instituição projeção nacional. O mesmo 

documento ainda apresenta outras informações significativas. 

 

Em 1984, ano de Centenário de Nascimento de Augusto dos Anjos, promoveu-se no 

“Espaço dos Anjos” um Ciclo de Palestras, cujo tema central foi a obra do grande 

poeta e seu legado para a vida cultural da cidade. Também na ocasião, uma comissão 

de cultura criada pela Prefeitura Municipal propôs o tombamento do prédio e da 

recém-criada instituição, efetivado pela lei municipal número 1.663, de 13 de abril de 

1984. A solenidade comemorativa deste ato contou com a participação de familiares 

de Augusto dos Anjos, vindos especialmente a Leopoldina para o evento (Maria Inêz 

Cândido / IEPHA-MG, agosto de 1989). 

 

          Como se verá adiante, o tombamento, a que a historiadora se refere, tem sua validade 

perdida uma vez que há um erro com relação ao nome dos proprietários. Há, pelo menos, mais 

uma tentativa de tombamento que ocorre em 1999, mas que também não 

proliferou´(INQUÉRITO CIVIL – MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS, 2008).  

A informação que se refere à visita dos familiares de Augusto dos Anjos a Leopoldina 

em 1984, para as solenidades do Centenário de Nascimento do poeta, é relevantes na medida 

em que permitem supor um contato destes com Luiz Raphael e, consequentemente, a doação 

de significativo acervo referente ao poeta que comporá o “Espaço dos Anjos”. 

 No dia 09 de novembro de 2000, Luiz Raphael recebeu da Prefeitura de Leopoldina a 

“Medalha do Mérito Leopoldinense” (INQUÉRITO CIVIL – MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MINAS GERAIS, 2008). Seu texto de agradecimento constitui em importante 

documento a respeito da trajetória do “Espaço dos Anjos”. Luiz Raphael parece aproveitar o 

momento para dar visibilidade às dificuldades pelas quais passava naquele momento. 

 

Nestes dezessete anos tenho tido um trabalho quase hercúleo. Eu com este físico que 

mal se vê; para conseguir manter, com aulas de desenho e pintura, este sonho de ter 

nossa história preservada, tenho enfrentado um desafio, cada vez maior. 

Sinceramente, não sei até quando poderei arcar com todas as despesas. Não estou 

reclamando de estar a me doar para a cidade, mas pedindo socorro. A construção, que 

data do início do século, está em condições cada vez mais precárias, precisando 

urgentemente de reparos. (Texto de agradecimento escrito por Luiz Raphael 
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Domingues Rosa e datado em 09 de novembro de 2000). 

 

 Luiz Raphael relata seu exaustivo trabalho para manter não apenas o “Espaço dos 

Anjos”, cuja sede necessitava de restauração urgente, mas também a preservação da história da 

cidade. Confessa, com sinais claros de cansaço, a incerteza em continuar e, claramente, pede 

ajuda, uma vez que não teria como arcar com as despesas para manter o Espaço. Destaca a 

projeção alcançada por Leopoldina, secundada pela figura de Augusto dos Anjos e reitera o 

papel do poeta para tal. 

 

Consegui colocar Leopoldina nos mais importantes jornais, nas redes de televisão e 

na Internet. Estudiosos de uma ponta a outra do Brasil vêm pesquisar a obra deste 

poeta único na língua portuguesa e, emocionados, percorrem a casa que lhe acolheu 

os últimos gemidos de arte. Mas tudo isso pode acabar, se as autoridades municipais, 

os empresários e a sociedade não se mobilizarem, no sentido de tomarem providências 

urgentes para sua preservação (Texto de agradecimento escrito por Luiz Raphael 

Domingues Rosa e datado em 09 de novembro de 2000). 

 

 No mesmo texto de agradecimento, Luiz Raphael descreve o “Espaço dos Anjos” e as 

atividades nele realizadas, o que possibilita vislumbrar o que pode ter sido o espaço naquela 

época e as fracassadas tentativas de tombamento do “Espaço dos Anjos”. Ele menciona, ainda, 

que está lecionando na rede estadual de ensino, informação que permite inferir que não 

conseguia mais tirar sustento apenas com as suas aulas de desenho e pintura em seu centro 

cultural.  

 

Além de peças, fotos, documentos e livros sobre Augusto dos Anjos, tenho o mesmo 

acervo que conta a história da cidade. Todas as peças são doações, com restrições a 

uma ou duas, em regime de comodato. É o nosso único museu e para que não fique 

estagnado, com mofo, promovo exposições, concertos e teatros. Neste ano de 2000, a 

situação se complicou pois para sobreviver, tenho que também que lecionar no Estado 

e pouco tempo me sobra para outras produções. […]. Várias foram as tentativas de 

tombar-se o Espaço dos Anjos como “Patrimônio Histórico” mas até hoje não 

conseguimos nada (Texto de agradecimento escrito por Luiz Raphael Domingues 

Rosa e datado em 09 de novembro de 2000). 

 

 Contudo, Luiz Raphael finaliza o seu texto, em um tom mais otimista e entusiasta, 

pontuando as inúmeras possibilidades e vantagens que a institucionalização do “Espaço dos 

Anjos” poderia trazer para Leopoldina, em geral, e para os empresários, para os proprietários 
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do imóvel, para a economia municipal e para o turismo local, especificamente. Luiz Raphael 

também menciona a riqueza histórica, cultural e arquitetônica de Leopoldina e seu grande amor 

pela cidade (INQUÉRITO CIVIL – MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS, 2008). 

 No dia 08 de maio de 2007, a OSCIP leopoldinense Felizcidade enviou um documento 

ao Promotor de Justiça Sérgio Soares da Silveira solicitando providências investigativas com 

relação a uma série de omissões e descumprimentos referentes a atribuições do poder executivo 

municipal. Dentre estas omissões e descumprimentos, uma se refere ao “Espaço dos Anjos”, 

onde se lê: “o decreto de tombamento da casa onde residiu o poeta Augusto dos Anjos, de 1984, 

contém erro material (nome errado da proprietária do imóvel), não foi registrado no “Livro do 

Tombo” (este está em lugar incerto e não sabido), nem no registro do imóvel no CRI” 

(INQUÉRITO CIVIL – MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, 2008). 

 Este parece ter sido o pontapé inicial para que o Ministério Público interviesse nas 

questões regulatórias referentes ao “Espaço dos Anjos”. Assim, no dia 05 de junho de 2007, o 

Ministério Público de Minas Gerais instaurou um Procedimento Administrativo para averiguar 

a situação do “Espaço dos Anjos” e a Proteção do Patrimônio Histórico e Cultural envolvendo 

o poeta Augusto dos Anjos frente à representação formulada pela OSCIP Felizcidade e pela 

documentação encaminhada à Promotoria por Luiz Raphael (Ministério Público do Estado de 

Minas Gerais, Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural, Comarca de 

Leopoldina / MG, Procedimento Administrativo n. 01/2007) 

 Ao que tudo indica, Luiz Raphael procurou a Promotoria independentemente da OSCIP 

Felizcidade. Dentre os documentos encaminhados por ele constam, além dos já citados:  

Registro do imóvel datado de 05 de março de 1999; matérias e reportagens jornalísticas sobre 

o “Espaço dos Anjos”; Documento de tombamento do imóvel datado de 13 de abril de 1984; 

Portaria número 012/99 que designa comissão para identificação e localização de imóveis, 

visando o tombamento arquitetônico datado de 22 de fevereiro de 1999 (INQUÉRITO CIVIL 

– MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, 2008). Há também uma carta 

escrita em punho, por Luiz Raphael que enumera os documentos apresentados e descreve a 

situação do “Espaço dos Anjos”. 
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No ano passado, 2003, consegui a aprovação de um projeto pela Secretaria de Cultura 

de Minas, mas tão somente para a realização de eventos, sem poder ser estendido às 

obras de manutenção ou aluguel do imóvel. A situação está deveras difícil, usando 

uma palavra já fora de moda, periclitante. Será uma pena se a cidade vier a perder este 

espaço. A Faculdade Doctum elaborou um plano diretor para a cidade e nele incluiu o 

“Espaço dos Anjos”. Soube mesmo que o tema tem sido debatido em sala de aula. 

Depois de estudar os documentos, se o senhor puder de uma maneira ou de outra, 

ajudar-nos, seremos muito gratos (Luiz Raphael Domingues Rosa, sem data). 

 

 No 27 de junho de 2007, o Promotor de Justiça Sérgio Soares da Silveira enviou um 

ofício para o Prefeito de Leopoldina requisitando que a Prefeitura enviasse à Promotoria 

informações referentes à regularização do tombamento do imóvel localizado na Rua Barão de 

Cotegipe, 386 (“Espaço dos Anjos”). No mesmo dia, o Promotor também enviou uma 

notificação para Luiz Raphael para comparecer naquela Promotoria de Justiça no dia 12 de 

julho de 2007 “a fim de ser ouvido nos autos do Procedimento Administrativo número 01/07, 

alusivo ao Espaço dos Anjos, em trâmite nesta Promotoria” (INQUÉRITO CIVIL – 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, 2008). De acordo com o Termo 

de Oitiva, que apresenta o depoimento de Luiz Raphael à Promotoria de Justiça:  

 

Inquirido afirmou: que há cerca de vinte e cinco anos é responsável, em Leopoldina, 

pela preservação do acervo de Augusto dos Anjos; que utiliza a casa onde residiu 

Augusto dos Anjos, situada na Rua Cotegipe, número 386, como ateliê e museu; que 

paga aluguel mensal ao atual proprietário da casa, mas está passando por dificuldades 

financeiras e está com o aluguel atrasado em três meses (Depoimento de Luiz Raphael 

à Promotoria de Justiça em 12 de julho de 2007). 

 

 Como é possível observar, Luiz Raphael enfatiza, em seu depoimento, o acervo e a casa 

de Augusto dos Anjos. Ele não menciona sua escola de arte, apenas o ateliê e o museu. E como 

em outras ocasiões, refere-se às suas dificuldades financeiras que já vinha o acompanhando há 

algum tempo. Segue o depoimento: 

 

[Inquirido afirmou:] que [o pai do proprietário] disse ao depoente que pretende retirá-

lo da casa para abrir uma loja no local; que teme pela situação, pois a Prefeitura, ao 

tombar o imóvel em 1984 cometeu um erro [com relação ao nome do proprietário]; 

que não sabe informar se o tombamento foi registrado no livro próprio na prefeitura; 

que tomou conhecimento que o livro tombo estaria extraviado (Depoimento de Luiz 

Raphael à Promotoria de Justiça em 12 de julho de 2007).. 
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 Fica evidente a pressão que Luiz Raphael sofria por parte dos proprietários do imóvel. 

Provavelmente como uma tentativa de represália pelos atrasos no pagamento do aluguel, os 

proprietários afirmavam que iriam retirá-lo da casa para dar uma destinação mais rentável à 

mesma. A isso se somava o erro da Prefeitura no tombamento do imóvel em 1984, o que poderia 

abrir brechas, até mesmo, para uma possível demolição da casa, uma vez que ela se encontra 

em região central e comercial e que, nos últimos anos, vem sofrendo um crescente processo de 

substituição arquitetônica.  Ainda segundo o depoimento: 

 

[Inquirido afirmou:] que possui na casa um bom acervo de bens pessoais de Augusto 

dos Anjos, bem como relacionados à cidade de Leopoldina; que recentemente 

procurou a prefeitura e conversou com o secretário do prefeito […] que informou ao 

depoente que a situação seria resolvida em no máximo uma semana e que procuraria 

o depoente, prazo ainda não expirado; que tentou criar um instituto relacionado a 

Augusto dos Anjos, mas não conseguiu levar a ideia adiante; que caso a prefeitura 

desaproprie o terreno, como informado pelo [secretário] entende que seria possível a 

criação de uma fundação  (Depoimento de Luiz Raphael à Promotoria de Justiça em 

12 de julho de 2007). 

 

 Fica claro o esforço de Luiz Raphael para resolver a situação do “Espaço dos Anjos”, 

seja em suas tentativas de negociação com a Prefeitura da cidade, seja por meio de buscas de 

alternativas institucionais, como a ideia de criação de uma fundação relacionada a Augusto dos 

Anjos. 

 

Considerações finais 

 

Luiz Raphael faleceu repentinamente, pouco depois de seu comparecimento à 

Promotoria de Justiça, no dia 14 de agosto de 2007, aos sessenta e dois anos de idade. 

Imediatamente, a sua família fechou o “Espaço dos Anjos”, recolheu tudo o que havia na casa 

e devolveu o imóvel para seus proprietários. A partir de então, foi dado continuidade ao 

Procedimento Administrativo, e posteriormente ao Inquérito Civil, pelo Ministério Público, o 

que resultou no tombamento municipal da casa e na reabertura do espaço restaurado em 2012, 

agora denominado “Museu Espaço dos Anjos”, sob a direção da prefeitura. 
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 Foi mantido o nome do Espaço dos Anjos, acrescido do termo Museu.  O anfiteatro do 

museu recebeu o nome do idealizador do “Espaço dos Anjos” - Anfiteatro Luiz Raphael 

Domingues Rosa. Contudo, o que chama atenção é o fato de que o museu se tornou 

exclusivamente dedicado ao poeta Augusto dos Anjos. O acervo relacionado à história de 

Leopoldina, após o recolhimento pela família, se perdeu, como que confirmando a observação 

de Benjamin, de que “(...) o fenômeno do colecionar perde seu sentido à medida que perde seu 

agente” (BENJAMIN, 1989, p. 234). 

  Ao ter se tornado exclusivamente dedicado à memória de Augusto dos Anjos, o museu 

selou definitivamente a imagem da cidade à do poeta. Em contrapartida, foram perdidos 

intencional e permanentemente os vestígios da história de Leopoldina, tanto quanto se apagou 

a memória de seu colecionador, Luiz Raphael.  

 Importante associar esse apagamento à persona de Luiz Raphael. Ele era um outsider: 

artista homossexual sem estabilidade profissional e financeira. “Extinguir” a sua coleção pode 

ter sido uma estratégia que significativamente protegeu a sua intimidade, no contexto da cidade 

de Leopoldina. O “Espaço dos Anjos” e seu acervo não apenas remeteria ou lembraria modos 

de vida pouco convencionais, como também perpetuaria a memória de uma existência que 

questionava padrões socialmente aceitos. 

 O “Espaço dos Anjos” era lugar ambíguo. Se era o único museu de Leopoldina, era 

também o mundo particular de Luiz Raphael. Era ali que ele tinha a privacidade para viver o 

seu universo pessoal. A trajetória do colecionador entrecruza e se mistura com a trajetória do 

“Espaço dos Anjos”, criando uma indissociabilidade entre a vida de Luiz Raphael e a sua 

coleção. Entre o colecionador das ‘coisas’ da cidade e a cidade propriamente dita, parecia haver 

um hiato, que acabou determinando o destino de parte da coleção que se perde, após a morte de 

Luiz Raphael. Afinal, “(...) para o colecionador […] a posse [é] a mais íntima relação que se 

pode ter com as coisas: não que elas estejam vivas dentro dele; é ele que vive dentro delas” 

(BENJAMIN, 1989, p. 235). 

 Diferentemente do acervo sobre a história de Leopoldina, o acervo referente ao Augusto 

dos Anjos ficou sob a guarda do Ministério Público ao longo de praticamente todo o processo. 

De alguma maneira, estabeleceu-se, pela ação do Ministério, uma seleção. E, neste caso, parece 



 
 

Universidade Federal do Ceará, Fortaleza | 04 a 08 de Outubro de 2021 

164 
 

 

que a centelha da criação - Augusto dos Anjos -  foi o que sucumbiu o criador - Luiz Raphael. 

 

Referências 

 

ALMANACK DO ARREBOL. Augusto dos Anjos em Leopoldina. Edição especial 

comemorativa 100 anos. Leopoldina. Ano 2. N. 04. Arte e Cultura ,12 de novembro de 1984. 

 

BENJAMIN, Walter. Rua de mão única. Obras escolhidas. Volume 2. Segunda edição. 

Editora Brasiliense, 1989. 

 

Entrevista realizada pela OSCIP Felizcidade com Luiz Raphael em 03 de agosto de 2003. 

 

INQUÉRITO CIVIL – MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.  

Terceira Promotoria de Justiça da Comarca de Leopoldina. Portaria número: MPMG-

0384.07.000026-8. Leopoldina, 16 de setembro de 2008. 

 

NOGUEIRA, Natania Aparecida da Silva. Leopoldina: instrução, mito político e formação de 

elites na Zona da Mata Mineira (1895-1930). Leopoldina / Rio de Janeiro. Edição do Autor, 

2011. 128 p. 

 

 



 
 

Universidade Federal do Ceará, Fortaleza | 04 a 08 de Outubro de 2021 

165 
 

 

“O Engenho está de mudança!?”: a transferência de um edifício 

patrimonializado. 

Luciana Mendes dos Santos1 

Resumo: Neste trabalho será discutido o processo de transferência de um dos engenhos de 

farinhado Museu Comunitário Engenho do Sertão para uma família produtora de farinha na 

cidade de Bombinhas. A análise do seu “desmonte” e mudança para um outro endereço irá 

mobilizar questões voltadas para a função do patrimônio, sua manutenção, os sentidos e 

significados elaborados para o edifício. O “engenho de baixo”, como era chamado, foi 

patrimonializado pela comunidade e pela instituição desde o início dos anos 2000, através de 

ações de promoção da cultura tradicional da região, oficinas, visitas com escolares, rodas de 

conversa com pessoas da comunidade e a produção artesanal do beiju. Entretanto, devido à 

problemas estruturais e risco de desabamento, o engenho foi fechado para visitação em 2017. 

Em 2021, o monte deste engenho foi retirado do Museu e transferido para o terreno do Seu Suel 

Pinheiro, após intensos debates promovidos internamente na instituição entre seus conselheiros, 

e de negociações com as famílias farinheiras. As fontes para a reflexão desenvolvida serão os 

documentos relacionados ao processo de transferência, que foi acompanhado e registrado pela 

pesquisadora, e o relato realizado pela presidenta da Instituição. 

 

Palavras-chave: Patrimonialização; Engenho de Farinha; Cultura Tradicional. 

 

Introdução 

O objetivo deste trabalho é narrar o processo de construção, a atribuição de significados 

sociais e culturais, a deterioração e a remoção de um dos engenhos presentes no espaço 

administrado pelo Instituto Boimamão de Preservação e Fomento da Cultura, localizado na 

cidade de Bombinhas, litoral norte de Santa Catarina. Criado em 1998, o Instituto Boimamão é 

uma instituição sem fins lucrativos que visa ao desenvolvimento de ações voltadas para a 

cultura local. Com o intuito de reforçar a produção artesanal de farinha e valorizar as memórias 

daqueles que seguiram os saberes de seus ancestrais, a diretoria do Instituto Boimamão propôs 

no final da década de 1990 e início dos anos 2000 a reconstrução de dois engenhos de farinha 

no Engenho do Sertão, área em que está localizado. 

Apesar de os edifícios e do acervo que se encontram hoje no Museu Comunitário 

Engenho do Sertão (MCES) não serem bens tombado nas esferas municipal, estadual ou federal, 

eles possuem um valor histórico-cultural reconhecido pela comunidade. Esse reconhecimento 

 
1Doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC- 

Florianópolis- SC/BR). O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001. 
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atribuído fundamentou as ações desenvolvidas nos 23 anos de atuação com a cultura e com a 

memória local do Instituto Boimamão, e tornou possível o desenvolvimento de atividades de 

salvaguarda, pesquisa e comunicação com e para as moradoras e moradores da região. 

O engenho de baixo, como era denominado, foi reconstruído e aberto para a visitação 

pública no espaço do Engenho do Sertão entre 2001 e 2003. Este espaço foi apropriado pela 

comunidade como um local de lazer, de educação, de memória e de cultura, e atividades como 

as “Tardes de Beiju”, as visitas escolares, as feiras, filmagens e reuniões comunitárias tiveram 

o engenho de baixo como cenário. Com a ação do tempo e a falta de investimentos e 

planejamento para a sua manutenção, em 2018 o engenho foi fechado para visitação sob o risco 

de desabamento. E, em maio de 2021, após um intenso debate entre a comunidade e a direção 

da instituição, o engenho foi desmontado e doado à família do Seu Suel Pinheiro, produtores 

artesanais de farinha no município. 

Para analisar o processo de atribuição de significados ao engenho de baixo nesta 

trajetória, irei acessar a documentação relacionada ao processo de transferência produzido pela 

instituição e o relato da presidenta da Instituição, registrado em entrevista com esta 

pesquisadora em julho de 2021. Explorando a construção do engenho como patrimônio cultural 

e a elaboração deste como um espaço para o arquivo e o repertório da comunidade tradicional 

de Bombinhas, na perspectiva de Diana Taylor (2013), irei transitar por entre os significados 

conferidos à edificação e as intenções desenvolvidas pelas pessoas que participaram do seu 

processo de formulação. 

 

A importância da produção artesanal de farinha em Bombinhas 

A cultura dos engenhos artesanais de farinha contribuiu na formação das comunidades 

na cidade de Bombinhas e de suas expressões culturais. De acordo com o Inventário Cultural 

dos Engenhos de Farinha do Litoral Catarinense, realizado em 2019 pelo Centro de Estudos e 

Promoção da Agricultura de Grupo (CEPAGRO) e pela Rede Catarinense de Engenhos de 

Farinha, a produção dos engenhos representou uma das principais atividades econômicas de 

Santa Catarina entre os séculos XVIII e XIX, e foi resultado de uma construção cultural fundada 
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na “interpenetração das culturas guarani e açoriana e da presença cultural e trabalho de 

negros/as escravizados/as nesta região” (CEPAGRO, 2019, p. 5).  

As práticas cotidianas da produção artesanal nos engenhos de farinha de Bombinhas 

dependem de espaços para a sua reprodução e dos detentores de saberes que possam dar 

continuidade à tradição, as mestras e mestres farinheiros da cidade. A sociedade civil e o poder 

público municipal atuam em conjunto na promoção de ações culturais e no desenvolvimento de 

políticas públicas centradas no processo de produção tradicional da farinha, com o intuito de 

reforçar a importância deste patrimônio cultural para a comunidade no presente. 

A Farinhada, como é conhecido o processo de produção artesanal da farinha polvilhada, 

ocorrem nos meses que não tem “r” no nome: maio, junho, julho e agosto. Essa prática é 

composta pela colheita da mandioca, ou o recebimento desta quando comprada fora do 

município2, a raspagem, que é feita coletivamente e possui elementos próprios no seu fazer, 

como a contação de histórias, o canto das ratoeiras3 e a transferência de saberes entre as 

gerações. Após a raspagem, essa mandioca é lavada, ralada e moída até virar uma massa, 

prensada, forneada no forno à lenha e peneirada. Nesse processo também são feitos os beijus e 

a bijajica, bolo feito com a massa da mandioca enrolado na folha de bananeira. 

No município de Bombinhas, a Farinhada já é reconhecida como parte integrante do 

patrimônio histórico, artístico e cultural da cidade, por meio da Lei nº 1328, de 08 de agosto de 

2013. Tendo em vista a importância dos engenhos de farinha e seus patrimônios culturais, esses 

espaços também são objetos de projetos de registro desenvolvidos no Estado de Santa Catarina, 

como a proposta “Saberes e práticas tradicionais associados aos Engenhos de Farinha de Santa 

Catarina”, solicitado ao IPHAN e ao FCC pela Rede Catarinense de Engenhos de Farinha, no 

qual o Instituto Boimamão atua como articulador. 

Para o historiador francês Dominique Poulot (2009, p.15), o processo de expansão do 

patrimônio é dinâmico, construído continuamente pela sua sociedade, “o patrimônio elabora-

se, em cada instante, com base na soma de seus objetos, na configuração de suas afinidades e 

na definição de seus horizontes”. A ampliação do conceito cria a necessidade de considerar este 

 
2 As roças de mandioca na cidade de Bombinhas têm diminuído muito devido à pressão imobiliária na região. 

Grande parte dos produtores de farinha optaram por construir casas nos espaços onde antes eram plantadas as 

ramas de mandioca. Hoje, para a realização da farinhada, a mandioca é comprada por tonelada fora da cidade e 

entregue nos engenhos. 
3 Ratoeira é um verso cantando em grupo e rimado, entoado, principalmente, pelas mulheres enquanto fazem a 

raspagem da mandioca.  
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processo de construção de maneira crítica, desnaturalizando a ideia de patrimônio, 

principalmente em sua relação como reprodução do passado: “O patrimônio não é o passado, 

já que sua finalidade consiste em certificar a identidade e em afirmar valores, além da 

celebração de sentimentos, se necessário, contra a verdade histórica” (POULOT, 2009, P. 12).  

O patrimônio forjado nos engenhos de farinha de Bombinhas é permeado por 

conhecimentos simbólicos, nos saberes dos produtores artesanais de farinha, na construção 

social da farinhada com a comunidade, na manutenção dos espaços com especialistas na 

construção, montagem e manutenção de peças. Os produtores de farinha de Bombinhas têm 

enfrentado muitos desafios para a reprodução de suas manifestações culturais no final do século 

XX: as normas sanitárias e o processo de zoneamento urbano que não dialogam com o modo 

de produção artesanal, a especulação imobiliária, as restrições para área de cultivo e a 

valorização de um tipo de turismo que marginalizou as práticas dessas mestras e mestres, 

subalternizando a sua cultura de forma excludente.  

Inviabilizando a prática das Farinhadas, inviabiliza-se também os atos de transferência 

desses saberes, dificultando a troca entre gerações e o envolvimento dos mais jovens nas 

práticas tradicionais da cultura do local. Segundo a pesquisadora mexicana Diana Taylor (2013, 

p. 27), as práticas culturais incorporadas e reiteradas, também denominada como performance, 

oferecem um modo de conhecer. Essas práticas têm em si a potência de transmitir um 

conhecimento para além da escrita, unindo em seu ato de transferência de epistemes o arquivo, 

aquilo que é material, e o repertório, o que está inscrito no corpo e que se repete no imediato. 

As Farinhadas e sua repetição são uma forma de manter um conhecimento específico, reiterando 

o passado que não passa nessas comunidades: “Há um continuum entre interior e exterior, assim 

como há um continuum entre o presente ‘ao vivo’ e o passado vivo, e uma noção (ou, talvez, 

ato de imaginação) de que indivíduos e grupos partilham coisas em comum no aqui/agora e no 

lá/então se torna evidente por meio da experiência incorporada” (TAYLOR, 2013, p. 129). 

Em 2021, seis engenhos ainda produzem a farinha de maneira artesanal em Bombinhas: 

o Engenho da Elba e Azeneu, o Engenho da família do seu Zé Amândio, o Engenho da Dona 

Rosa e Lola, o Engenho do Suel Pinheiro, o Engenho da Família do Seu Bielinho e o Engenho 

da família Mendes. Algumas famílias que não possuem mais seus próprios engenhos, como a 
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família do Seu José Amândio, continuam produzindo a farinha “de meia” em outros engenhos, 

dividindo parte de sua produção com a família dona do engenho. 

Além dos engenhos produtores de farinha, a cidade também conta com engenhos que 

foram transformados em espaços culturais. O Engenho do Miminho, um antigo engenho 

produtor de farinha da família Vieira, foi realocado no bairro José Amândio e inaugurado em 

2017 pela Fundação Municipal de Cultura de Bombinhas.  E no bairro do Sertãozinho, se 

encontra o que hoje é conhecido como Museu Comunitário Engenho do Sertão, com o engenho 

que pertencia a família do Seu José Amândio e foi vendido ao Instituto Boimamão em 1998. 

 

Espaço de culturas presentes 

No Museu Comunitário Engenho do Sertão encontravam-se dois engenhos, chamados 

de engenho principal e de engenho de baixo. O engenho principal, que ainda se mantém em uso 

e está conservado, é um espaço multifuncional, utilizado como local de recepção dos grupos 

visitantes, como espaço expositivo, de cursos de formação, de reunião e de ações culturais. Ele 

é formado pelo salão principal, onde estão localizadas duas prensas de madeira produzidas no 

final do século XIX e parte do acervo do MCES; e pela cozinha do engenho. O engenho de 

baixo salientava a organização de um engenho tradicional de farinha, dispondo as peças 

necessárias para a produção artesanal. 

O processo de compra e construção do Engenho de Baixo se iniciou em 2001, quando 

Rosane Luchtenberg, presidente do Instituto Boimamão, iniciou a busca pelo segundo engenho 

para o espaço, tendo em vista que o Engenho Principal já estava aberto para visitação e 

atividades e havia uma verba decorrente do projeto “Preservação dos Engenhos de Farinha e a 

criação do Museu Histórico do município de Bombinhas”, aprovado para captação via 

mecenato pela Lei Rouanet em 1999. Após muitas conversas, muitos cafés e algumas engenhos 

perdidos pelo caminho, a Rosane conseguiu negociar em 2001 todo o monte pertencente ao Seu 

Bielinho pelo valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais): 

Aí eu comecei a ir ao seu Belinho antes de oferecer para comprar. Eu fui assistir uma 

farinhada dele, do Seu Bielinho no engenho de baixo, no engenho que depois eu 

comprei. Aí fiz amizade com a família, ele me contou uns causos, isso tem até naquele 

jornal o Açor, um verso que na época ele me fez sobre os engenhos e tudo mais. E 

assim que terminou a farinhada eu fui adulando ele, comecei a ir muito na casa dele, 

eles me chamaram para almoçar e eu aqui né, já com engenho já reconstruído, que era 
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o nosso principal. Até que chegou no momento ele disse “quanto que tu vais me dar 

por ele?”, assim “quantos contos, quantos contos?” Conto era reais já. Eu disse “olha, 

o senhor é que faz o preço”. Aí ele chegou, fez uns cálculos, aí ele disse “ah, uns 

quatro milhão”, que eram quatro mil. E naquela época, isso em 2001, justamente foi 

o primeiro recurso que veio através da Lei Rouanet, o primeiro e único também. 

(LUCHTENBERG, 2021, entrevista). 

 

Para a remoção do engenho da propriedade do Seu Bielinho para o espaço do Engenho 

do Sertão foi necessário o auxílio de uma pessoa que soubesse como montar e desmontar um 

engenho, e da cidade de Tijucas, no bairro de Itinga, veio o Seu Tinho para acompanhar a 

reconstrução. O seu Tinho é reconhecido na região como um especialista em engenhos de 

farinha e das peças necessárias para a produção de farinha. Ele foi responsável pela construção 

e reforma de dois engenhos produtores de farinha em Bombinhas – o do Seu Suel Pinheiro e o 

atual do seu Bielinho. A reconstrução do Engenho de Baixo levou cerca de quatro meses para 

ser concluída, e mais dois anos para a adequação do terreno e da equipe para visitas. Em 2003, 

o engenho foi aberto para a comunidade com a apresentação de um grupo de Terno de Reis. 

Como o engenho de baixo foi montado com a intenção de ser um espaço expositivo para 

visitação de grupos, ele apresentava o cenário de um engenho de farinha com o seu monte, 

composto de uma prensa de três fusos, dois fornos com os seus respectivos tachos de cobre, 

dois cochos, a bolandeira e duas mesas com bancos. Ele se transformou também em um espaço 

de práticas de memória e de convivência comunitária, servindo de cenário para reuniões, ações 

culturais e encontros com moradores da cidade. Além de receber a comunidade em festividades 

tradicionais da região, como o próprio Terno de Reis, ou em ações para promover a cultura 

local, como as apresentações de grupos de Boimamão, o espaço recebeu a visita de grupos 

escolares para discutir a produção artesanal de farinha. 

No espaço do Engenho de Baixo, era possível adentrar e conhecer um engenho de 

farinha com as peças utilizadas para a produção artesanal, mesmo que este não estivesse em 

funcionamento. Quando o engenho foi comprado, ele era utilizado como engenho elétrico, mas 

foi remodelado para o uso com bois. Entretanto, nunca foi possível colocá-lo em funcionamento 

pela ausência de animais treinados e de pessoas que soubessem farinhar com tração animal. Na 

única tentativa, feita com novilhos pelos filhos do Seu Bielinho, a bolandeira, uma roda dentada 

que fica na parte superior do forno, se desprendeu e abalou a estrutura da construção. 
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Uma das atividades que ocupou o espaço do Engenho de Baixo foram as Tardes de 

Beiju. A ação era organizada pela Fundação Municipal de Cultura de Bombinhas (FMCB) em 

parceria com o Instituto Boimamão, e consistia em reunir nas primeiras quintas-feiras de cada 

mês, entre maio e outubro, para rodas de conversa. A comunidade tradicional local trocava suas 

experiências e memórias com os visitantes que participavam do evento, enquanto se produzia 

o beiju, um biscoito preparado no tacho de cobre aquecido na fornalha a lenha feito com a massa 

de mandioca. A atividade foi recorrente entre os anos de 2014 e 2018, quando foi transferida 

para o Engenho do Miminho, espaço cultural da FMCB. 

 

O desmonte do engenho 

Em 2018, o Engenho de Baixo começou a apresentar riscos estruturais. O telhado estava 

cedendo e as vigas de sustentação estavam comprometidas com o ataque de pragas, como 

cupins. Neste período, a direção buscou alternativas para a manutenção do espaço. Como o 

estabelecimento de um financiamento coletivo. Depois, buscou-se editais que poderiam 

financiar a reforma do espaço. Nas pesquisas realizadas, Rosane Luchtenberg entendeu que, 

como os imóveis não eram tombados e o terreno não pertence ao Instituto Boimamão, é um 

espaço cedido em comodato, não havia como solicitar o valor necessário para retomar as 

atividades no engenho. Pelo Edital Mestre Elza Rosa, um edital de salvaguarda do patrimônio 

cultura de Bombinhas promovido pela FMCB, foi possível em 2019 investir na compra de 

caibros para manter o telhado do Engenho de Baixo no lugar.  

Em 2020, a manutenção do espaço se tornou insustentável para a instituição. Foi 

colocado em discussão no Conselho Consultivo da Instituição o tema sobre a venda ou a 

possível doação do engenho, tendo em vista que não havia caixa suficiente para a sua reforma. 

A reunião de decisão sobre o destino do Engenho de baixo foi realizada em maio de 2021. Nesta 

ocasião, discutiu-se a necessidade de se “despatrimonializar” o engenho, para que ele retornasse 

a sua função original: produzir farinha. Nesse debate, foi levantada a ausência do poder público 

e das entidades privadas no processo de manutenção do espaço, e a urgência em se retirar do 

local antes que o engenho tombasse. Era necessário “salvar” o engenho desmontando-o. 
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O desmonte do engenho por si só não era o suficiente para a sua manutenção, na 

avaliação dos presentes na reunião. Era necessário encontrar um comprador para o engenho 

com espaço suficiente em sua propriedade para a reconstrução, verba e tempo para a 

recuperação e manutenção. Ficou-se decidido que o engenho seria vendido pelo valor de r$ 

5.000 (cinco mil reais) ou melhor oferta, e que esse valor seria utilizado para a manutenção de 

uma pequena plantação de mandioca no mesmo espaço. 

A sua situação adiantada de deterioração das peças que compunham o engenho 

desanimou os possíveis compradores, que queriam um monte que pudesse ser utilizado de 

imediato para a produção de farinha. Esgotada as possibilidades, o Conselho Consultivo da 

instituição decidiu que seria feita a doação do engenho de baixo para quem se responsabiliza-

se pelo seu desmonte e transporte. O engenho foi doado para o Seu Suel Pinheiro, que se 

responsabilizou pela retirada do engenho e remontagem deste em sua propriedade, “depois de 

uma semana ele começou a desmanchar, muito carinhoso” (LUCHTENBERG, 2021, 

entrevista).  

 

Significados e afetos: o craquelado da parede 

De acordo com Marcia Chuva (2020, p. 32), a memória e o patrimônio são trabalhos do 

presente, e é nesta temporalidade que ele se reafirma e se reconstrói continuamente.   O 

desmonte do engenho foi feito peça por peça, telha por telha, e demorou um mês para ser 

finalizado4. Ao mesmo tempo em que a instituição se reorganizava para preparar a terra, plantar 

a mandioca no terreno desocupado e remontar um espaço expositivo sobre o processo de 

produção da farinha, empenhava-se também em dialogar com a comunidade expandida sobre a 

mudança do engenho e os argumentos para essa mudança. 

A presidente do Instituto Boimamão, Rosane Luchtenberg, em suas visitas as famílias 

produtoras de farinha, aproveitou o espaço propiciado pelo café e o beiju para explicar o 

desmonte do engenho e sua mudança para a propriedade do Seu Suel Pinheiro. Os argumentos 

construídos pela equipe da instituição durante as conversas com os conselheiros transitavam 

entre a retórica da perda do engenho, a manutenção do engenho na cidade de Bombinhas e a 

doação para uma família que continuaria a produção artesanal de farinha. 

 
4 No momento da escrita deste texto (agosto de 2021), o engenho ainda não havia sido reconstruído na propriedade 

do Seu Suel Pinheiro. 
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Esses argumentos respondem aos interesses daqueles que sentem que a tradição de 

produção artesanal de farinha corre o risco de desaparecer se a estrutura desta produção não for 

preservada. A manutenção de um engenho na cidade com uma família produtora de farinha 

reforça as continuidades e os vínculos sociais presentes na comunidade, porque o engenho, para 

a comunidade, não é uma estrutura em si, ele é formado de significados e afetos, ele é um espaço 

de convívio e de trocas de saberes.  

O patrimônio cultural é exposto em camadas nos engenhos, como o craquelado da 

parede. O presente convida o passado, aquele passado “dos antigos”, a adentrar no engenho, 

rememorado em cada farinhada, expresso nos repertórios de como fazer a farinha, qual ratoeira 

deve ser entoada na raspagem, do ouvir a “farinha cantar” para saber seu ponto no forno, de 

como o fogo deve estar para fornear. Cada farinhada é única, mesmo se repetindo todos os anos. 

A preocupação da comunidade em patrimonializar os espaços dos engenhos e lutar pela 

sua manutenção encontrou seu revés no processo de degradação do engenho de baixo. A 

ausência de políticas públicas efetivas de manutenção e de um planejamento administrativo fez 

com que as possibilidades fossem reduzidas à sua retirada do espaço do MCES. Entretanto, a 

história do engenho de baixo, que não começou com sua montagem em 2001 no Instituto 

Boimamão, não se encerra na sua desmontagem: a transferência para o Seu Suel Pinheiro é a 

oportunidade de um bem que foi retirado de sua função inicial para ser patrimonializado volte 

a produzir farinha, difundindo seus saberes na prática. 
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Catálogo Geral – Patrimônio para conhecer o Brasil 

Pedro Libanio Ribeiro de Carvalho1 

Resumo: Em 1906, Edgard Roquette-Pinto inicia a unificação dos catálogos das diversas 

coleções do Setor de Etnologia e Etnografia do Museu Nacional/UFRJ em um Livro de Tombo. 

Ali, o Brasil e o mundo seriam representados em sua diversidade por objetos étnicos e naturais. 

Com o passar do tempo, os volumes deste Livro deram voz a um projeto de ordenação científica 

e classificatória do Brasil. Além de documento administrativo e sistema de recuperação de 

informação, o Tombo traz uma ideia de patrimonialização do Brasil. Inventariar é uma forma 

de conhecer, representar e tomar posse de população e de território. Observo como os objetos, 

espalhados por inúmeras coleções, foram tomados por pedaços constitutivos do Brasil. 

Examino como os objetos mais diversos foram utilizados na tentativa de montar um discurso 

patrimonial coeso. As relações entre as descrições de objetos permitem estudar a dimensão do 

zeitgeist cientificista da época. Pela perspectiva das diferentes descrições é possível 

compreender o discurso político, veiculado pelo Museu Nacional, que se inicia no Tombo. O 

discurso propaga a ideia civilizatória de ação sobre o sertão e de tradução do interior para o 

litoral. Nesta comunicação apresento as pequenas mudanças dentro da patrimonialização que 

se deram ao longo das descrições dos objetos. Dessa forma, analiso como a catalogação nos 

auxilia a ver a posição política e o ethos do Museu Nacional, visto como uma instituição de 

Estado.  

 

Palavras-chave: Patrimônio; Documentação museológica; Análise do discurso. 

 

Introdução  

Em 1906, o professor assistente do setor de Antropologia e Etnografia (atual Setor de 

Etnologia e Etnografia - SEE) do Museu Nacional, Edgard Roquette-Pinto, inicia a unificação 

dos catálogos das diversas coleções em um catálogo geral, o Livro de Tombo.2 Até então, as 

coleções tinham catálogos separados, compostos pelas listagens de objetos em relatórios de 

expedições, como se deu com a Exposição Antropológica, em 1891. Tal separação se devia à 

luta pela manutenção de cada objeto e ao gerenciamento da informação sobre eles. Catálogos e 

inventários desse tipo são documentações museológicas em camadas, são, a um só termo, 

registro administrativo e sistema de recuperação de informação. A inscrição do item no Livro 

 
1Doutor em Memória Social pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), pós-doc vinculado 

ao Museu de Arqueologia e Etnografia da Universidade de São Paulo (MAE-USP). 
2Durante a pesquisa de doutoramento fiz algumas cópias fotográficas de 11 volumes do Livro de Tombo (323 

imagens) e de 23 pastas de documentos (265 imagens) do Setor de Memória e Arquivo. As imagens são o corpus 

do projeto de pós-doc. 
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de Tombo suscita a posse do museu sobre o objeto e seu valor simbólico de representação 

(BOTTALLO, 2010: 53). 

A maioria das coleções do século XIX era elaborada por pessoal não especializado. Os 

dados sobre os objetos e as relações sociais nas quais estavam envolvidos se limitavam aos 

registros do comércio de material etnográfico (trocou com quem e pelo quê, quanto custou, 

local da transação etc.). Sendo assim, os objetos dentro das coleções poderiam não ter uma 

correlação clara entre si (GRUPIONI, 2008; NASCIMENTO, 2009). Tal amadorismo na coleta 

cria uma coleção sem base na observação do grupo que produziu o objeto.  

Minha pesquisa de pós-doutorado (Índios no Tombo: Livro de Tombo como gênero 

discursivo) analisa as coleções Roquette-Pinto e Rondon, realizadas no contexto da Comissão 

de Linhas Telegráficas do Mato Grosso ao Amazonas (Comissão Rondon, 1907-1915). Ainda 

que estejam impregnadas de uma modernidade almejada naquele princípio de século XX, 

carregam um pouco das tintas do século XIX. É preciso ressaltar que essas coleções 

participaram da mudança de paradigmas na organização do patrimônio e da antropologia. Com 

o passar do tempo, os volumes deste Livro de Tombo dão voz a um projeto de ordenação 

classificatória e científica do Brasil. Naquelas páginas, o Brasil e o mundo seriam representados 

em sua diversidade por objetos étnicos e naturais.  

Inventariar é uma forma de conhecer, representar e tomar posse de população e de 

território. Observo aqui como os objetos organizados sistematicamente foram entendidos como 

pedaços constitutivos do Brasil. Examino como os objetos mais diversos foram utilizados na 

tentativa de montar um discurso patrimonial coeso. Os textos, as representações e as descrições 

dos objetos mostram uma pequena parcela do ethos positivista da época, ou seja, do caráter do 

autor. Apresento a seguir um apanhado de entradas de objetos do Livro de Tombo que mostram 

as mudanças dentro da escrita desse catálogo. 

Revisão de literatura 

Entendo o Livro de Tombo como gênero discursivo. O conceito é um tanto maleável, 

mas gêneros discursivos são criações coletivas vinculadas ao tempo em que são usados e que 
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auxiliam a “ordenar e estabilizar as atividades comunicativas do dia a dia” (MARCUSCHI, 

2002: s.p.). Ainda que funcionem como guias para a comunicação com identidades próprias, 

refletem as mudanças sociais do grupo que o elabora ao longo do tempo. No Livro de Tombo, 

ao longo do tempo, há mudanças de descrições e de representações de objetos, e tais mudanças 

são reflexos das novas teorias que influenciam aqueles que se comunicam por meio desse livro.  

Importante pensar que há rotinas sociais que são observadas dentro do contexto 

cultural. O gênero é de seu tempo e de uma cultura. Há condições que devem ser seguidas para 

que se compreenda, se assimile e se dê credibilidade ao discurso veiculado. É uma 

sistematização de texto para a melhor troca de informação. Porém, ainda fica a pergunta: qual 

é o discurso transmitido por meio desse gênero?  

É mais precisamente por meio da descrição dos objetos no Livro de Tombo que se 

inicia a narrativa patrimonial. As coleções Roquette-Pinto e Rondon iniciaram uma 

modificação de visão sobre o índio dentro dessa narração de nação. É necessário observar que 

a patrimonialização ocorre com a ajuda de mediadores e do uso de categorias. Conforme as 

concepções de Reginaldo Gonçalves (2009), a coleção é uma forma de patrimonialização, e tal 

processo se realiza quando a sociedade se reconhece nele. Ao colocar o período em perspectiva 

é possível perceber que Roquette-Pinto e seus auxiliares da Comissão Rondon funcionaram 

como mediadores que contribuíram no processo de patrimonialização. Reconheceram 

identidades e objetos e, por meio ofício de antropólogo, traduziram culturas desses grupos 

sociais. 

A transformação do índio em brasileiro, o projeto de civilização do índio, ganha relevo 

dentro do simbolismo republicano. É nas descrições dos objetos no Livro de Tombo que 

realmente se inicia a narrativa sobre o modo de vida dos índios. Veremos, então, quais técnicas 

de narração foram usadas dentro do museu para que a população entendesse a nova visão sobre 

o índio e que discurso foi usado para pontuar essa transformação. No caso particular de 

Roquette-Pinto e da Comissão Rondon, a formação de coleção e as teorias positivistas e 

cientificistas formam a condição de produção desse discurso, ou seja, são a conjuntura desse 

discurso patrimonial.  
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De forma simplificada, a coleção é uma reunião de objetos que, relacionados, formam 

um todo. O que se tem ali é um sistema no qual cada objeto caracteriza um personagem dentro 

da história gerada pela própria coleção para explicar o mundo ou uma forma de agir sobre ele 

(BENJAMIN, 1985). É a linguagem que dá asas para a imaginação ligar as partes e criar um 

todo. A linguagem é que faz a coleção transformar passado em presente, o longe em perto 

(POMIAN, 1984). É preciso entender que a posição do objeto em relação aos outros também 

define a coleção em si. Ou seja, a coleção, e a narração que é feita com ela, deve ser 

compreendida na ordenação entre os objetos. Sem a organização, a coleção seria 

incompreensível. Comparando com o trabalho de Gonçalves (2009), é preciso que as categorias 

sejam inteligíveis para todos aqueles que vão ler essa história.   

No entanto, dentro do Livro de Tombo, nesse período, a falta de vocabulário unificado 

criava o problema de uma catalogação que fica num meio-termo entre a representação do objeto 

e sua descrição, ou seja, os textos do livro se situavam entre uma idealização e um relato 

pormenorizado. Assim, as descrições dos elementos de cultura material não eram 

uniformizadas. Ainda no período de Roquette-Pinto, muito da catalogação era elaborada por 

pura erudição para circulação interna. Os objetos eram esmiuçados por uma etnologia de 

gabinete. Os itens eram descritos por meio de sua composição, pelo uso de matérias-primas ou 

da sistematização de trançados, por exemplo. Importante pensar o Tombo como inventário, 

como quantificação de objetos, porém também como descrição de objetos e narração. Aqui 

também se encontra um pouco da retórica e do ethos positivista.  

A retórica é a argumentação geral usada em um discurso. É um padrão socialmente 

partilhado, um sistema de pensamento, uma ideologia. Não é apenas oratória, pura estética na 

forma de falar ou escrever. Na Grécia Antiga, o respeito às regras de cada gênero discursivo 

era tão importante quanto a tese apresentada. As regras são sistemas de relações de causa e 

efeito, ferramentas e conceitos e uma profusão de exemplos usados na lógica do discurso para 

que se transmita a informação e para que a tese seja reproduzida. Uma das funções da retórica 

clássica era também agir sobre a realidade para influenciar o outro (AMOSSY, 2005). O 

positivismo e o cientificismo eram parte importante do padrão socialmente partilhado pela elite 

intelectual republicana, tanto militar quanto civil, do período. O que se aspirava era uma 
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reorganização do país para uma narração coesa de nação. É possível ler tais padrões no texto 

do Livro de Tombo. Ethos é o termo grego para caráter. Aristóteles apresenta que é o ethos, o 

caráter do orador, que leva à persuasão, quando o discurso é organizado de tal maneira que 

inspira confiança (FIORIN, 2018). É a força do discurso que constrói o ethos (BARTHES, 

1975). A informação que eu passo corrobora o conhecimento que eu tenho. Não é empáfia, mas 

conhecimento de causa e forma de argumentação. O ethos é criado por meio da construção 

argumentativa do discurso. Ethos caracteriza-se como “a construção de uma imagem de si 

destinada a garantir o sucesso do empreendimento oratório” (AMOSSY, 2005: 10). Tal 

discurso, no Livro de Tombo, era elaborado por meio da coleção e das descrições de objetos.  

Discussão 

Sobre a questão administrativa da documentação museológica é preciso observar como 

instituições gerenciam suas coleções. O fato de o Museu Nacional ser uma instituição de 

história natural e ter um setor de etnografia forte, devido ao contexto cientificista e político de 

modernização institucional da época, criou proximidade intelectual entre inúmeras áreas do 

conhecimento. O ambiente de intercâmbio de informações se instala com base em retórica 

científica e em uma estética nacionalista/liberal. Os intelectuais brasileiros usavam novas 

terminologias, conceitos e modelos que procuram responder as perguntas apresentadas num 

grande laboratório a céu aberto que era o Brasil (MURARI, 2007). Sobre a questão nacional 

como estética e retórica, o cientificismo criou obras gerais e teorizações que regiam o mundo. 

Devido a essas formulações generalizantes, o particular se torna regra. Nesse contexto, o 

intelectual é um tradutor do outro. Trabalha a imagem de civilização que ele tem para si 

associada com uma retórica/pedagogia de civilização do outro.  

As questões que trago são: como se organizava a figura do indígena? O que poderia 

ser usado dele? Quais suas possíveis ligações com a civilização ocidental que provavam as teses 

cientificistas do momento? Roquette-Pinto participa de uma geração de transição de uma 

antropologia física calcada em modelos biológicos de análise para uma que observava relações 

sociais. Inicia-se também a profissionalização da antropologia e do museu, comparações 

estéticas abrem espaço para uma etnografia que dá mais ênfase à técnica, à indústria e à matéria-
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prima. Partindo para a documentação museológica, a reorganização do Livro de Tombo 

significou numerar uma coluna à esquerda, Número de Ordem, relacionada a outra coluna à 

direita, Objecto, na qual estava a descrição. A escrita do Livro de Tombo, nesse momento, 

demonstra a força e a vontade de seus elaboradores. Sob a batuta de Roquette-Pinto, a descrição 

dos objetos seguia o conceito de registro usado até hoje: “nome do objeto, data do objeto, data 

de entrada na coleção, forma de aquisição, nome do doador (quando for o caso), origem e 

procedência” (BOTTALLO, 2010:57).  

 

Infelizmente, a terminologia ainda variava e não obedecia às categorias e 

subcategorias, modernas. Apresento as entradas dos objetos, ressaltando as diferenças entre 

representações e descrições, e como as modificações do catálogo se dão ao longo do tempo. 

Importante salientar que a reorganização deste livro se dava concomitantemente com a entrada 

de novos objetos. A leitura de início ao fim desse inventário de peças faz com que saltemos 

entre os séculos XIX e XX e entre coleções distintas. 

Para fins de ilustração, as categorias corriqueiras no Livro de Tombo são: “2551 – 

cesta– dos índios do Brasil” (LIVRO DE TOMBO II). As representações são genéricas (flecha, 

cesto, cuia, diadema, tacape etc.), impossibilitando a determinação do tipo de uso, como se a 

flecha era usada para caça ou se o cesto era para carga ou estoque de alimentos. Já a designação 

do produtor mostra o pouco cuidado do coletor e do catalogador. Sendo do século XIX, o 

pequeno texto indica que a ideia era de invisibilização do índio. Como já apresentado por Freire 

(2001), acreditava-se que o interior do Brasil era habitado por índios imaginados como 

primitivos e genéricos, com base no indianismo romântico, uma etnia única e total que falaria 

uma língua franca entre si.  

Importante notar a diferenciação entre as coleções quando nos deparamos com uma 

das primeiras anotações sobre a Coleção Rondon. A representação e a descrição indicam o uso, 

e há uma observação mais atenta sobre a etnia: “1920 – frasqueira em que os nhambiquara 

guardam  chicha de mandioca – rio Ji-Paraná – 8-VII -909 – Comissão Rondon (AM Ribeiro)” 

(LIVRO DE TOMBO I). Em comparação com o item do parágrafo anterior, todo e qualquer 

tipo de informação está ali. O produtor é designado, o uso, a localização da coleta (população 
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que habitava a região do rio Ji-paraná), a data da coleta, a coleção e o coletor. Alípio de Miranda 

Ribeiro (o AM Ribeiro é muitas vezes apenas AMB ou MB) era zoólogo do Museu Nacional 

que trabalhou na Comissão Rondon e coligiu uma boa quantidade de objetos etnográficos, 

doados ao Museu. O que deve ser salientado aqui é que ele tem pouco ou nenhum treino em 

etnografia. Ainda que fizesse parte do empreendimento, parte de sua coleta ainda se encontra 

no registro das coleções casuais do século XIX. Isso é bem fácil de notar nas duas entradas a 

seguir: 

1930 – Fio de penas dos índios Urupás - Rio Ji-Paraná - Comissão Rondon – 8 – VII – 909 (A. M. 

Ribeiro) 

1931 - Artefatos de penas - Rio Ji-Paraná - Comissão Rondon – 8 – VII – 909 (A. M. Ribeiro) (LIVRO 

I). 

 

Miranda Ribeiro fez uma doação de 49 peças (dois terços do material era dos 

Nhambiquaras e um terço, dos Urupás; as duas etnias habitavam a mesma região) em 30 de 

junho de 1910. Há uma questão que se apresenta no manejo das coleções e como o coletor 

influencia na descrição dos itens. O Dr. Joaquim Augusto Tanajura (médico da Polícia do Rio 

de janeiro, DF, a serviço da Comissão Rondon) também faz uma doação de material dos índios 

Urupás da mesma região. O artefato chama atenção pela descrição: “Alpercata - feita de embira 

trançada, imitada dos civilizados, - Índios Urupás do Rio Ji-Paraná – Col. Dr. Tanajura”, a data 

– 1912 - foi inserida a mão (LIVRO DE TOMBO V). Os objetos têm os mesmos produtores, 

mas contam com descrições distintas: uma é sucinta e a outra é pormenorizada. O que é 

observado são resquícios das classificações do século XIX. Não foram encontrados muitos 

registros sobre a coleção Tanajura, o que impossibilita saber ao certo seu tamanho. Salta aos 

olhos que a mesma etnia tem observações diversas em coleções que estão sob o mesmo guarda-

chuva, a Comissão Rondon. A empresa que efetua a coleta do material pelo qual é feita a 

patrimonialização se torna importante, pois é dada a ela o argumento de autoridade. A relação 

entre a Comissão Rondon e o Musem Nacional era simbiótica, a primeira fornecia material e o 

segundo dava respaldo científico (SANTOS, 2011). 

A forma de patrimonialização, de conhecimento, dos indígenas era marcá-los em 

determinado lugar. Ao longo do século XIX, documentação museológica e etnografia estavam 
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em formação e trabalham juntas, por exemplo, a geoantropologia funciona tanto para 

recuperação de informação como para registro administrativo. O conceito significa que a 

localização do grupo étnico era uma fonte de informação.  Ainda era importante a concepção 

de que o meio ambiente afetava o modo de vida e a interação entre os povos. Não entro no 

mérito das teorias científicas da época (método comparativo, por exemplo) que afirmavam 

haver correlação entre calor, umidade e topografia e as disposições psicológicas dos indivíduos; 

para este trabalho apresento apenas a geoantropologia como delimitador de localização. 

Importante salientar que até 1907 o mapa do estado de São Paulo ainda tinha “terrenos 

desconhecidos”. O rio Tietê ainda não tinha seu curso completamente estudado. Outro ponto 

importante é que tal classificação geográfica cria o amálgama de que todas as etnias que habitam 

tal local teriam características semelhantes, assim, poderiam ser classificadas de forma 

semelhante. A falta de designação étnica específica cria termos genéricos: índios e bugres, para 

ameríndios, ou África Negra, para objetos vindos daquele continente, se tornam padrão.     

É muito comum encontrar descrições que indicam a força do coletor/doador. O uso do 

colonialismo interno cria relações políticas entre os observadores. Essa relações políticas se 

apresentam na categoria “troféu” (NASCIMENTO, 2009), que muitas vezes está apenas 

indicada de forma subliminar. Roquette-Pinto participa da transformação do museu, que passa 

de centro de celebração do conquistador para uma instituição de conhecimento, difusor de 

educação patrimonial. Nos exemplos a seguir mostro como a categoria troféu, apenas 

subentendida, e a tomada de território, indicada pela geoantropologia, são celebradas. Tudo se 

baseia em argumento de autoridade ratificado pela instituição.  

Dois itens mostram o museu como palco político: “7516 –– Flecha de índios 

Matanaues do rio Aripuanã – afluente do rio Madeira” e “7517 – “Idem Idem Idem Borba Off 

do Sr. Senador Leitão da Cunha – esses índios mataram ai cinco Cearenses, cujas cabeças 

levaram bem como uma criança de 2 anos de idade” (LIVRO DE TOMBO IV). O objeto é 

representado claramente, mas o que a descrição apresenta é força política. O texto é uma história 

de contato, muito possivelmente tais ataques serviram de pretexto para o avanço de excursões 

repressivas. O argumento de autoridade aqui é colocado no doador do material: Ambrósio 

Leitão da Cunha (1821-1989), Barão de Mamoré, ao longo do século XIX foi senador do 
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Império e presidente de províncias (Pará, Pernambuco, Paraíba, Maranhão, Bahia e Rio Grande 

do Sul).  

Em geral, o ponto de referência era um rio, mas poderia ser um barracão ou até um 

aldeamento. O verbo tomar tinha uso corrente e também indica a categoria “troféu”, como visto 

de número de ordem 5785, “cesta – tomada dos bugres do rio carvão – núcleo Uraisanga? Ano 

de 1887 - Daniel Pedro Muller Chag.” (LIVRO DE TOMBO III). É muito provável que o objeto 

tenha sido produzido por Xoclengues ou Kaingangs, etnias que habitava a região do que hoje é 

a cidade de Urussanga (SC), banhada por rio de mesmo nome com importante afluente, o rio 

Carvão. As esparsas informações sobre Daniel Pedro Muller Chagas estão na sessão “Serviço 

de terras e colonização”, dentro do relatório de 1887, do presidente da província de Santa 

Catarina (ROCHA, 1887). Era agrimensor de uma Comissão Territorial no Município de 

Tubarão (SC). 

Sobre o problema da representação, no século XIX, não havia um vocabulário 

controlado, ou seja, os objetos eram representados de inúmeras formas, o que dificultava a 

recuperação de informação. Os exemplos a seguir são mostras da falta de terminologia comum. 

Como indicado por Fátima Nascimento (2009: 37), muitas das representações de objetos não 

usavam uma representação definitiva, mas definições esporádicas, que podem ser tanto em 

português quanto na língua nativa dos produtores do item. Isso cria o problema de não ser 

possível saber exatamente de que objeto se trata. O item número 2552 é representado como 

“Patrona” e descrito como “indústria dos índios do Amazonas - S. Coutinho” (LIVRO do 

TOMBO II). Provavelmente pertence à coleção João Martins da Silva Coutinho (engenheiro 

militar, 1830-1889), e essa é toda a informação que se tem sobre o item. Os dois termos mostram 

a fragilidade da classificação. No Dicionário Houaiss (2006), patrona, com data de 1720, é 

definida como sacola de couro, cartucheira e, por extensão de sentido, cesto. A pergunta 

permanece: que objeto era esse? A categoria “indústria” indica a produção ou atuação do 

homem sobre o mundo natural. O termo surge para diferenciar o natural (fóssil, por exemplo), 

mesmo que usado como ferramenta, de qualquer coisa transformada pela mão humana.  
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Outro exemplo de falta vocabulário controlado é notado mais claramente na referência 

a “acessório ornamental corporal destinado à cabeça, manufaturado com matéria prima animal” 

(MOTTA; OLIVEIRA, 2006: 31), ou seja adorno corporal plumário para a cabeça. Em outros 

números de ordem, encontramos diversas representações que trazem o mesmo problema, como 

nestas que seguem: 

3625 – Carapuça de pennas – dos índios Trumais - Colecionada no Xingu pelo Sr. Capitão Francisco 

de Paula Castro – Expedição Karl von den Stein  1884” (LIVRO do TOMBO II).  

11309 – Zaolo – Penacho usado outr’ora verticalmente na parte posterior da Cabeça - Col. Rondon. 

Excursão Roquette-Pinto. Matto Grosso. 1912. (Rondonio).  

11310 – Kamái-hin-hokô – Diadema de pennas – usado outr’ora pelos Pareci. – Feito para amostra – 

Col. Rondon. Excursão Roquette-Pinto. Matto Grosso. 1912. (Rondonio) (LIVRO DE TOMBO V). 

 

Como apresentado por Berta Ribeiro, a ideia de um vocabulário controlado é conseguir 

definir e representar com a melhor terminologia possível, pois as palavras não se encontram nas 

cabeças de outros pesquisadores. Adorno plumário, usado na cabeça, pode ser chamado de 

“touca emplumada, coifa de penas, carapuça, chapéu, boné, gorro, barrete etc, ... alguns dos 

quais sinônimos, mas que, pela sua multiplicidade, não definem o artefato com precisão” 

(RIBEIRO, 1986: 197 apud MOTTA, OLIVEIRA, 2006). 

Conforme avançamos na sequência de objetos numerados, nota-se uma mudança 

singular. Dentro da coleção Roquette-Pinto, surge uma nomenclatura como tentativa de 

terminologia específica, no entanto, muito da nomenclatura é apresentado na língua do produtor 

dos objetos. Por exemplo, os objetos dos Parecis têm representações em língua ariti (a língua 

original da etnia). Isso apresenta um pouco do esforço de conhecer e representar o outro, uma 

característica do texto de Roquette-Pinto. Conforme comentado anteriormente, o uso da 

linguagem e a relação entre os objetos criam a narrativa da coleção. Deve-se entender também 

como os positivistas se colocam: o conhecimento científico é realizado por meio da catalogação, 

por analogias entre semelhanças e diferenças. Uma classificação pode começar de forma 

simplista, separando em duas categorias por eliminação de semelhanças: rico de pobre, direita 

de esquerda. Mas os agrupamentos vão ganhando espessura ao mesmo tempo que se tornam 

mais específicos e começam a observar outras características que são intrínsecas e não 



 
 

Universidade Federal do Ceará, Fortaleza | 04 a 08 de Outubro de 2021 

185 
 

 

totalmente aparentes. Usar a língua nativa unifica a catalogação dessa coleção, mas tal 

vocabulário só poderia ser usado por aqueles que conheciam as etnias no detalhe. A maneira 

como o texto é apresentado, o ethos, reflete o conhecimento que Roquette-Pinto tem de seu 

trabalho, demonstrado em um estilo catalográfico e fragmentário que tenta inserir a maior 

quantidade de informação no menor espaço.  

Essa representação em língua nativa mantém o problema da relação representação e 

descrição. Nota-se que as flechas já tem seu nome indígena e as subdivisões dos Parecis é 

salientada, mas ainda pela relação com o meio ambiente, com uma localidade (Utiarity era um 

aldeamento e ponto de referência importante para a Comissão Rondon). Roquette-Pinto não 

dava importância ao fator língua, dado que acreditava ser algo mutável e que, assim, não criava 

um ponto de distinção. Porém, por usar o idioma nativo teve que se render ao problema da 

grafia.  

11177 – Flecha – para aves – “Kôrëkakoá-nihahá” dos Parecis de Utiarity Colleção Rondon – Excursão 

Roquette-Pinto – Matto Grosso – 1912. 

11178 – Flecha – dos Parecis de Utiarity – (Körë), Excursão Roquette-Pinto Matto Grosso – 1912 – 

Col. Rondon (LIVRO DE TOMBO V) 

 

Na perspectiva entre as descrições se encontra a ciência em sua reorganização. A 

documentação museológica vai sendo acrescida de informação de item em item. A descrição 

ajuda a compreender o objeto, pois cada cabaça tem definições e informações diferentes, dado 

que são objetos únicos. Surgem problemas como erros de digitação, diferenças de datas, 

referências e remissões a outros objetos ou produtos étnicos não relacionados no Livro de 

Tombo. Em função de controle, a organização da coleção começa a aparecer melhor com a 

inserção do termo Comissão Rondon para distinguir os objetos e criar um todo: 

11247 – MATOCOCÊ – Cabaça dos Pareci de Utiariti – Rio papagaio Mato Grosso – Col. Rondon. – 

Excursão Roquette-Pinto – 1912. – Esta cabaça é ornada com desenhos interessantes representando emas – 

(Rondonio 90) 

11248 – MATOKOCÊ – Cabaça pequena dos Pareci de Utiariti – Rio papagaio – Matto Grosso – 

Excursão Roquette-Pinto. 1912. Para água, oloniti, etc 

11252   MATOKOCÊ –  Cabaça dos Pareci de Utiariti – Rio papagaio Mato Grosso – Col. Rondon. – 

Excursão Roquette-Pinto – 1912. Esta peça é curiosamente revestida de desenhos representando um tamanduá, 
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uma onça agarrando uma ema, e diversos peixes. Offerta do tenente E. do Amarante, da 6 – Com. Rondon. 1912. 

(Rondonio 90) (LIVRO DE TOMBO V). 

 

Em outros números de ordem, há problemas bem distintos, a representação é diferente, 

mas a descrição é a mesma. O mesmo pode se dar quando a representação é feita também em 

português. Ao passo que nas duas primeiras não está salientada a etnia e o que é apresentado é 

a indicação genérica “Serra do Norte”, no último item temos a indicação da subdivisão dos 

índios Nhambiquaras, sem a indicação clara de que são parte de um grupo maior: 

11521 – Aieraçú – flecha de ponta de madeira, cônica para apanhar pequenas aves vivas ou matar por 

contusão. Col. Rondon. – Excursão Roquette Pinto – Serra do Norte – Matto Grosso. 1912.  

11522 – Anieeçú – – flecha de ponta de madeira, cônica para apanhar pequenas aves vivas ou matar por 

contusão. Col. Rondon. – Excursão Roquette Pinto – Serra do Norte – Matto Grosso. 1912. 

11623 – Flechas – contundentes para caçada de aves – Anonzê – Serra do Norte – Mato Grosso – Serra 

do Norte – Coll. Rondon – excursão Roquette-Pinto. 1912. (LIVRO DE TOMBO V). 

 

Para finalizar este trabalho, uso dois exemplos que à primeira vista parecem distintos, 

mas trazem uma mesma concepção.  

8070 - Filmes da Rondônia – Excursão Roquette-Pinto – 1912 “(LIVRO DE TOMBO IV). 

5515 - 5-8-912 – emblema episcopal em pedra de lioz, que estava colocada sobre a parte principal do 

Convento da Ajuda, pelo seu fundador, Bispo D. Ant. do Desterro. of. pelo Dr Carlos Sampaio repr. do Rio de 

Janº – Hotel Company  (LIVRO DE TOMBO III). 

 

Os filmes e o emblema indicam que tudo era patrimonializado. As mudanças sociais 

(o convento foi demolido na esteira das modernizações do Rio de Janeiro do início do século 

XX, em seu lugar está a Cinelândia) e as relações com os indígenas são colocadas dentro de 

contexto de que a modernidade e a ciência transformariam tudo. O Museu Nacional participa 

das transformações brasileiras como salvaguarda do passado e comentador da mudança. Tais 

entradas mostram a força de instituição científica na vida pública.  
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Considerações finais 

Foram apresentados aqui resultados prévios de minhas pesquisas que indicam 

caminhos que precisam de mais dados para confirmar ou refutar as ideias surgidas até então. 

Como observado por Walter Benjamin (1984), a narrativa é uma forma de intercambiar 

experiências e, se pensamos em narração, devemos também investigar a comunidade de 

ouvintes. No caso das coleções reorganizadas por Roquette-Pinto, a história contada faz parte 

de um projeto de nação que deveria posteriormente ser bem compreendido pela população. Para 

tanto, a retórica de conhecimento científico era divulgada tanto pelo museu quanto pela 

imprensa. O caráter de Roquette-Pinto se mostra nas anotações sobre o outro, no conhecimento 

sobre sua produção e forma de vida. O que é importante notar é que o Museu Nacional 

participou ativamente do processo de mapeamento e tradução do interior do Brasil para os 

grandes centros urbanos. Além disso, participou da ideia de educação para a modernidade.  
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A Reserva, a Vila e o Ecomuseu 

 

Vilma Cristina Soutelo Assunção Noseda1 

 

Resumo: A Reserva Florestal do Morro Grande encontra-se localizada a 34 quilômetros do 

centro de São Paulo, ocupa 10.870 hectares, o que corresponde a 1/3 do território do município 

de Cotia, representa uma das maiores extensões de Mata Atlântica do Planalto Paulistano. O 

processo de tombamento da RFMG (1978-1981) se configura em uma postura de vanguarda do 

CONDEPHAAT, ao mesmo tempo que significou uma conquista do movimento ambientalista 

paulista. Para além, da importância da preservação da Reserva Florestal do Morro Grande 

realizado pelo Condephaat, o que percebemos por meio do inventário participativo é que a 

memória de sua comunidade, a antiga Vila dos trabalhadores do   DAE não foi objeto das 

pesquisas historiográficas. No momento estamos juntos com a comunidade no processo de 

criação de um ecomuseu ou museu de território envolvendo o território da Reserva Florestal do 

Morro Grande e o seu entorno, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento sustentável 

e a reposição da autoestima desta em relação à sua identidade, memória coletiva e o patrimônio 

local. 

 

Palavras-chave: Patrimônio - Inventário Participativo - Museu de Território 

 

Apresentando a Reserva e a Vila   

 

A cidade de São Paulo cresceu vertiginosamente, na segunda metade do século XIX, a 

população passou da casa dos 31 mil habitantes em 1872 para 239.820 mil habitantes no ano 

de 1900.2 “Entre 1870-80, a Capital Paulista expandiu-se de forma crescente e ininterrupta, 

tanto que, segundo Euripedes Simões de Paula, se pode falar numa segunda fundação de São 

Paulo”.3 

O surto populacional deveu-se, principalmente, pelo “afluxo de imigrantes espontâneos 

ou advindos das atividades agrícolas do interior do Estado.”4Com o crescimento acentuado da 

população urbana aumenta a demanda de água para o consumo próprio, aliás a questão da falta 

 
1Doutoranda do Programa de História Social da PUC –SP. 
2Disponível:http://smul.prefeitura.sp.gov.br/historico_demografico/tabelas/pop_brasil.php 

Visualizado:03/09/2020 
3EMPLASA - ESTADO DE SÃO PAULO/SNM/ Memória urbana: a grande São Paulo até 1940, São Paulo, 

2001.p.50 
4FAUSTO, Boris. História do Brasil. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2004, p. 284(FAUSTO, 

2004, p.284) 

http://smul.prefeitura.sp.gov.br/historico_demografico/tabelas/pop_brasil.php
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de água5 e de saneamento, abastecimento e a coleta de esgoto, eram os principais problemas da 

cidade  na época. 

Por  sua vez,  as transformações  da urbe paulista realizadas  no final do século XIX  e  

o início  do século  XX  se estabelece  como  um processo de modernização parcial e excludente, 

ditada por uma  elite  embasada  em um ideal de civilidade européia que  repele ferozmente o  

aspecto rural da capital paulistana.  

Se fazia  necessário tirar a “arraia miúda” dos  espaços públicos  e tudo  que os  

simbolizasse:  as quitanderias, lavandeiras, as carroças que transitavam pelas ruas, os ferreiros, 

ourivres, barbeiros, amoladores de facas que ofereciam  seus  serviços em plena calçada ou a 

porta dos  armazéns,  retirando do  convívio  das elites  com as  misturas das  ruas6, mulheres e 

homens negros, escravizados e libertos, pardos,  trabalhadores imigrantes.7 

 O tema  da  higienie  irá pautar  o planejamento  urbanístico da cidade. Para o  controle  

das   moléstias e epidemias que inicialmente assolaram  a zona  portuária de  Santos em 1892,  

depois  as  cidades do  Interior  e a própria  cidade de  São Paulo, se fazia  necessário a realização 

de obras urbanas, do estabelecimento de  uma rede de água potável, da construção do sistema 

de esgoto e das intervenções  que  estabelecem a  ordem  sobre as condições de  moradia da  

população mais  pobre.  

As classes pobres não passaram a ser vistas como classes perigosas apenas porque 

poderiam oferecer problemas para a organização do trabalho e a manutenção da ordem 

pública. Os 

pobres ofereciam também perigo de contágio. Por um lado, o próprio perigo social 

representado pelos pobres aparecia no imaginário político brasileiro de fins do século 

XIX através 

da metáfora da doença contagiosa: as classes perigosas continuaram a se reproduzir 

enquanto as crianças pobres permanecessem expostas aos vícios de seus pais. Assim, 

na própria discussão sobre a repressão à ociosidade, que temos citado, a estratégia de 

combate ao problema é geralmente apresentada como consistindo em duas etapas: 

mais imediatamente, cabia reprimir os supostos hábitos de não-trabalho dos adultos; 

a mais longo prazo, era necessário cuidar da educação dos menores .8 

 

 
5 Zanirato (2011) comenta que o processo de urbanização da cidade, gerou a ocupação das áreas de várzeas do rio 

Tietê, conjuntamente com o início do processo de impermeabilização do solo, quando a cidade recebeu os 

primeiros paralelepípedos. ZANIRATO, Sílvia Helena. História da ocupação e das intervenções na várzea do Rio 

Tietê. Revista Crítica Histórica, v. 2, n. 4, 2011. 
6Raquel Rolnik. A cidade e a lei: legislação, política urbana e territórios na cidade de São Paulo. 3.ed.,p.32 
7A delimitação do espaço de  rua  e  sua ressignificação como espaço de circulação foram o grande tema do 

primeiro conjunto sitematizado de leis urbanísticas da capital – o Código de Posturas de  1875, revisto e ampliado 

em 1889 In;Rolnik. A cidade e a lei: legislação, política urbana e territórios na cidade de São Paulo. 3.ed.,p.32 
8CHALHOUB, Sidney. Cidade febril: cortiços e epidemias na corte imperial. Editora Companhia das Letras, 

2018.p.29 
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Com  a intenção de  resolver  a  questão do saneamento urbano – incluindo o 

abastecimento de  água, os sistemas de esgotos, o problema das várzeas inundáveis e a 

canalização de rios e córregos, a Companhia  Cantareira de Águas e Esgoto, em 1892,  é 

encampada pelo governo do estado de São Paulo, em seu lugar  é criada a Repartição  dos  

Serviços Técnicos de Água e Esgoto da Capital9,  mais  tarde  denominada  Repartição de  Água 

e  Esgoto da  Capital (R.A.E), que seria  chefiada  pelo Engenheiro Theodoro  Sampaio. 

É o Eng. Theodoro Sampaio como diretor da Repartição de Águas e Esgoto (R.A.E) que 

realiza os primeiros estudos de aproveitamento dos manancias situados na Reserva Florestal do 

Morro Grande como proposta de solução para a crise de abastecimento pela qual a cidade 

passava. 

 Importante salientar o debate entre engenheiros, médicos sanitaristas e autoridades da 

época sobre a utilização das águas baixas do Tietê, que por sua vez já se encontrava poluído, 

para o abastecimento público.   

A utilização das águas do Tietê dividia opiniões entre os engenheiros e médicos 

sanitaristas, políticos e autoridades da época. A discussão gravitava entre os 

defensores das técnicas de purificação para o aproveitamento das águas do Rio Tietê 

e os que defendiam que as águas indicadas ao abastecimento público deviam vir de 

cabeceiras de rios, em regiões altas e protegidas, insuspeitas de poluição. 

 

No século XIX, acreditava-se que as epidemias estavam diretamente associadas à água 

e ao tratamento dos esgotos, os trabalhos de saneamento e controle de epidemias envolviam 

conhecimentos de engenharia e de medicina, e os profissionais das duas áreas deveriam atuar 

em conjunto.10 

 A proposta de utilizar as águas baixas do Rio Tietê para o abastecimento público, que 

por sua vez, já se encontrava poluído, originou diversos debates entre engenheiros, médicos 

sanitaristas e autoridades da época. 

 O próprio Código Sanitário de 1894 “ estabelecia que a água destinada ao abastecimento 

doméstico devia ser potável, inteiramente insuspeita de poluição e proveniente de manancial 

 
9subordinada à Superintendência de Obras Públicas da Secretária da Agricultura, Comércio e Obras por meio  do 

decreto nº 152- A de  31 de fevereiro e nº154 de  08 de fevereiro, ambos de 1893. 
10RIBEIRO, Maria Alice Rosa. O engenheiro e o inquérito: as habitações operárias no Distrito de Santa Ifigênia, 

São Paulo, 1893. Cadernos de História da Ciência, v. 11, n. 2, p. 130-169, 2015. 
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que, sempre que possível, tivesse origem na serra”.11 O que  levou a escolha de novos 

mananciais  para o abastecimento público.  

Por fim, em 1910 a proposta de utilização das  águas  do Rio Tietê para o abastecimento  

público foi descartada.  

Compreendemos a utilização dos mananciais do Morro Grande e a construção da Vila  

dos Trabalhadores do DAE como  proposta de  solução  para a crise hídrica e  para a questão 

de habitação da população “mais pobre” e trabalhadora, embasada nos ideais higienistas 

frequentes nos debates realizados por médico e  engenheiros naquele momento. 

A Estação de Tratamento do Sistema Alto Cotia, como ficou denominada, foi 

construída, em duas etapas a primeira foi a construção da barragem para o represamento da 

Cachoeira Nossa Senhora da Graça, iniciada em 1914 e inaugurada em 1918. E em 1927, 

 foram iniciadas as obras da barragem Pedro Beicht, concluídas em 1933, sendo formado 

um lago artificial, denominado Reservatório Pedro Beicht, com capacidade de armazenamento 

de 15 milhões de metros cúbicos de água.12 

O DAE era responsável pela fiscalização da Estação de Tratamento de Água - (ETA) - 

Alto Cotia, como ficou denominado e pelo Núcleo Residencial que era  composto pela Igreja, 

Grêmio, Clube, Escola, Posto de  Enfermagem, Campo de Futebol, praça (pátio) e as  52 

residências, esse  conjunto de  estruturas e  edificações denominamos  Vila  dos trabalhadores 

da DAE. 

 

 
11ORTIGARA, Yuri Vilas Boas. Cartografia, plantas e projetos históricos de obras hidráulicas no Arquivo 

Público do Estado de São Paulo. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo.p.101 
12CUNHA, Álvaro. Op. Cit., p. 301. 
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Em 1979, a Lei Estadual nº 1.949, de 04 de abril, levou a interrupção das atividades 

agropastoris, o que possibilitou a criação da Reserva Florestal do Morro Grande, com o intuito 

de preservar a fauna, a flora e ainda de proteger os mananciais, tendo em vista que também se 

situa na reserva o Sistema Produtor do Alto-Cotia, administrado pela SABESP e responsável 

por fornecer água a cerca de 500.000 habitantes em cinco municípios. Dada a importância da 

região, que abrange uma área de cerca de 10.870 ha, foi tombada em 1981, pelo Conselho de 

Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico, CONDEPHAAT, órgão 

da Secretaria de Estado da Cultura, e incorporado à Reserva da Biosfera do Cinturão Verde de 

São Paulo, reconhecida pela UNESCO como Patrimônio Natural da Humanidade em 1994. 

Vale dizer  que  o tombamento do patrimônio paisagístico no Estado de São Paulo se 

insere no contexto de ampliação do conceito de patrimônio como também do pioneirismo do 

Conselho de Defesa do Patrimônio Arqueológico, Arquitetônico e Turístico (Condephaat), ao 

inserir o patrimônio natural em sua prática de preservação, estabelecendo restrições a intensa 

degradação ambiental sofrida nessas áreas naturais, na época coordenado pelo professor Aziz 

Ab´Saber representante do Departamento de Geografia da  Universidade de São Paulo. 

Importante destacar que esses processos de tombamento partem de demandas   oriundas 

de manifestações da sociedade civil organizada13,  o que não foi  diferente  no caso do  processo 

de  tombamento da  Reserva Florestal do Morro  Grande (1978- 1981),   e se configurou como 

solução emergencial perante  a  ameaça de desmatamento de parte de  sua área  para  a 

 
13 Representados  pela  Associação Paulista de Proteção à Natureza, presidida  pelo jornalista e morador de  Cotia 

Sr. Waldemar Paioli, a Sociedade Botânica do Brasil – Secção de São Paulo, representada por Nanuza Luiza  de 

Menezes (presidente), o Movimento de Arregimentação Feminina e a Sociedade Brasileira de Paisagismo , 

representado  por  Rodolfo Ricardo Geizer 

Imagem2.  Antigo Clube da DAE 

Imagem 3. Campo de Futebol do Nossa Senhora das 

Graças – Vila DAE 

Imagem 4. Grêmio (onde ocorriam os bailes e sessões 

de  cinema) no fundo , conjunto de casa dos 

trabalhadores. 
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construção do Aeroporto Metropolitano de  São Paulo, proposto durante o governo de Paulo 

Egydio Martins no período de 1975 à 1978. 

Para além da importância do patrimônio natural selecionado pelo CONDEPHAAT no 

caso da Reserva Florestal do Morro Grande, a memória dessa comunidade não tem sido objeto 

das pesquisas historiográficas. Ao contrário, o que verificamos no levantamento realizado para 

a elaboração do projeto de pesquisa e com as saídas a campo para a realização das entrevistas 

é a pouca valorização da história, da memória e do patrimônio cultural dessa comunidade. 

 Com o objetivo de atender ao “desejo de memória” dessa comunidade e em oposição a 

outros projetos de usos14 que foram elaborados para região e com a compreensão de que a 

produção e gestão deste patrimônio devem ser feitas com a participação de sua comunidade por 

meio do seu envolvimento e da valorização de sua memória e dos seus saberes locais, propomos 

a realização de um inventário participativo, instrumento da educação patrimonial no qual as 

comunidades assumem, em primeira pessoa, a identificação, a seleção e o registro das 

referências culturais mais significativas para suas memórias e histórias sociais. Com a intenção 

de fornecer subsídios para a elaboração de diretrizes metodológicas para um projeto de 

musealização do território que contemple a valorização e a instrumentalização da comunidade 

ao propiciar condições para reverter o quadro atual de subutilização do patrimônio cultural da 

região. 

Do Templo da Musas aos Ecomuseus 

 Como a noção de patrimônio que foi sendo modificada ao longo dos séculos, 

incorporando novos valores e perdendo antigos referenciais, o mesmo ocorreu dentro do campo 

da museologia, referente ao conceito de museus-templos como espaços de contemplação do 

objeto versus o museu–fórum como espaço de fomentação de políticas sociais transformadora. 

 
14A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) e a prefeitura de Cotia firmaram no ano 

de 2010, um protocolo de intenções para implementação de um Polo de Ecoturismo dentro da Reserva Florestal 

do Morro Grande. O Projeto que previa um novo espaço de lazer, para prática de esportes e a realização de projetos 

de educação ambiental para alunos de escolas públicas e moradores do entorno e que iria abrigar cursos de 

capacitação para a população, sobre artesanato, viveirismo e monitoria ambiental, entre outros temas. Além da 

instalação de uma creche, de uma Unidade Básica de Saúde (único aparelho público realmente instalado) e da sede 

da Guarda Civil Metropolitana. No entanto, no ano de 2013, o projeto   passa a ser conduzido pela OSCIP 

HABITAT, que propõe a criação de um campo de golfe dentro da RFMG, o que encontrou forte objeção da 

sociedade civil organizada. O projeto custou para os cofres públicos da cidade R$ 2.999.024,33 segundo o diário 

oficial. Por fim, “passado 10 anos o Projeto do Polo de Ecoturismo, não saiu do papel. 
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Os museus se constituem como verdadeiros guardiões da memória cultural de um país, 

de uma comunidade, em territórios de diálogos entre o passado, presente e o futuro.  

Atualmente, a sua função se ampliou, além do seu papel em conservar, pesquisar e 

difundir, os museus se transformaram em espaços de tolerância, de desenvolvimento e de 

dignidade social. 

A origem da terminologia Mouseion, surge com os gregos, a explicação mitológica do 

antigo templodas musas,  

da colina de Hélicos, Grécia, local onde se depositavam oferendas às filhas de 

Mnemosyne e Zeus, respectivamente a deusa da memória e o soberano dos deuses do  

Olimpo, as  oferendas, segundo a  tradição, iniciaram  o que se passou a identificar 

como “coleções” conjuntos de bens que fazem  parte  do  histórico museológico15 

Desde a sua origem os museus sempre estiveram ligados a produção de conhecimento e 

a preservação, como espaço dos sábios se definia como lugar ou edifício destinado as 

humanidades, ciência e artes, o exemplo desse modelo é o complexo de Alexandria no século 

III, antes de Cristo – com Bibliotecas, salas de aula, sal de estudo, zoológico, jardim botânico, 

alojamento para professores, refeitório, observatório, anfiteatro.16 

No século XVI e XVII, surgem os gabinetes de curiosidades ou câmara das 

maravilhas, antecessores diretos dos museus, esses espaços reuniam os “tesouros” de reis, 

aristocratas e burgueses proveniente das grandes explorações dos novos continentes. Para 

exposição desses artefatos, se realizava a edição de catálogos, geralmente ilustrados, o que 

possibilitava o acesso à informação e difusão de conteúdo para os cientistas da época.17 

Mas a institucionalização dos Museus será no século XIX, surge como demanda do 

Estado, com a necessidade de se constituir a identidade nacional, são criados vários museus 

nacionais, com o objetivo de reforçar a unidade da “Pátria”, através de exercícios de 

representação e educação. 

“A ideia de um museu a serviço do público, financiado e administrado pelo Estado, é 

a expressão máxima do espírito iluminista. O reconhecimento da importância, do 

valor da educação pública e universal difundiu a ideia de que as coleções, que 

 
15LIMA, Diana Farjalla Correia. Museologia-Museu e Patrimônio, Patrimonialização e Musealização: ambiência 

de comunhão. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas, v. 7, n. 1, p. 31-50, 2012. 
16PARDELLAS DE BLAS, Xulio X. Turismo cultural y ambiental. Servicio de Publicaciones, 2003. 
17SOTO, Moana Campos. Dos gabinetes de curiosidade aos museus comunitários: a construção de uma concepção 

museal à serviço da transformação social. 2014. 
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anteriormente eram fonte de instrução e prazer de poucos, deveriam ser acessível à 

todos”18. 

 

No Brasil, a referência importante na História dos Museus é a criação no ano de 1818, 

por D. João VI, do Museu Imperial, o antigo palácio transforma-se em um museu de história 

natural que tinha intercâmbio com outros museus de história natural na Europa. Após a 

República passa a ser denominado Museu Nacional. 

O Museu Nacional mais do que um Museu de História Natural que preservava coleções 

da flora e da fauna do Brasil, era o “guardião” da riqueza natural, inicialmente do Império, e, 

mais tarde, da República. Ao longo da sua história o Museu Nacional se manteve muito mais 

voltado para pesquisa do que para o grande público.19 

 Mas ao mesmo tempo, contribuiu para a criação e apoio a outras importantes 

instituições brasileiras ligadas a pesquisa e ao ensino como, por exemplo “o Instituto Histórico 

Geográfico Brasileiro, o Museu Paraense Emilio Goeldi, a Academia Brasileira de Ciências, o 

Museu Histórico Nacional, o Serviço do Patrimônio Histórico Nacional (...), o Museu Imperial 

e outros.”20 

Vale explicar, que ao longo de todo o Século XIX se projetando para o Século XX, os 

Museus se constituíam de conceitos muito simples, basicamente a sua formação se dava por 

meio de três elementos: 

Em primeiro, um edifício, que preferencialmente, tivesse como característica a 

arquitetura palaciana; por segundo, uma boa coleção com características universais e por fim, 

um bom público, que se resumia aos intelectuais, ou seja, os museus não foram feitos, para 

atender a população comum e sim os viajantes e pesquisadores que representavam a elite.   

A criação do Museu Histórico Nacional no Rio de Janeiro por Gustavo Barroso, e em 

São Paulo a inauguração do Museu do Ipiranga sob a direção de Affonso de Taunay, no ano de 

1922, desviava-se da ênfase que fora dada às ciências naturais até então e em ambos os museus 

passam a ser constituído por objetos  que  representassem  a história da nação, no caso  do 

Museu  do Ipiranga se  privilegia  a história de  São Paulo. Mas novamente em ambos os museus 

 
18SOTO, Moana Campos. Dos gabinetes de curiosidade aos museus comunitários: a construção de uma concepção 

museal à serviço da transformação social. 2014. 
19 Ibidem. P. 56 
20MONTEIRO, Arlete Assumpção; GOMES, Edgar Da Silva; AVELINO, Yvone Dias. Tecituras das Cidades: 

História, Memória e Religião. Paco Editorial, 2019. 
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se privilegiou o legado da elite brasileira, assim como seus feitos históricos, como 

consequência, a grande maioria da população ficou novamente do lado de fora do museu21. 

O Decreto-lei 25/1937 que criou o Serviço do Patrimônio Artístico Histórico Nacional, 

o SPHAN, coordenado por Rodrigo de Mello Franco Andrade seguirá em certa medida a mesma 

linha nacionalista e conservadora de Gustavo Barroso diretor do Museu Histórico Nacional e 

criador da Inspetoria dos Monumentos Nacionais (1934), ou seja, priorizando os vínculos com 

fatos e personagens históricos que representassem a nação.  

A herança cultural barroca é elevada como elemento genuinamente nacional, o SPHAN 

tombou inúmeros prédios e sítios históricos e criou um grande número de museus, entre eles o 

Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, o Museu das Missões, no Rio Grande do 

Sul; e os Museus da Inconfidência e do Ouro, em Minas Gerais, os primeiros museus de Arte 

Sacra no Brasil datam desse período. Novamente, valorizando um patrimônio edificado que 

representava o passado colonial, branco, europeu e católico. 

As transformações só ocorreram a partir do final da II Guerra Mundial, mas 

principalmente a partir do final dos anos 60 e início dos anos  70, por ocasião dos diversos 

movimentos sociais, como a atuação do movimento estudantil de  68, do movimento feminista,  

do movimento ecológico, o movimento negro. 

Esses movimentos criticavam vários setores da sociedade, críticas que se estendem para 

o sistema de ensino, para a produção de arte, para diversas instituições, incluindo os MUSEUS, 

que eram vistos como dinossauros, elefantes brancos, geravam prejuízos e não tinham contato 

com a sociedade. Essas críticas representam o embrião da Museologia Social, a origem das 

transformações dos museus, o Museu passa a ter uma função social (grifo nosso). 

Do ponto de vista conceitual com a intenção de elaborar diretrizes metodológicas para 

a implantação de um projeto museológico que contemple a comunidade do bairro do Morro 

Grande, seguimos os princípios contidos na Declaração da Mesa Redonda de Santiago do Chile, 

organizada pelo UNESCO e ICOM22 (1972), que contou com a organização de Hugues Varine 

 
21SANTOS, Myrian Sepúlveda dos. Museus brasileiros e política cultural. Revista Brasileira de Ciências Sociais, 

v. 19, n. 55, p. 53-72, 2004. 
22O Conselho Internacional de Museus é uma organização internacional de museus e profissionais demuseus, a 

quem está confiada à conservação, a preservação e a difusão do patrimônio mundial -cultural e natural, presente e 

futuro, material e imaterial - para a sociedade. Disponível em: 

http://www.icom.org.br/. Acessado em 24 de abril de 2012. 
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Bohan23, em que surge o conceito de patrimônio integral e o debate sobre a função social do 

museu, bem como o engajamento social e político da educação museal alicerçada pela 

pedagogia da libertação postulada por Paulo Freire. 

Reflexão que deu origem ao conceito de Museu Integral, que segundo Hugues Varine 

Bohan: “é um museu que deve levar em consideração a totalidade da sociedade na 

qual está inserido, para se colocar a seu serviço e se organizar em conseqüência, e fica 

claro para os museólogos conscientes que o seu lugar na sociedade e dos agentes 

sociais é o de buscar um conjunto de soluções provenientes de uma observação e de 

uma escuta das comunidades entorno...” 24 

 

Na década de 1980 organiza-se a Nova Museologia, que incorpora em suas idéias 

centrais a noção de um museu aberto, voltado para a vida humana e plenamente comprometido 

com os problemas sociais das comunidades. Neste sentido, este Novo Museu se volta para três 

elementos primordiais, como pressupõe o autor: a identidade local, a perspectiva ecológica e a 

participação da população. 

Enquanto no museu clássico existe o objeto e a coleção, na Nova Museologia são 

considerados todos os bens culturais de um território, de uma região. 

Diferente da tríade que constituí o museu tradicional formada por edifício, coleção e 

público é ampliada para território de ação, patrimônio coletivo e comunidade de habitantes.  

Dessa forma o museu pode ser entendido enquanto instituição ou processo que lida com 

o patrimônio material e imaterial através de sua coleta ou registro, salvaguarda, pesquisa e 

difusão, atuando com a sociedade e visando seu desenvolvimento cultural e socioeconômico.25 

E como Mario Chagas define: 

“A Museologia Social movimenta- se a favor da dignidade social e está comprometida 

com a redução das desigualdades e das injustiças sociais. A Museologia Social é um 

campo de experimentação, de construção de um saber-fazer em rede, em conexão, em 

 
23Formado pela Universidade de Paris, com pós-graduação em História e Arqueologia, Hugues de Varine foi 

diretor do Conselho Internacional de Museus (ICOM) e despontou como um dos principais teóricos da chamada 

“Nova Museologia”, que deu outra dimensão à função social dos museus, dando o tom da Mesa de Santiago em 

1972.Disponível em: http://www.museus.gov.br/tag/hugues-de-varine/. Acessado em 11/09/17. 
24 VARINE-BOHAN. Museus e Desenvolvimento Local um Balanço Crítico, p. 15. in: BRUNO, M. C. O.; 

NEVES, K. R. F. (Coord.). Museus como agentes de mudança social e desenvolvimento: propostas e reflexões 

museológicas. São Cristovão: Museu de Arqueologia de Xingó, 2008. 
25 MAIRESSE, François; DESVALLÉES, André. Brève histoire de la muséologie, des inscriptions au musée 

virtuel. In: MARIAUX, P. A. (Ed.). L´objet de la muséologie. Neuchâtel: Université de Neuchâtel, Institut 

d´Histoire de l´Art et de Muséologie, 2005. (Col. L´Atelier de Thesis, n. 2). IN: DE OLIVEIRA, Carlos Augusto. 

A musealização do território como estratégia de gestão do patrimônio e administração da memória. Revista 

Memorare, v. 2, n. 2, p. 34-51, 2015. 

http://www.museus.gov.br/tag/hugues-de-varine/
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articulação. A Museologia Social tem compromissos políticos claros com o saber-

fazer emancipatório26. 

 

 

Para os adeptos desta nova museologia a preservação do patrimônio cultural ocorre de 

maneira integrada e a comunidade vive num território que pode ser musealizado. Trata-se de 

museus comunitários, eco-museus, museus indígenas, museus de territórios, pontos de memória 

e/ou iniciativas similares. 

 

Novos Patrimônios e Inventários Participativos 

 

Com a Constituição de 1988 abriu-se o espaço para a afirmação de algumas exclusões 

e silêncios até então contidos nos procedimentos de construção do patrimônio. Um deles é o de 

“patrimônio imaterial” ― que se consubstancia no Decreto   n.3.551, de agosto de 2000, com 

a criação do registro como forma de salvaguarda e do Programa Nacional de Patrimônio 

Imaterial (PNPI). Esse representa uma estratégia de democratização do patrimônio, de modo 

a amenizar a exclusão de muitas manifestações que estruturam a vida espiritual e as relações de 

sociabilidade de inúmeros grupos de pessoas. 

O Decreto n.3.551, de agosto de 2000, que estabelece Programa Programa Nacional de 

Patrimônio Imaterial (PNPI), tem como objetivo viabilizar projetos de identificação, 

reconhecimento, salvaguarda e promoção da dimensão imaterial do patrimônio cultural. É a 

instauração de uma política pública para a salvaguarda do patrimônio imaterial, que estabelece 

como instrumento jurídico de proteção do patrimônio imaterial o registro, que por sua vez, 

ébastante diverso do  tombamento a aplicada nos estudos do patrimônio material, na qual o 

sujeito não está incluído e gira em torno do conhecimento acadêmico sobre um determinado 

objeto. O conceito matriz que rege o estudo dos bens intangíveis é o de Referência Cultural27, 

de caráter marcadamente antropológico que busca a relação entre sujeito, manifestação cultural 

 
26CHAGAS, Mario de Souza. . (2001), “Memória e poder: focalizando as instituições museais”. Interseções: 

Revista de Estudos Interdisciplinares, 2001 p.3 (2):5-27. 
27Falar em referências culturais nesse caso significa, pois, dirigir o olhar para representações que configuram uma 

“identidade” da região para seus habitantes, e que remetem à paisagem, às edificações e objetos, aos “fazeres” e 

“saberes”, às crenças, hábitos, etc. Referências culturais não se constituem, portanto, em objetos considerados em 

si mesmos, intrinsicamente valiosos, nem apreender referências significa apenas armazenar bens ou informações. 

Ao identificarem determinados elementos como particularmente significativos, os grupos sociais operam uma 

ressemantização desses elementos, relacionando-os a uma representação coletiva, a que cada membro do grupo de 

algum modo se identifica. 



 
 

Universidade Federal do Ceará, Fortaleza | 04 a 08 de Outubro de 2021 

200 
 

 

e espaço e a criação de uma nova metodologia de pesquisa o Inventário Nacional de Referência 

Cultural (INRC). 

Desenvolvido pelo IPHAN a metodologia do INRC tem como objetivo criar um 

instrumento de aprofundamento do conhecimento acerca de bens culturais de natureza imaterial 

segundo as referências contidas no Decreto nº3.551/2000.  

O Inventário Nacional de Referências Culturais–INRC –   é uma metodologia de 

pesquisa desenvolvida pelo IPHAN que tem como objetivo produzir conhecimento 

sobre os domínios da vida social aos quais são atribuídos sentidos e valores e que, 

portanto, constituem marcos e referências de identidade para determinado grupos 

social. Contempla, além das categorias estabelecidas no Registro, edificações 

associadas a certos usos, a significações históricas e a imagens urbanas, 

independentemente de sua qualidade arquitetônica ou artística. A delimitação da área 

do inventário ocorre em função das referências culturais presentes num determinado 

território. Essas áreas podem ser reconhecidas em diferentes escalas, ou seja, podem 

corresponder a uma vila, a um bairro, a uma zona ou mancha urbana,a uma região 

geográfica culturalmente diferenciada ou mesmo a um conjunto de segmentos 

territoriais.28 

 

Em 2009 o Ministério da Cultura   com o  apoio do Instituto Brasileiro de Museus 

(IBRAM/MINC), cria  o Programa Pontos de Memória29, que propõe o  desenvolvimento de 

Inventários Participativos, com vistas ao “desenvolvimento processual, no intuito de aprimorar 

os acervos que representam as iniciativas comunitárias de memória e museologia social.”30 .A 

argumentação é que 

Os inventários participativos em comunidades historicamente excluídas, onde os 

patrimônios foram até então negligenciados, é de extrema importância, pois o 

reconhecimento de tais patrimônios pode significar uma nova perspectiva de 

formação do patrimônio social brasileiro, onde se reconhece a importância das 

diferentes contribuições sociais para a construção da Nação. 31 

 

Ainda em 2016 em consonância com o programa de Pontos de Memória, o IPHAN 

construiu uma proposta de educação patrimonial por meio de Inventários Participativos. Para a 

realização desse trabalho o IPHAN se baseou em metodologias desenvolvidas anteriormente 

por eles, como o Inventário Nacional de Referências Culturais - INRC e o Inventário 

Pedagógico. 

 
28Disponível: http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/685/.Visualizado:03/09/2021 
29DE MEMÓRIA, Pontos. metodologia e práticas em Museologia Social. Brasília: Phábrica, 2016. 
30 SILVA, Claudia Feijó. A Atuação Participativa entre Historiadores e Comunidade: Processo Metodológico de 

Inventário Participativo. In: XXVII Simpósio Nacional de História: Conhecimento Histórico e diálogo Social. 

ANPUA. Natal. RN. 2013 
31  .idem. 

http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/685/
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Com o objetivo de abarcar a diversidade de contextos culturais e faixas etárias atendidas 

pelo programa, o IPHAN adaptou o material para ampliar o alcance para além do Programa 

Mais Educação.  

Assim, foram feitos ajustes textuais, redefinindo seus potenciais usos e objetivos. A 

partir dessa reformulação, o alvo primordial dos “inventários participativos” passou a 

ser a mobilização e sensibilização da comunidade para a importância de seu 

patrimônio cultural, por meio de uma atividade formativa que envolve produção de 

conhecimento e participação. (IPHAN,2016, p.6)  

 

De modo inaugural, com a criação do Programa Pontos de Memória, o Estado brasileiro 

assumia a sua responsabilidade pela memória social que historicamente foi esquecida pelos 

museus: do povo pobre, negro, indígena, LGBTQI+, das mulheres, ribeirinhos, entre diversos 

outros. 

 

CONCLUSÃO 

 

Em oposição a outros projetos de usos que foram elaborados para a Reserva Florestal 

do Morro Grande e para a Vila dos  Trabalhadores  do DAE e com a compreensão de que a 

produção e gestão deste patrimônio devem ser feitas com a participação de sua comunidade por 

meio do seu envolvimento e da valorização de sua memória e dos seus saberes locais, propomos 

a elaboração de diretrizes metodológicas para a criação de um ecomuseu ou o Museu de 

Território.  

É com base na nova museologia e por meio de suas próprias narrativas de memórias que 

pretendemos envolver a comunidade, ao realizar um inventário participativo, processo no qual 

as comunidades assumem, em primeira pessoa, a identificação, a seleção e o registro das 

referências culturais mais significativas para suas memórias e histórias sociais.  

Em outras palavras, como afirma SANCHO QUEROL refere-se a necessidade de 

equiparar a um mesmo nível, especialistas e comunidade no processo de construção de 

significados e de reconhecimento da identidade patrimonial dos nossos bens culturais  

No campo da Museologia, o recurso permite estabelecer diálogos entre as pessoas, a fim 

de identificar os aspectos a serem patrimonializados pela comunidade, assim como propor 

conjuntamente produtos difusores das ações de memória. Dentro do âmbito do inventário 
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participativo realizaremos encontros com a comunidade que chamaremos aqui de Rodas de 

Memória, o que possibilitará abordar questões que perpassam os temas: memória, cultura, 

patrimônio, políticas culturais, museu e cidadania.  

Convém esclarecer que a pesquisa histórica, produzida através de registros orais 

individual ou coletiva, é considerada documento que compõe o inventário participativo e não o 

próprio inventário. Pretende-se de forma colaborativa com os agentes desse patrimônio, realizar 

a sistematização dos dados coletados para a elaboração de produtos entre eles o mapeamento 

das principais referências culturais situadas no território da Reserva do Morro Grande, que se 

tornará o documento de referência do processo de registro e posteriormente, servirá de base 

para a elaboração do plano de salvaguarda, comunicação e difusão. 

 Por fim, o inventário participativo além de identificar as referências patrimoniais do 

bairro do Morro Grande, também apontará as potencialidades e os desafios para a futura 

instituição, analisando características como edificações que possam sediar o Museu, os recursos 

humanos disponíveis, a adequação do tema à realidade e as potencialidades do patrimônio local, 

o estado de conservação dos acervos identificados, entre outros itens, elencando ações em curto, 

médio e longo prazo necessárias para a implantação do museu de território do Bairro do Morro 

Grande. 
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ST 04 - Os trabalhadores e seu patrimônio cultural: “lugares de memória”, 

identidades e ensino de História 

  

Dos espaços fabris a objeto do patrimônio: ruína, memória e patrimônio 

industrial no extremo norte do Piauí1 

Alexandra Sablina do Nascimento Veras2 

 

Resumo: Apesar de sempre tratado à margem do processo nacional de desenvolvimento 

industrial, o Piauí, localizado na região Nordeste do Brasil, não apenas possuiu indústrias em 

que a presença fabril atuou decisivamente na formação da cultura e identidades locais, como a 

própria indústria é elemento basilar na constituição de memórias e narrativas de patrimônio. 

Analisando fontes como leis, decretos, processos de inventário e tombamento, e entrevistas de 

história oral com trabalhadores e moradores locais, o objetivo dessa comunicação é discutir de 

que forma antigos espaços ligados ao trabalho e a produção industrial do estado do Piauí, em 

especial remanescentes fabris urbanos, têm feito parte de demandas de memória e patrimônio; 

com o intuito de refletir sobre as disputas simbólicas que perpassam a construção dos 

remanescentes da industrialização como bens culturais. Ou seja, nosso intuito é pensar como o 

patrimônio industrial, interpretado como bem cultural, tem se inserido dentro das disputas 

simbólicas em torno dos usos contemporâneos do passado pelas diferentes configurações da 

memória e pelos imperativos da patrimonialização.  

Palavras-chave: Patrimônio industrial; Memória; Piauí. 

 

Considerações iniciais  

Apesar de sempre tratado à margem do processo nacional de desenvolvimento 

industrial, o estado do Piauí, localizado na região Nordeste do Brasil, não apenas possuiu 

indústrias em que a presença fabril atuou decisivamente na formação da cultura e identidades 

locais, como a própria indústria é elemento basilar na constituição de memórias e narrativas de 

patrimônio. As indústrias de beneficiamento de produtos oriundos do extrativismo vegetal – 

cujas atividades se inserem dentro de uma complexa rede de produção, distribuição e consumo 

 
1Este texto é uma versão panorâmica e introdutória de algumas discussões realizadas na dissertação de mestrado 

intitulada Usos do passado, memória e apropriações do patrimônio industrial de Parnaíba, Piauí (1940, 1970-1980, 

2000-2019) apresentada ao Programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal do Ceará em 

setembro de 2020. A pesquisa contou com auxílio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior CAPES. 
2Doutoranda em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro – PPGHIS-UFRJ. Bolsista 

CAPES/PROEX. E-mail: verasalexandrahistoria@gmail.com 
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de produtos e mercadorias - como algodão (Gossypium),cera de carnaúba (Copernicia 

prunifera), babaçu (Attalea speciosa), oiticica (Licania rígida) e tucum (Bactris setosa) 

deixaram muitas marcas nas paisagens urbanas do Piauí desde a arquitetura, com casas, 

sobrados, casarões, pontes, avenidas, e demais estruturas resultantes das “riquezas” advindas 

dessas atividades produtivas, como vestígios de máquinas, instalações e unidades fabris e 

industriais obsoletas resultantes da mudança de perfil econômico pós Segunda Guerra e que 

ainda permanecem como ruínas sobrevivendo em meio às intempéries e aos embaraços do 

tempo presente: os remanescentes de antigas fábricas, usinas, casas de comércio, armazéns e 

galpões portuários; os guindastes e carcaças de embarcações soterradas às margens do rio 

Igaraçu (um dos braços do rio Parnaíba); os trilhos da estrada de ferro e antigas estações 

ferroviárias são alguns dos vários vestígios (materiais e simbólicos) que nos transportam a estas 

outras temporalidades.  

O processo de desativação e desmonte de outrora estruturas associadas à produção 

fabril/industrial e de transporte, a partir da segunda metade do século XX, não apenas foi 

favorecendo o abandono e/ou adaptação destas estruturas a novos usos pragmáticos, como 

também sua seleta valorização associada a um fenômeno maior de emergência da memória e 

do patrimônio como preocupações culturais e políticas das últimas décadas do referido século. 

Deslocadas de suas funções e sentidos originais para os quais foram criadas, essas estruturas, a 

partir da temporalidade da memória e do patrimônio, vão, assim, transformando-se em ruínas 

(HUYSSEN, 2000). Ruínas que, no complexo jogo entre lembrar, esquecer, silenciar, são 

constantemente significadas, acionadas e ressemantizadas como parte de um trabalho de 

memória sobre o passado, por diferentes sujeitos e grupos de identidade. 

Segundo Enzo Traverso (2012, p. 10) para que o passado se transforme em memória 

(coletiva, social, compartilhada) ocorrem seleções e reinterpretações “segundo as sensibilidades 

culturais, as interrogações éticas e as conveniências políticas do presente”. Passado e memória 

são, portanto, duas coisas diferentes o que, em suas imbricações e tensionamentos, caracterizam 

a elaboração/produção da memória e dos patrimônios culturais como um campo de disputas, 

material e simbólico (MENEZES, 2009; CANCLINI, 1994).  
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Diante dessas breves considerações teóricas e entendendo que a construção da memória 

e dos patrimônios culturais são construções histórico-sociais que envolvem narrativas, usos do 

passado e criação de espaços de memória (ARANTES, 2009; TRAVERSO, 2012; 

PESAVENTO, 2008), o objetivo dessa comunicação é discutir de que forma espaços outrora 

ligados ao trabalho e a produção industrial do Piauí, em especial remanescentes fabris urbanos, 

têm feito parte de demandas de memória e patrimônio. Ou seja, nosso intuito é pensar como o 

patrimônio industrial, interpretado como bem cultural, tem se inserido dentro das disputas 

simbólicas em torno dos usos contemporâneos do passado no presente pelas diferentes 

configurações da memória e pelos imperativos da patrimonialização3. 

Tomando como recorte espacial a cidade de Parnaíba, localizada no extremo norte do 

estado do Piauí, a 333 km da capital Teresina, estruturamos nossa discussão em duas partes 

fundamentais que - dentro dos limites desta comunicação - são apenas apresentadas e debatidas 

de forma introdutória: na primeira, discute-se como remanescentes fabris e industriais urbanos 

característicos do processo de desenvolvimento e expansão urbana da cidade de Parnaíba e do 

próprio estado, associados às indústrias de beneficiamento de derivados da carnaúba e do 

babaçu durante a primeira metade do século XX, têm sido incorporados no âmbito das ações 

voltadas para a preservação do patrimônio cultural nos três níveis de governo: municipal, 

estadual e federal. Já na segunda e última parte, busca-se lançar algumas questões em torno dos 

silenciamentos e disputas simbólicas que perpassam a construção dos remanescentes da cultura 

industrial, especialmente no que se refere a vestígios de antigas fábricas, a objeto do patrimônio.  

 

Patrimônio industrial como arquitetura colonial e do século XX 

 

O debate público em torno da preservação do patrimônio industrial do Piauí, refletindo 

a própria dinâmica da preservação do patrimônio industrial no Nordeste, configura-se como 

recente. E no que diz respeito a remanescentes fabris urbanos, como antigas fábricas e usinas 

associadas às indústrias de beneficiamento de produtos do extrativismo vegetal – base das 

atividades industriais e comerciais do estado durante a primeira metade do século XX -, tais 

discussões tornam-se, ainda, menos conhecidas e debatidas. Tais ausências, em nosso entender, 

 
3Excetua-se, nesta comunicação, o caso de como o passado associado à atividade fabril e industrial em Parnaíba 

(PI) tem sido rememorado, acionado e reivindicado por parte de suas próprias elites comerciais e industriais. 
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resultam não apenas de maior conhecimento sobre o valor histórico, tecnológico, social, 

arquitetônico ou científico dessas estruturas, mas também pelas formas como estes vestígios, 

em suas dimensões materiais e imateriais, têm sido significados, acionados e transmutados em 

dever de memória. 

Pesquisando em arquivos da Prefeitura Municipal de Parnaíba – PMP durante o ano de 

2019, foi possível identificar algumas ações voltadas para a preservação de alguns bens imóveis 

da cidade que, dentro de determinados interesses e narrativas, buscavam contemplar bens que 

podemos considerar como associados ao patrimônio industrial. Dentre estas ações, pode-se citar 

a Lei nº 1908, de 11 de março de 2003, que instituiu o sistema de tombamento do Patrimônio 

Histórico, Artístico e Natural do Município de Parnaíba, e criou o Conselho Consultivo 

Municipal do Patrimônio Cultural e Natural de Parnaíba – CONSPAC4. Tal lei elencava apenas 

alguns imóveis para “objeto de processo de tombamento, em caráter prioritário” 5. Dentre os 

41(quarenta e um) bens, são citadas construções datadas dos séculos XVIII e XIX, como o 

Espaço Cultural “Porto das Barcas”, por sua condição de “conjunto arquitetônico colonial que 

remonta o nascimento da Vila de São João da Parnaíba”; “A Catedral de Nossa Senhora da 

Graça, construção do século XVIII”, “O sobrado residencial de Simplício Dias da Silva, 

construção do século XVIII”, “O Sobrado da Casa Inglesa, construção do século XIX”, dentre 

outras. 

No âmbito dos bens que podemos considerar como remanescentes da cultura industrial, 

além do Espaço Cultural Porto das Barcas anteriormente citado, são elencados os 

remanescentes do Complexo da Estrada de Ferro Central do Piauí e do anterior prédio da Usina 

José Narciso. No caso deste último, sua indicação para tombamento se deu por ser uma 

construção característica do século XX. Nessa mesma perspectiva, cujas características 

arquitetônicas se sobressaem, também se insere outros bens associados à atividade industrial, 

como alguns imóveis localizados na Avenida Presidente Getúlio Vargas (principal via em que 

se estruturou o crescimento da vila e depois cidade de Parnaíba); e residências outrora 

pertencentes a industriais como José de Moraes Correia. Apesar de estas edificações estarem 

 
4PARNAÍBA. Prefeitura Municipal. Lei Municipal nº 1.908, de 11 de março de 2003. Institui o Sistema de 

Tombamento do Patrimônio Histórico, Artístico e Natural do Município de Parnaíba, cria o Conselho Consultivo 

Municipal do Patrimônio Cultural e Natural de Parnaíba – CONSPAC, revoga as Leis 1.413/93 e 1775/01 e dá 

outras providências. Parnaíba: Prefeitura Municipal, 2003. 
5Ibid. 
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associadas às atividades da indústria e do comércio do extrativismo vegetal piauiense, esses 

bens são identificados, na Lei de 2003, apenas como construções do século XX, ou imóveis de 

características antigas. Os espaços pertencentes à Usina São José (remanescente 

fabril/industrial pertencente a outrora Indústrias Moraes S.A), localizados no sítio do conjunto 

arquitetônico Porto das Barcas, não foram citados. Tal fato pode ser explicado, em parte, pelo 

fato da referida indústria de beneficiamento de derivados da carnaúba e do babaçu, quando 

aprovada e sancionada a lei, ainda se encontrar em funcionamento por meio de outra unidade 

fabril situada nas proximidades, denominada Usina Alberto Correia. O que, em nosso entender, 

dificultaria qualquer tentativa de proteção e valorização tendo em vista os interesses da 

propriedade privada. 

No que diz respeito a remanescentes como oficinas, galpões e armazéns portuários, 

também associados às indústrias de extração e beneficiamento da carnaúba e do babaçu que se 

estendem ao longo do rio Igaraçu, não foram citados como de interesse para tombamento. Os 

bens listados neste setor da cidade, correspondente à sua antiga região portuária, restringiram-

se às edificações mais “antigas” próximas do denominado Espaço Cultural “Porto das Bancas”, 

além deste próprio. O que, mais uma vez, levanta as diversas problemáticas que envolvem as 

disputas em torno da propriedade privada e da própria especulação imobiliária, tendo em vista 

que grande parte das edificações que se estendem ao longo do rio (oficinas, armazéns e galpões 

portuários) é de uso particular. 

Em período mais recente, foi possível identificar outras ações, no âmbito da 

municipalidade, que têm buscado contemplar remanescentes da cultura industrial, 

demonstrando, ainda que de forma incipiente, certo avanço em relação à identificação e 

preservação do patrimônio industrial. Em 2014, durante a administração do prefeito Florentino 

Alves Veras Neto (2013-2016), foi elaborado um Projeto de Lei, sem número, que dispunha 

sobre a alteração e atualização da Lei de tombamento de 2003. Tal Projeto de Lei, além de 

ressaltar a importância da atualização da referida lei e dispor sobre a alteração do CONSPAC, 

incluía mais 25 (vinte e cinco) bens para objeto de tombamento em caráter prioritário. Dentre 

estes, a “Usina Moraes S/A com chaminé” (antiga Usina São José), localizada à Rua do 

Comércio com Rua Merval Veras, no Bairro Nossa Senhora do Carmo; a “Fábrica de Sabão e 

Óleo Vegetal – Usina São José da Indústria Moraes S/A” 6, localizada à Rua Monsenhor 

 
6 Há um erro de redação no Projeto de Lei, pois aqui se trata da Usina Alberto Correia e não da Usina São José.  
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Joaquim Lopes, também no Bairro Nossa Senhora do Carmo; a Residência e Fábrica do 

Comendador Cortês” construída em 1920, localizada às margens do rio Parnaíba, no Bairro 

Rosápolis; “A Usina de Força e Luz Mendonça Clark com chaminé”, localizada à Rua 07 de 

janeiro (atual Dr. João Goulart), no Bairro Mendonça Clark; E “os edifícios onde funcionaram 

o armazém e as oficinas da Fábrica Pedro Machado S/A”, do início do século XX, localizados 

à Rua João Goulart com Rua do Rosário, no Bairro Centro7. Em um mesmo período em que 

parte dos remanescentes fabris das Indústrias Moraes S.A (Usina São José), no Bairro Nossa 

Senhora do Carmo, estavam a ser alvo de conflitos com moradores locais por conta de suas 

precárias condições de conservação, nota-se, assim, no âmbito da municipalidade, ações 

voltadas para a proteção do patrimônio industrial. 

No entanto, apesar de apresentar importantes avanços como, por exemplo, incluir 

remanescentes fabris urbanos para objeto de tombamento, como fábricas, chaminés, oficinas e 

armazéns, este Projeto de Lei parece que não chegou a ser aprovado. Nos arquivos da Câmara 

Municipal e Prefeitura Municipal de Parnaíba, conforme pesquisa in situ realizada no ano de 

2019, não encontramos registros de sua aprovação ou reprovação. Tal fato nos leva a considerar 

que, talvez, fora apenas uma ideia idealizada por pessoas (ou pessoa) engajadas na preservação 

do patrimônio cultural da cidade, por pressões desencadeadas pelos conflitos existentes em 

relação aos remanescentes das Indústrias Moraes S.A (Usina São José) junto à comunidade 

local do Bairro Nossa Senhora do Carmo, ou ainda por interesses políticos de ordem eleitoral. 

Com a mudança de gestão novos projetos são criados, novas lideranças são acionadas, novos 

interesses e disputas são gestados o que pode explicar, em nossa leitura, o fato desse Projeto de 

Lei não ter sido apreciado. 

Já em âmbito estadual, foi possível também encontrar alguns registros de ações que têm 

buscado contemplar, ainda que timidamente, exemplares ligados a períodos de industrialização 

na cidade de Parnaíba. Datado de 1997, encontramos um inventário e estudos para a proteção 

do centro histórico da cidade, realizado pela Fundação Cultural do Piauí - FUNDAC e 

Ministério da Cultura - MinC, em parceria com o Iphan – PI, e apoio da Prefeitura Municipal 

de Parnaíba - PMP. Entre os bens identificados como de interesse para a preservação, foram 

 
7 PARNAÍBA. Prefeitura Municipal de Parnaíba. Projeto de Lei, [s.d], de fevereiro de 2014. Dispõe sobre a 

alteração da composição do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural e Natural de Parnaíba previsto no 

parágrafo único do art. 2º da Lei nº 1.908 de 11 de março de 2003, e dá outras providências. Parnaíba: Prefeitura 

Municipal, 2014. 
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citadas, no referido documento, construções situadas entre o rio Igaraçu e a Ferrovia, datadas 

dos séculos XVIII, XIX e XX. Dentre estas, o Sobrado de Simplício Dias da Silva, o Casarão 

dos Azulejos, o Sobrado Dona Auta, o Sobrado da Casa Inglesa, o Porto das Barcas e 

edificações adjacentes, a Capela de Nossa Senhora de Montserrat (Capela Senhor dos Passos), 

a Matriz de Nossa Senhora das Graças, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário e a Praça da 

Graça8.  

Em relação a bens que podemos considerar como associados ao patrimônio industrial -

além do Porto das Barcas e edificações próximas -, semelhante ao que se pôde notar em bens 

de interesse da municipalidade, são citados remanescentes da antiga Estação Ferroviária e 

edificações que faziam parte de seu complexo, e algumas residências associadas às tipologias 

das construções ferroviárias. Algumas edificações situadas à Rua João Goulart e Avenida 

Presidente Getúlio Vargas, ligadas à indústria e comércio do extrativismo vegetal piauiense, 

também foram citadas no estudo como de interesse para a preservação. Dentre estas, o anterior 

prédio da Companhia de Navegação Vap; e alguns armazéns pertencentes às indústrias PVP 

Sociedade Anônima, e da antiga fábrica de beneficiamento de castanhas PVA S/A. No entanto, 

de acordo com o documento, essas edificações são identificadas apenas como de “interesse na 

configuração da região do Porto das Barcas”, no caso do primeiro; de interesse histórico e 

“importância na composição das quadras”, no caso dos segundos; e de “gosto Deco”, no caso 

da terceira. Ao todo, foram objeto de inventário e estudos 105 (cento e cinco) imóveis 

denominados como Arquitetura Civil, 10 (dez) da Arquitetura Oficial, 04 (quatro) da 

Arquitetura Religiosa e 03 (três) da categoria Equipamentos Urbanos. De acordo com o dossiê, 

“alguns desses imóveis não apresentam maior valor arquitetônico, tendo sido incluídos no 

cadastramento como elementos de interesse na composição dos arruamentos, ou apenas de 

interesse histórico como é o caso da Casa de Humberto de Campos”9. 

Das edificações localizadas no centro histórico da cidade de Parnaíba, 03 (três) 

receberam tombamento no âmbito do governo do estado do Piauí. Dentre estas, datadas do 

período colonial e que remetem à vila de São João da Parnaíba e desenvolvimento da posterior 

 
8FUNDAÇÃO ESTADUAL DE CULTURA E DESPORTO DO PIAUÍ – FUNDEC. MINISTÉRIO DA 

CULTURA. Inventário e estudo de proteção de conjuntos urbanos no Piauí. Inventário de Acervo Cultural do 

Piauí. Teresina: IPAC, 1997. 
9Ibid., p. 8. 
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cidade, estão o Sobrado Dona Auta (sobrado do Mirante), construção do século XVIII- XIX10; 

o Sobrado Casa Simplício Dias da Silva, datado do século XVIII11, e algumas edificações que 

constituem o “Espaço Cultural Porto das Barcas”, construção do século XIX12 “de imensurável 

valor histórico” 13. 

 

Figura 1 – Porto das Barcas. 

 

Fonte: Acerto do Iphan. Foto de Margareth Leite. 

 

Figura 2 – Espaço Cultural “Porto das Barcas”. 

 

Fonte: Acervo PMP/Superintendência de Turismo. 2017. (Guia de bolso/turístico) 

 

 
10Data de inscrição no Livro de Tombo: 12/12/2006; Decreto nº 12.395 de 09/10/2006. Dispõe sobre o tombamento 

do imóvel denominado “Sobrado Dona Auta”, no Município de Parnaíba – PI, de propriedade da Prefeitura 

Municipal de Parnaíba, e dá outras providências.  
11Data de inscrição no Livro de Tombo: 24/11/2008; Decreto nº 13.337 de 29/10/2008. Dispõe sobre o tombamento 

do imóvel “Casa Simplício Dias”, este, situado no município de Parnaíba - PI, e dá outras providências.  
12Data de inscrição no Livro de Tombo: 10/12/1987; Decreto nº 6.924 de 09/12/1986.  
13PIAUÍ. Secretaria de Estado de Cultura do Piauí. Coordenação de Registro e Conservação. Bens tombados e 

registrados no Piauí. Teresina: Secretaria de Estado da Cultura, 2018, passim. 
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É curioso observarmos que o conjunto arquitetônico Porto das Barcas - que teve apenas 

uma parte de suas edificações revitalizadas e transformadas em centro cultural em 1986, e assim 

denominado Espaço Cultural “Porto das Barcas” - além de remanescentes característicos da 

arquitetura colonial, é também formado por edificações de ocupações mais recentes como 

oficinas, armazéns e galpões portuários do século XX associados às indústrias de derivados da 

carnaúba e do babaçu. No entanto, no processo de atribuição de valores e de construção desse 

espaço como lugar de memória por diferentes agentes, essa temporalidade é secundarizada, 

sobressaindo-se os aspectos que identificam esses remanescentes como exemplares de uma 

época áurea de desenvolvimento comercial do Piauí (associada ao comércio de importação e 

exportação) e como núcleo onde se propagou o desenvolvimento e urbanização da atual cidade 

de Parnaíba. Em termos de atribuição de novas funções, valores e sentidos, que significam e 

ressemantizam este outrora espaço de trabalho e produção, os usos mais recentes fundem-se 

aos mais remotos, encontrando nestes últimos sua sustentação. Talvez pouca atenção chamaria 

se o Espaço Cultural “Porto das Barcas”, um dos principais pontos turísticos e cartões-postais 

de Parnaíba e do Piauí, não possuísse, entre galpões e armazéns do século XX de características 

não tão excepcionais aos olhos de aventuras e selfies, exemplares da arquitetura colonial em 

pedras aparelhadas e argamassa de cal e ostras que permitissem contar a história da vila de São 

João da Parnaíba e seus heróis fundadores: dentre os mais requisitados pelas configurações da 

memória, Domingos Dias da Silva e seu filho, Simplício Dias da Silva. Os discursos, as 

memórias e as narrativas preservacionistas (em diferentes seguimentos e suportes) não são, 

portanto, desinteressadas, mas assumem-se protagonistas no processo de significação e 

ressemantização dos patrimônios culturais, atribuindo-lhes homogeneidade, coerência e 

atratividade.  

Nessa leitura, em que os usos sociais do passado no presente e as diferentes 

configurações da memória são basilares, consideramos que no âmbito das ações do governo 

municipal e do governo do estado os olhares sobre os bens associados ao patrimônio industrial 

(no sentido do tratamento dispensado a estes bens), especialmente no que se refere a 

remanescentes fabris/industriais urbanos, têm se baseado, principalmente, na atribuição de dois 

valores principais: o valor arquitetônico, que identificam esses vestígios a partir de suas relações 
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com a arquitetura colonial ou com a arquitetura do século XX; e o valor histórico que os 

identificam como constitutivos de um período de ascensão da cidade de Parnaíba e do estado 

do Piauí, ligado às primeiras atividades econômicas e seu respectivo desenvolvimento 

comercial e industrial.  

Como veremos a seguir, no tocante às ações no âmbito do Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional - Iphan, esses valores vão tomando outras dimensões, trazendo 

avanços à identificação e à valorização dessa tipologia de patrimônio; bem como, também, 

dando vazão a outras problemáticas que estão relacionadas ao conflituoso processo de 

construção dos remanescentes da cultura industrial, em especial associados a espaços fabris, a 

objeto do patrimônio.  

 

Conjunto histórico e paisagístico de Parnaíba: indústria como elemento da formação da 

paisagem cultural 

 

Instruído pelo processo nº 1554-T-2008, elaborado entre outubro de 2006 e março de 

2008 pela 19ª SR/IPHAN – PI e Depam, o conjunto histórico e paisagístico de Parnaíba foi 

tombado como Uma das cidades do Piauí testemunhas da ocupação do interior do Brasil 

durante o século XVIII. Ao longo do dossiê de tombamento, esse conjunto é identificado pelo 

ambiente natural modificado pela ação humana, que compõe a malha viária e edificações de 

características arquitetônicas e urbanísticas diversas, remanescentes do longo percurso de 

desenvolvimento e urbanização da cidade, desde o século XVIII até os dias atuais14.  Por sua 

identificação como representativo do período de expansão da colonização do litoral para o 

interior, associada ao ciclo do gado e da política de controle da Coroa portuguesa sobre a região 

Nordeste, o tombamento fundamentou-se no entendimento de que o conjunto urbano de 

Parnaíba se insere em um movimento histórico de urbanização e interiorização do Brasil 

(LOPES, 2019). 

Além de um conjunto de edificações de diferentes tipologias, característico de períodos 

e ciclos econômicos diversos, a área de proteção do Conjunto histórico e paisagístico de 

 
14INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL. Cidades do Piauí testemunhas 

da ocupação do interior do Brasil durante o século XVIII. Conjunto histórico e paisagístico de Parnaíba. 

Teresina: IPHAN-PI, 2008.  
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Parnaíba incluiu um trecho do rio Igaraçu anexado à área de tombamento e também de entorno, 

“uma vez que a presença deste elemento foi fundamental não apenas para a definição do sítio 

onde a cidade se desenvolveu, mas também por ter influenciado toda a dinâmica urbana ao 

longo de quase três séculos” 15.A ligação da cidade com o Delta do Parnaíba16 a partir do rio 

Igaraçu, afluente do rio Parnaíba e um dos braços formadores do Delta, foi assim um dos fatores 

considerados na atribuição de valor ao seu sítio histórico. 

Para efeito do reconhecimento dos valores identificados, foram destacadas 04 (quatro) 

características principais: a malha urbana; o acervo arquitetônico (erudito e popular); a 

paisagem natural das margens do rio Igaraçu; e a paisagem cultural resultante desse acervo 

histórico, paisagístico e arquitetônico. A essas características foram, ainda, imbricados “valores 

imateriais ou intangíveis, relativos à organização social e aos modos de vida tradicionais e 

peculiares” 17. De acordo com o dossiê, pela significância de seu conjunto para a história do 

Brasil, pelo acervo de irrefutável percurso histórico e valores excepcionais (históricos, 

arquitetônicos e paisagísticos), e pelas histórias que poderia contar por meio de seus 

testemunhos materiais, Parnaíba estava, assim, apta a representar a nacionalidade.  

 

Plena de significados, Parnaíba é também o ambiente cultural urbano composto da 

posição geográfica, da singularidade do desenho das vias e logradouros, e do conjunto 

das arquiteturas representadas na parte mais central da cidade e sua beira-rio portuária 

– embora se constitua num amálgama de arquiteturas – desde as mais antigas até as 

recentes inserções. Parnaíba está apta e pode representar a nacionalidade não só como 

paisagem cultural e acervo urbano, mas com a responsabilidade do exemplo18.  

 

Conseguinte, nota-se que a noção de paisagem cultural, ainda que não apareça como o 

próprio bem em si, mas como entorno ou ambiência do acervo a ser protegido, foi um dos 

principais elementos utilizados na atribuição de valor ao sítio histórico de Parnaíba. Na nossa 

leitura, isso implica que o sentido de conjunto atribuído a esse acervo (histórico, arquitetônico 

 
15INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL. Parecer técnico, nº 

004/2008.Brasília, DF: DEPAM, 2008, p. 06. 
16Arquipélago formado por aproximadamente 80 (oitenta) ilhas, apresentando pequenos povoados de comunidades 

tradicionais e algumas áreas sob o domínio de particulares, o Delta é formado a partir do encontro entre o rio 

Parnaíba e o oceano Atlântico, dando origem a um estuário com cerca de 2.750 (dois mil setecentos e cinquenta) 

Km², compreendendo os estados do Piauí e Maranhão (GUZZI, 2012).  
17INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL. Cidades do Piauí testemunhas 

da ocupação do interior do Brasil durante o século XVIII. Conjunto histórico e paisagístico de Parnaíba. 

Teresina: IPHAN-PI, 2008, p. 64. 
18Ibid., p. 93. 
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e paisagístico) não se tratava somente da identificação, por meio da arquitetura, vias e 

logradouros, das particularidades dos modos de construir, de habitar, e do evoluir das cidades 

piauienses, mas implicava, também, perceber como homem versus natureza se traduz em um 

movimento singular de apropriação do território. É na relação entre o natural e o antrópico que 

se daria o peculiar que, por sua vez, distinguiria a ocupação do interior do Piauí e da região 

Nordeste em relação a outras porções do território nacional.  Essa relação entre natural e 

antrópico, que acompanha toda a narrativa de identificação do sítio, foi o elemento que nos 

permitiu perceber como bens ainda pouco valorizados, como oficinas, fábricas, chaminés, 

armazéns e galpões portuários têm sido vistos como bens a serem protegidos e preservados. Em 

relação a estes bens, a noção de paisagem cultural também se constituiu como indissociável, 

nesse caso a justificar o tombamento desses vestígios como parte do acervo histórico da cidade. 

Como citado anteriormente, os maiores exemplares de remanescentes fabris/industriais urbanos 

em Parnaíba estão situados ao longo da antiga região portuária da cidade, denominada Porto 

das Barcas e seu entorno. O Porto das Barcas e seu entorno, em que estão localizadas as 

edificações consideradas como de maior valor histórico e arquitetônico, localizam-se às 

margens do rio Igaraçu. Possuem, em destaque, dois tipos de edificações de temporalidades 

diferentes: colonial, em alvenaria de pedras, remanescente do século XIX; e mais recente 

associada ao comércio de importações e exportações, e às indústrias de extração e 

beneficiamento de derivados da carnaúba e do babaçu19. 

Em relação a esse conjunto de edificações, os usos ligados à indústria, assim como de 

outras atividades econômicas como o comércio de importações e exportações, foram 

identificados como determinantes no processo de desenvolvimento da cidade, desde suas 

origens (ainda na condição de vila) até os dias atuais. Segundo o dossiê de tombamento, as 

indústrias, em conjunto com firmas comerciais que controlavam o comércio na região, são 

apontadas como impulsionadoras da transformação da cidade de Parnaíba em um dos polos 

econômicos mais importantes do Piauí durante o século XX. 

 

Quanto às funções, os usos industrial e comercial marcaram a história da cidade desde 

seu início, persistindo até os dias de hoje. Desde a fundação esta vocação é tão 

marcante que foi a responsável pela mudança do sítio inicial escolhido para as 

 
19INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL. Cidades do Piauí testemunhas 

da ocupação do interior do Brasil durante o século XVIII. Conjunto histórico e paisagístico de Parnaíba. 

Teresina: IPHAN-PI, 2008. 
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margens do rio, onde as charqueadas já produziam e comercializavam carne e couro. 

Posteriormente as indústrias de beneficiamento de derivados da carnaúba e babaçu, 

juntamente com as empresas importadoras e exportadoras ali instaladas, mantiveram 

este caráter e o reforçaram, tornando a cidade um dos pólos economicamente mais 

importantes da região20.  

 

De acordo com o dossiê, nota-se que não há uma distinção entre usos comercial e 

industrial, mas sim a identificação da coexistência dessas duas atividades produtivas: 

inicialmente, durante os séculos XVIII e XIX, com a indústria e comércio da carne de charque 

e produção de couros e, posteriormente, no século XX, com o comércio e indústria da cera de 

carnaúba, babaçu e outros produtos oriundos do extrativismo vegetal piauiense. O patrimônio 

industrial, nesse caso constituído por remanescentes de antigas fábricas, usinas, oficinas e 

estruturas portuárias como galpões e armazéns ligados ao comércio e à indústria de produtos 

extrativistas (animal e vegetal), aparece, portanto, não de forma complementar ou acessória ao 

contexto urbano, mas intrínseco à formação do território. Tal tratamento dispensado, em nosso 

entender, apesar de estar em consonância com narrativas que identificam Parnaíba a partir de 

seu passado de progresso e desenvolvimento econômico, em que a atividade industrial é 

imanente, por outro lado, é capaz de exprimir as complexas redes de interligação que foram se 

desenvolvendo ao longo de séculos entre indústria, território, matérias-primas, produção, 

escoamento e outras estruturas/infraestruturas associadas à atividade industrial, como a ferrovia 

e o comércio de importações e exportações.  Ademais, permite ainda entender, a partir das 

diferentes temporalidades que revestem a paisagem urbana contemporânea, os diversos ciclos 

econômicos que a cidade vivenciou desde o final do século XVIII até a primeira e segunda 

metade do século XX, em que a atividade industrial passou a deixar, de forma mais expressiva, 

suas marcas.  

A partir dessa análise, compreende-se que o tombamento e o reconhecimento de antigas 

estruturas associadas ao patrimônio industrial como parte do conjunto histórico e paisagístico 

de Parnaíba evidencia a importância desses vestígios em suas relações com a formação da 

paisagem cultural da cidade e do próprio território piauiense. A inclusão de remanescentes 

fabris urbanos, como, por exemplo, os pertencentes ao antigo Complexo das Indústrias Moraes 

S.A (Usina São José e Usina Alberto Correia), à área de tombamento e também à área de 

entorno do centro histórico tombado não se fundamentou, portanto, apenas em uma tentativa 

 
20Ibid., p. 27. 
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aleatória de proteção desses bens, que à época se encontravam sob ameaças de venda e 

demolição. Mas, sim, de compreensão que os remanescentes da indústria do século XX, assim 

também como do comércio e indústria dos séculos XVIII e XIX, são característicos do processo 

de ocupação e interiorização do território piauiense e, portanto, devem ser igualmente 

protegidos e preservados.  

Ao contemplar bens ainda pouco valorizados pelas narrativas preservacionistas, o 

tombamento do sítio histórico de Parnaíba, como parte da Rede de Cidades do Piauí, 

representou e representa importantes avanços para o patrimônio industrial do estado, não apenas 

por sua identificação como parte de um contexto maior, mas por ampliar o seu potencial de 

entendimento como bem cultural.  

 

(In)visibilidades do patrimônio industrial: algumas questões em aberto sobre a 

construção de remanescentes fabris urbanos como bens culturais  

A partir da análise de fontes orais com sujeitos que trabalharam em espaços 

fabris/industriais na cidade de Parnaíba-PI durante a primeira e segunda metade do século XX, 

percebe-se que o patrimônio industrial é também motivo de controvérsias. Ao contrário de bens 

valorizados, sobretudo, por sua excepcionalidade histórica, arquitetônica, artística, estética etc., 

o patrimônio industrial, associado à produção fabril e industrial, nem sempre é motivo de 

orgulho e/ou contemplação, sendo capaz de revelar estigmas, como as marcas do trabalho fabril 

nas mãos, nos pés, nas expressões faciais; a divisão entre classes sociais, tanto no que se refere 

às hierarquias existentes dentro das próprias fábricas a partir da distinção entre “categorias de 

trabalhadores”, como fora dos espaços fabris, em que o trabalhador industrial, sobretudo 

“braçal”, encontrava sua distinção, seja ao atravessar as ruas, seja nos bares ou botequins em 

que costuma frequentar. A insalubridade do interior das fábricas; o perigo, a poluição e as 

consequências à saúde humana ocasionada pelas máquinas e instalações industriais; a 

exploração da classe trabalhadora e sua transformação em mera engrenagem do processo de 

trabalho; as relações, por vezes negativas, com a própria noção de “trabalho braçal” e 

“trabalhador de fábrica” são fatores que têm transformado o patrimônio industrial, em Parnaíba 

(PI), objeto de disputas, materiais e simbólicas: se, por um lado, revela o progresso das 
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indústrias em suas relações com o desenvolvimento econômico da cidade e do próprio estado, 

assim também como de suas elites comerciais e industriais, por outro lado, é também capaz de 

revelar outros aspectos, outras vozes, e outros usos (sociais e políticos do passado) que nem 

sempre revelam uma relação harmoniosa e/ou de culto ao passado como exemplar. 

Dessa forma, os espaços fabris/industriais abandonados, subutilizados ou abrigando 

novos usos e funções pragmáticas não são apenas locais onde se desenvolveram atividades de 

trabalho e produção, e que tiveram significativa relevância no contexto de desenvolvimento 

territorial, econômico e/ou urbano de diversas cidades e estados, mas são, também, lugares da 

memória. Lugares físicos e, ao mesmo tempo, simbólicos que são capazes de mobilizar a 

memória de diversos sujeitos e grupos acerca de experiências e acontecimentos passados, 

fazendo com que a memória, como construção social, trabalhe (NORA, 1993; GONÇALVES, 

2015). Tal fato evidencia como a ruína (HUYSSEN, 2014a; 2014b) é portadora de diversas 

temporalidades, algumas tão contraditórias que fica difícil compreendermos como podemos 

sentir nostalgia de um tempo que é também capaz de gerar sofrimentos e/ou aborrecimentos. 

Para além de um fragmento obsoleto do passado, de algo visível e palpável, a ruína seria aquilo 

que permanece, que resiste mesmo quando deslocado de sua origem e incorporando outros usos 

e valores decorridos das novas relações que as sociedades vão estabelecendo com o seu próprio 

tempo.  

Nos silêncios e na fantasmagoria dos espaços fabris e industriais, há, portanto, mais 

histórias e memórias que as demandas do tempo presente buscam recuperar e cristalizar a partir 

de narrativas, oralidades e práticas preservacionistas que endossam passados de labuta a partir 

de narrativas de patrimônio. A mudança (dos espaços fabris/industriais a objeto do patrimônio) 

encontra assim sua expressão não apenas na obsolescência, no esvaziamento e no silêncio dos 

espaços fabris/industriais, mas na vida e no cotidiano do(a) trabalhador(a): seus conhecimentos, 

ofícios e habilidades transformados em memórias subterrâneas, silenciadas, negligenciadas em 

fábricas, oficinas, chaminés, armazéns e galpões tombados. 

Falar de patrimônio industrial, especialmente no que se refere a remanescentes fabris 

urbanos, sem adentrar nessas disputas simbólicas que regem sua construção a objeto do 

patrimônio é, por sua vez, desconsiderar o lugar daqueles que, coexistindo entre as instituições, 
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sujeitos e grupos possuidores do poder de decisão sobre o que fazer com os bens culturais, 

também são responsáveis por sua agência. Problematizar essas disputas a emergir por vezes de 

vozes dissonantes (no sentido de destoante, desarmônico, discordante), silenciadas e esquecidas 

pelas demandas do contemporâneo e novos usos do passado, constitui-se como atribuição e, ao 

mesmo tempo, desafio na identificação e valorização do patrimônio industrial, em que o/a 

historiador/a do patrimônio assume papel decisivo: é preciso ir até o subterrâneo para perceber 

que a memória e os patrimônios são construídos a partir do ocultamento de outros agentes, cujas 

subjetividades, também, ancoram-se nas pedras, no visível e no invisível da paisagem. 
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Problemáticas Interseccionais nos Museus do Trabalho no Brasil e em 

Portugal (1989-2021) 

 

Carla Bianca Carneiro Amarante Correia1 

 

Resumo: A pungência das problemáticas em torno da ausência e sub-representação de mulheres 

nos museus que tratam sobre o trabalho e a classe trabalhadora ao redor do Brasil, se faz notável 

logo ao adentrarmos seus espaços físicos e virtuais. Analisaremos aqui os seguintes espaços 

museais e musealizados, Memoriais da Justiça do Trabalho brasileira, sendo estes o maior 

contingente de espaços a serem analisados; exposições realizadas em Sindicatos no Dia 

Internacional de Lutas da Classe Trabalhadora; e por fim dois museus com expografias 

particularmente similares mas que se localizam em continentes distintos, sendo estes o Museu 

de Artes e Ofícios de Belo Horizonte (Brasil) e o Museu do Trabalho Michel Giacometti. 

Percebe-se uma convergência nos modos de narrar e construir memórias acerca da classe 

trabalhadora e da própria categoria de análise trabalho, e se faz possível lançar o 

questionamento: Qual o fio que conecta esses espaços? Como é possível que museus que se 

localizam em locais distintos e possuem sujeitos distintos à frente de suas curadorias, possuam 

tantas convergências narrativas? Teremos como perspectiva para traçar esses caminhos, as 

problemáticas em torno de quais sujeitos estão compondo as expografias, como falam as 

ausências percebidas, através da categoria de interseccionalidade por ópticas indo desde Angela 

Davis a Patrícia Hill Collins. Partindo disso, traremos também, pois mostrou-se incontornável 

no transcorrer na pandemia de Covid-19, as visões acerca da experiência de virtualização (ou a 

negação a esse movimento) no período da pandemia iniciada em 2020. 

 

Palavras-chave: museus; memória do trabalho; interseccionalidade 

 A ausência e sub-representação de mulheres nos memoriais da Justiça do Trabalho ao 

redor do Brasil se faz notável logo ao adentrarmos seus espaços físicos e virtuais. Mudam-se 

os Estados, mas as construções expográficas desses memoriais são tão próximas e tão pouco se 

diferem, que para quem visita fica quase impossível destacar suas diferenças. No Estado do 

Ceará, o Memorial é dividido em quatro seções: "Sala do Pleno”, “Sala da Junta de Conciliação 

e Julgamento (JCJ)”, “Sala dos Magistrados” e por fim “Sala dos Documentos Históricos”. 

Fazendo o caminho inverso, ao chegarmos ao final de nossa visita, iremos nos deparar com a 

visão de um grande busto de Getúlio Vargas, último item a compor o circuito expositivo, porém 

 

1Mestranda em História Social, Programa de Pós-graduação em História Social da Universidade Federal do Ceará 

(PPGH-UFC). 
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ao retornarmos um pouco no circuito expositivo veremos que a relação entre o busto e os demais 

itens do acervo pouco têm a ver com a promulgação da CLT, mas sim com a construção de uma 

cultura visual centrada na figura masculina branca e detentora de poder, fomentando uma 

perspectiva da ideologia dominante em torno do gênero2.  

Para lançar o fio teórico que conduz essa trama, voltaremos nossos olhares para as 

problemáticas interseccionais nos memoriais da Justiça do Trabalho e no Museu de Artes e 

Ofícios de Belo Horizonte (MAO), espaço museal que será abordado mais à frente, tendo sido 

visado como contraponto as narrativas construídas nos Memoriais, faz-se necessário refletirmos 

acerca de como a categoria de interseccionalidade tem sido mobilizada após o surgimento do 

termo. Articulada materialmente antes mesmo de cunhado o termo, a categoria de 

interseccionalidade nos possibilita visualizar que as estruturas de classe, gênero e raça3 são 

indissociáveis para a compreensão da experiência vivida pelos sujeitos e seus atravessamentos. 

A categoria passou e passa por diversas disputas em torno de seus usos e compreensões, e se 

faz central ao mobilizá-la o entendimento de seus engendramentos e bases teóricas. Através da 

perspectiva de Angela Davis, e de outras autoras e autores, se torna visível a relação de 

entrecruzamento do materialismo histórico-dialético como uma das principais chaves para 

compreensão das opressões estruturais no ocidente capitalista.  

Os demais espaços do Memorial da Justiça do Trabalho do Ceará possuem fotografias 

dos magistrados, reproduções do jornal “O Legionário”4, carteiras de trabalho em expositores 

acompanhadas de processos trabalhistas, e uma fotografia de um trabalhador integrando um 

 
2 SAFFIOTI, Heleith. Violência de gênero: o lugar da práxis na construção da subjetividade. Pensamento 

feminista brasileiro: formação e contexto/ org. Heloisa Buarque de Hollanda. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 

2019, p. 150-151.  
3 Compreendendo que a categoria abre-se para análises variadas através de ópticas cada vez mais complexas, 

autoras como Audre Lorde compreendiam que o entrecruzamento da “idade” em determinadas realidades é tão 

central quanto classe, gênero e raça. Tanto quanto para Gayatri Spivak,  a compreensão acerca do território que se 

ocupa enquanto sujeito é fulcral para um dimensionamento interseccional da realidade material. LORDE, Audre. 

Não existe hierarquia de opressão. SPIVAK, Gayatri. Quem reivindica alteridade? Pensamento feminista: 

conceitos fundamentais / org. Heloisa Buarque de Hollanda. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2019. 
4O grupo intitulado “Os Leginários” foi fundado, oficialmente, em 1931, possuía viés integralista, e reunia-se 

semanalmente na Praça José de Alencar, localizada no Centro de Fortaleza, para também mediar conflitos 

trabalhistas entre as classes. As ditas resoluções dos conflitos, bem como os direcionamentos políticos do grupo, 

eram publicadas em um jornal produzido pelo próprio conjunto, intitulado “O Legionário”, em que as tiragens 

eram produzidas semanalmente. Após a instituição da Justiça do Trabalho, e instalação do Tribunal em 1941, o 

grupo se realocou, compondo a Ação Integralista Brasileira (AIB) no Estado do Ceará. 
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painel ao fundo da Sala da JCJ. Na Sala dos Documentos Históricos, onde há dois expositores 

com três prateleiras de cada lado, ficam expostas medalhas, carteiras funcionais, objetos 

pessoais dos juízes, e dentre os itens, todos pertencentes a juízes e desembargadores que 

passaram pelo Tribunal, as únicas mulheres, também juízas e desembargadoras, têm seus 

referidos objetos colocados no local com menor iluminação e na última prateleira do expositor, 

como referido na imagem abaixo. 

 

Sala dos Documentos Históricos no Memorial da Justiça do Trabalho do Ceará. 

Na imagem em questão há um expositor em que são colocados itens pessoais de juízes 

e juízas, na Sala dos Documentos Históricos, e em se tratando dos objetos pertencentes as juízas, 

os itens que ali encontramos são cartas recebidas de pessoas próximas, livros favoritos, objetos 

em sua maioria relacionados ao âmbito da vida privada, ao contrário dos objetos referentes aos 

juízes que possuem um caráter de relação com a vida profissional, como diplomas e documentos 

de posse na magistratura.  
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A relação expositiva de colocar para o espaço museal objetos do espaço da vida privada 

dessas mulheres e do espaço da vida pública para esses homens, demonstra questões sinalizadas 

por Davis acerca do lugar em que a mulher da classe dominante foi colocada, no lugar da vida 

privada e do espaço da intimidade devido ao caráter patriarcal e paternalista, sendo privada de 

construir relações sociais com o espaço público e com suas dinâmicas. Essa ideologia que 

mobiliza construir premissas acerca do “ser mulher”, por conseguinte, quando reverberada para 

as mulheres das classes trabalhadoras, apresenta contradições e franca desconexão com as 

necessidades materiais dessas mulheres, pois estas ocupavam e ocupam o espaço público com 

seus corpos ao estarem presentes nas dinâmicas cotidianas dos mundos do trabalho5. 

Essa configuração de expografia não se reserva somente ao Memorial localizado no 

Ceará. Há uma certa homogeneidade, como apontado anteriormente, nos demais memoriais da 

Justiça do Trabalho no Brasil, e para dar corpo a esse caráter de homogeneidade destacado, 

observaremos aqui o Memorial Pontes de Miranda em Alagoas, instalado na sede do Tribunal 

da Justiça do Trabalho de Alagoas, em 1994. O Memorial Pontes de Miranda da Justiça do 

Trabalho em Alagoas (MPM-AL) é um dos únicos a ter em seu nome referência a um 

magistrado do trabalho, para além disso sua organização pouco se difere dos demais espaços 

museais da Justiça do Trabalho.  

Seu circuito expositivo, menor e com menos itens que o memorial cearense, organiza-

se em três salas, com cenografias das salas de julgamento, expositores e centra sua narrativa 

museal nos objetos que pertenceram a um único juiz, Pontes de Miranda, que dá nome ao 

espaço. Em uma das três salas há um painel de totens em que é construído um traçado da história 

das relações de trabalho, partindo da colonização até a Consolidação das Leis Trabalhistas, e 

assim como no MJT-CE não é possível visualizar referências as trajetórias das mulheres em 

meio às exposições. A narrativa é construída no sentido de apagar as experiências vividas pelas 

mulheres que tanto passaram pelo Tribunal quanto as mulheres que integram as relações de 

trabalho historicamente. Entretanto, diferentemente do Memorial cearense, o Memorial 

alagoano perspectiva outros sujeitos para além dos que integram as classes dominantes, e abre 

 
5 DAVIS, Angela. Mulheres, raça e classe. - 1 ed. - São Paulo: Boitempo, 2016, p. 143-153. 
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espaço na exposição para as experiências dos sujeitos negros e brancos pobres, sendo estes 

homens, e que configuram centralidade no traçado das relações de trabalho do Brasil. 

 

Painel de totens em que é construído um traçado da história das relações de trabalho, no Memorial 

Pontes de Miranda. 

O MPM-AL, assim como a maioria dos demais memoriais, pouco se movimenta no 

espaço virtual, e esta prática pode ser relacionada com a dinâmica presencial deste espaço. No 

site, que está vinculado ao site oficial do TRT19, existem poucos registros das atividades 

promovidas pelo MPM-AL, como exposições e mediações pelo acervo. Porém, analisando 

comparativamente ao MJT-CE, os diálogos através da virtualidade com os públicos, e as 

próprias atividades presenciais são mais ativas e destoam mais do projeto pensado para os 

memoriais, o de narrar e legitimar uma memória única do trabalho. Ao pôr no site as exposições 

realizadas acerca das memórias do trabalho dos povos originários, as gestões do MPM-AL 

exploram os campos de possibilidades dos espaços museais, e ao organizar exposições 

comemorativas ao Dia Internacional do Trabalho, pondo em destaque a memória da Justiça do 

Trabalho, demonstram os traçados que construíram o projeto circunscrito nesta instituição. 

Se no espaço físico dos memoriais essa ausência de mulheres é notável, no espaço 

virtual ela parece se intensificar. Os espaços museais que não haviam aderido ao processo de 

virtualização de suas atividades nas primeiras décadas deste século foram induzidos a se 

inserirem nos espaços virtuais, como as redes sociais, sendo estes os locais de atividade mais 
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recorrentes, em detrimento da necessidade de fechar suas portas por conta da pandemia do Novo 

Coronavírus. No entanto, mesmo colocando para análise o contexto de acirramento do 

capitalismo, que se intensificou ao longo do ano de 2020, os memoriais da Justiça do Trabalho 

massivamente não aderiram à virtualização, tendo pouquíssima atividade virtual antes e durante 

a pandemia.  

Essa percepção acerca de uma maior ausência provém de uma construção anterior, 

interconectada ao projeto de fundação institucional dos memoriais, mas principalmente às 

metamorfoses pelas quais essas instituições passaram no transcorrer dos anos de 2002 a 20066. 

As negociações em torno das narrativas internamente aos memoriais e externamente referentes 

ao horizonte de expectativa7 para com a Justiça do Trabalho configuraram o uso do espaço 

físico dos memoriais como lugares de comemorações e de visitas “ilustres”, voltados para 

receber e comunicar sobre os juízes e desembargadores. O espaço virtual pode ser visualizado 

então, como um fragmento, uma sombra, das escolhas narrativas impostas no espaço físico do 

Memorial, e que quando importado para o lugar da internet têm seu recorte narrativo passível 

de maior visualização. 

 
6 Planta baixa de alteração e realocação do Memorial em 2005, documento que integra o Dossiê de Implantação 

do Memorial da Justiça do Trabalho do Ceará (TRT7ª Região) e Plano Administrativo de Reforma do Memorial 

Pontes de Miranda (TRT 19ª Região), 2002. 
7KOSELLECK, Reinhart. Futuro Passado. Contribuição à semântica dos tempos históricos. Rio de Janeiro: 

Contraponto, Editora Puc-RJ, 2006. 
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Site oficial do Memorial da Justiça do Trabalho do Ceará. 

Dito isso, é percebido que há uma forte relação entre o espaço físico/território e a 

ausência de engajamento virtual8 por parte desses espaços musealizados, tais espaços têm como 

foco a construção de uma narrativa institucional, mobilizam a categoria trabalho a 

referenciando como espelho das atuações dos magistrados, caracterizando-se enquanto uma 

instituição historicamente masculina e branca9 a sub representação de mulheres, sendo essas 

mulheres membros do judiciário, uma classe pequeno burguesa que detém considerável poder 

nos envederamentos das disputas sociais, transpõe o que Davis (2016) aponta acerca da 

condição da mulher na sociedade de classes, o fio que conecta as mulheres da classe dominante 

e as mulheres trabalhadoras também é o que as separa e distancia, pois como aponta Saffioti, 

“as três identidades estão sempre presentes, embora não com o mesmo vigor. Dependendo da 

situação histórica vivenciada, uma delas pode apresentar mais relevo, e frequentemente o faz.”10 

 
8 Os memoriais da Justiça do Trabalho ao redor do Brasil se apresentam na internet, mesmo que minimamente, 

através de uma plataforma central em comum, os sites oficiais dos Tribunais Regionais do Trabalho. No entanto, 

alguns outros memoriais possuem páginas em redes sociais. 
9Tendo sido instalado no Estado do Ceará, oficialmente, em 1946 e realizado atividades continuadas, o Tribunal 

passou a contar em seu corpo magistral com presença de uma juíza do trabalho somente a partir de 1988.  
10SAFFIOTI, Op. cit., p. 157. 
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O Memorial espelha o que Ulpiano Bezerra indica acerca do “museu enquanto lugar da 

representação”11, e pensando nas implicações do conceito de representar, os sujeitos que 

produzem, que dão corpo ao museu, mobilizam esforços para apresentar de novo algo que nos 

foi apresentado no dito “mundo real”. Aqui esses esforços se anunciam na intencionalidade de 

apagamento das narrativas acerca das atuações das mulheres, por quais razões, portanto, seria 

interessante para uma instituição ocupada historicamente por homens brancos da elite do Ceará, 

ceder lugar de destaque as juízas em exposições que foram construídas ao que parece para 

comunicar para os próprios magistrados no futuro? 

Para tanto, é fundamental destacar de forma objetiva, que aqui não estamos nos 

referindo às mulheres da classe trabalhadora, que sequer aparecem em momento algum do 

circuito expositivo deste Memorial, estamos tratando de mulheres que possuem um lugar de 

poder definido, sendo brancas, provindas de famílias com largo histórico de atuação no 

judiciário cearense, mas que quando colocadas nesse lugar da magistratura denotam que as 

mulheres estão em constante movimento de negociação de papéis, sem abdicar, contudo, de 

suas identidades12, e ao não abdicar dessas identidades o “ser mulher” sobrepõem-se no 

Tribunal.  

Contudo, a classe e a raça são sobrepostas quando trata-se de uma relação dessas juízas 

para com as mulheres das classes subalternizadas, brancas e negras pobres, que têm seus rostos 

e nomes apagados, e arquivados na reserva técnica. Nesse momento se faz importante destacar 

a relevância de uma ação educativa museal, para potencial modificação da relação estabelecida 

entre sujeitos presentes na exposição e sujeitos visitantes, e passível mobilização de camadas 

não discutidas diretamente na construção expográfica. Para isso serão apontadas as 

possibilidades elaboradas no MAO.  

 
11MENEZES, Ulpiano T. B. O Museu e a questão do conhecimento. Futuro do Pretérito: Escrita da História e 

História do Museu. / Manoel Luiz Salgado Guimarães, Francisca Régis Lopes Ramos [organizadores]. Fortaleza: 

Instituto Frei Tito de Alencar / Expressão Gráfica Editora, 2010, p. 13-33. 
12SAFFIOTI, Heleith. Violência de gênero: o lugar da práxis na construção da subjetividade. Pensamento 

feminista brasileiro: formação e contexto / org. Heloisa Buarque de Hollanda. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 

2019, p. 157. 
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Para Ulpiano Bezerra de Menezes, “o museu não é uma forma de transportar para um 

espaço específico e concentrado a vida ao vivo”13 entretanto é recorrente que essa confusão 

ocorra, ao visualizarmos o museu enquanto lugar de produção de ficções retiramos de nosso 

horizonte a perspectiva acerca da relação entre ficção e real, e o quão inter relacionados eles 

estão, se cruzando com ainda mais frequência nas narrativas museais. Ao apontar isso, notamos 

os fios que conectam os Memoriais da Justiça do Trabalho ao Museu de Artes e Ofícios de Belo 

Horizonte. 

Evidenciando as problemáticas que aproximam e distanciam esses espaços 

musealizados, o MAO é dividido em quinze seções, todas voltadas para construir uma narrativa 

acerca do mundo do trabalho na região de Minas Gerais, porém os ofícios e especialmente a 

construção expográfica do museu nos possibilitam pensar o trabalho enquanto categoria de 

exploração de extração de força ao redor de todo o Brasil. O acervo é composto por 

instrumentos e ferramentas de ofícios como o do comércio e mineração, e ao visitá-lo o 

entendimento acerca da divisão social do trabalho para além do trabalho urbano se faz visível.  

A expografia do Museu foi realizada através de reproduções dos locais de trabalho, 

como uma representação do espaço para produção de tecido por exemplo, e através da 

disposição de objetos utilizados para realização desses ofícios. Ao transitar pelas exposições é 

possível perceber que o centro da construção narrativa acerca dos trabalhos ali exemplificados 

se dá através dos instrumentos utilizados para sua realização, colocando em segundo plano os 

sujeitos que executavam esses ofícios e que dão sentido à existência dos objetos ali expostos.  

Em determinados pontos do circuito expositivo não há definição de gênero, raça ou 

classe, dos sujeitos que realizavam os trabalhos ali expostos. Um exemplo desse apontamento 

se dá na seção de “Ofícios do Comércio”, em que há uma construção cenográfica de comércios, 

contendo uma amostra dos produtos vendidos, sendo possível visualizar como se dava o 

cotidiano dos sujeitos que ali trabalhavam diariamente. Contudo, não há referência alguma a 

quem eram essas pessoas, somente quais instrumentos eram utilizados para realização da 

atividade, e ao perceber a ausência de demarcação de gênero e raça acerca desses sujeitos é 

 
13 MENEZES, Op. cit., p. 17. 
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possível pensar também qual lugar as mulheres ocupam nas dinâmicas do mundo do trabalho, 

pois 

A invisibilização do trabalho de subsistência das mulheres e da contribuição dos 

comuns para a sobrevivência concreta das pessoas por meio da idealização desses 

trabalhos não só se parecem como também têm raízes comuns (...) de certa forma, as 

mulheres são tratadas como os comuns, e os comuns, como as mulheres.14 

 

Seção “Ofícios do Comércio”, Museu de Artes e Ofícios de Belo Horizonte. 

Em contraponto a seção supramencionada, a seção de “Ofícios do Fio e Tecido” 

possibilita pensar quem eram os sujeitos que estavam realizando aqueles trabalhos. Ao nos 

mostrar os instrumentos necessários para a realização da produção de fios e tecidos, a 

exposição também nos mostra uma figura sentada junto ao tear, suas vestes nos possibilitam 

pensar que seria uma mulher que estaria operando a máquina, porém essa figura é construída 

para sem rosto, e o que temos é somente uma estrutura com as vestes, para que não seja 

possível ver detalhes que instiguem a imaginação acerca desse passado. Aqui a atividade da 

ação educativa do MAO cumpre papel central, pois ao lançar questões sobre quem eram os 

sujeitos que realizavam aqueles trabalhos, qual o caráter desse trabalho, a dinâmica construída 

 
14 MIES, Maria. BENNHOLD-THOMSEN, Veronika. The Subsistence Perspective: Beyond the Globolized 

Economy.Londres: Zed Books, 1999, p. 31. 
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em cima das exposições se modifica e o apagamento do trabalho das mulheres, por exemplo, 

nos diversos setores presentes no Museu é estabelecido através de outra óptica15.  

 

Seção “Ofícios do Fio e do Tecido”, Museu de Artes e Ofícios de Belo Horizonte. 

A expografia do museu contém poucos textos, e o seu site segue uma construção muito 

similar, disponibilizando aos públicos poucas imagens e textos informativos curtos acerca de 

cada seção. Apesar de curtos, os textos nos dão uma pequena amostra das intencionalidades 

narrativas desse espaço, que guarda algumas similaridades com as expografias dos memoriais 

acima referidos. É percebido que mesmo um museu que compreende a categoria trabalho 

enquanto exploração dos sujeitos, sub representa as mulheres trabalhadoras, comunicando para 

nós a problemática do lugar que as mulheres das classes subalternizadas ocupam historicamente 

o lugar do trabalho informal.  

Para compreender as motivações pelas quais as narrativas acerca dos ofícios no MAO 

são construídas sem marcações de gênero, é necessário refletir acerca de onde estão as mulheres 

 
15 MARTINS, Thiago Lucas Rodrigues. O que motiva os sujeitos de diferentes grupos sociais a visitarem o 

Museu de Artes e Ofícios de Belo Horizonte – MG. Dissertação de Mestrado, Pós-Graduação em Educação: 

conhecimento e inclusão social, da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais – 

FAE/UFMG, 2015. 
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na divisão social do trabalho. Marx ao tratar acerca dessa divisão demarca que “a divisão do 

trabalho na sociedade e a correspondente limitação dos indivíduos a esferas profissionais 

particulares se desenvolve (...), a partir de pontos opostos.”16, e é possível pensar que na 

produção do capitalismo brasileiro o polo ocupado por determinadas mulheres, 

majoritariamente negras, é o do trabalho informal, sendo o contingente de sujeitos a ocuparem 

os trabalhos mais subalternos e a comporem largamente os índices de desemprego. 

Mas por quais razões é necessário trazer esses apontamentos para tratar da realidade 

dessas exposições? Na conjuntura em que vivemos de pandemia e gradual aumento da 

precarização do trabalho, os sujeitos mais afetados pelo exponencial aumento do desemprego, 

de acordo com Relatório Minera17são mulheres, e sendo a maioria dessas mulheres negras, esta 

realidade guarda forte relação com o transcurso das desigualdades estruturais no território 

brasileiro, como é indicado por Beatriz Nascimento “a mulher negra, elemento que expressa 

mais radicalmente a cristalização dessa estrutura de dominação, vem ocupando os mesmos 

espaços e papéis que lhe foram atribuídos desde a escravidão”. Isso se reflete na construção 

expográfica do museu, na seção de Ofícios da Terra, por exemplo, o caráter do trabalho não é 

definido, porém na própria exposição são dados elementos para que pensemos sobre quem 

realizava esses trabalhos. 
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As Casas de Tambor de Mina em São Luís do Maranhão: Memória e 

Resistência 

 

Denise Cerveira Tavares1 

 

Resumo: O presente artigo aborda sobre as primeiras casas de matriz africana estabelecidas em 

São Luís - MA: Mina Jeje, de origem Daome e Mina Nagô, de origem Ioruba, consideradas 

marcos da cultura negra maranhense. Observa-se ao longo do estudo um pouco da história de 

cada casa, suas memórias e resistências. A religião de matriz africana conhecida como Tambor 

de Mina no Maranhão é estabelecida e fundada por africanos em São Luís desde meados do 

século XIX. Seus ensinamentos, suas tradições são transmitidas por meio da oralidade e “[...] o 

primeiro domínio onde se cristaliza a memória coletiva dos povos sem escrita é a existência das 

etnias ou das famílias, isto é, dos mitos de origem” (LE GOFF, 1992, p.428). Portanto, o 

trabalho parte de uma perspectiva da memória como categoria. Com isso, pensar a memória a 

partir de seus lugares há uma grande importância, por meio da utilização de seus símbolos, 

práticas e saberes milenares. Diante do exposto, a presença da memória e resistência das casas 

de matriz africana ultrapassam os interesses da história para servirem de base a uma etno-

história e memória afro-brasileira. Portanto, a metodologia utilizada partiu-se da bibliografia 

dos seguintes autores: Verger (1987), Bastide (1971), Santos (1986) e Ferretti (1996), onde se 

debruçam e desenvolvem importantes pesquisas sobre a temática. Com isso, a realização do 

estudo é relevante para a ampliação das pesquisas sobre memória e resistência de comunidades 

afro-religiosas, mas especificamente memórias da cultura de matriz africana. 

 

Palavras-chave: Casas de Tambor de Mina; Memória; Resistência. 

 

CASAS DE MATRIZ AFRICANA 

A religião afro-brasileira no Maranhão é estabelecida em São Luís desde meados do 

século XIX. Segundo Mudicarmo Ferretti (1996) e duas casas foram fundadas por africanos 

segundo alguns autores como Ferrete2 e Mundicarmo3, onde afirmam que foram à Casa de 

minas Jeje, de origem Daomeana e a casa Nagô, iorubana de onde derivam a maioria dos 

terreiros de Mina, são consideradas marcos na afirmação da cultura e da religiosidade africana 

no Maranhão. Conhecidas também como tambor de Mina existem muitas casas derivadas da 

casa de Nagô, algumas possuem influências de filhos, do candomblé e da umbanda. Essas duas 

 
1 Mestranda da Universidade de Passo Fundo. Bolsista da UPF. 
2Sérgio Figueiredo Ferretti é antropólogo e professor da Universidade Federal do Maranhão, autor do livro 

Querebentã de Zomadonu: Etnografia da Casa das Minas. 
3  Mundicarmo Ferretti, é antropóloga e professora da Universidade Federal do Maranhão, autora do livro Desceu 

da Guma, linha de pesquisa a cultura religiosa Maranhense. 
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casas, a de Jeje e Nagô encontram-se hoje em declínio em números de participantes e de rituais. 

Segundo Ferretti (1996) 

 

O tambor de Mina se constitui numa pratica religiosa amplamente difundida no 

Maranhão, especialmente entre populações de origem negra, da classe denominada. 

Trata-se de fenômeno social e cultural expressivo e relacionado com aspectos de 

comportamento de numeroso contingente humano que faz parte da religiosidade 

tradicional e da cultura popular, cujo significado e influencia no comportamento da 

população maranhense, não foi ainda devidamente reconhecido e analisado. 

(FERRETTI, 1996, p. 14) 

 

O tambor de Mina é uma religião carregada de ritos e bem discreta, envolvida de 

segredos e mistérios, realizam festas com transe, danças e comidas que atraem muitos 

participantes. A fartura nas festas ofertadas pelos terreiros constitui um dos elementos de 

prestígio e a distribuição de alimentos faz parte da cerimônia desta religião. 

Durante o estado de transe no tambor de Mina, são recebidos voduns4 e outras 

entidades, alguns são conhecidos como os gentis ou fidalgos que são entidades nobres com 

nomes portugueses, considerados voduns. Outros conhecidos no Maranhão são os jejes 

cultuados na Casa das Minas, diferentemente de outras casas de tambor de Mina, não baixam 

caboclos, somente voduns Jejes. 

Segundo a UNESCO (2010) o vodun conforme a explicação da teologia é um espírito 

intermediário entre a criatura e o Deus criador, ao qual o homem não pode se dirigir 

diretamente. Os voduns são entidades africanas e na casa das Minas são também denominadas 

de encantados e dizem que atendem aos pedidos que Deus permite realizar. 

As entidades espirituais do tambor de mina são os gentis, que são encantados da 

nobreza europeia, geralmente crista associados aos orixás e, as vezes também, a santos 

católicos. Esses encantados são também classificados como nagô-gentil ou como vodum-

cambinda. Entre os destaques estão o Rei Sebastião, associado a Xapanã e a São Sebastião; 

Rainha Dina, associada a Iansã; Rainha Rosa de Lima e a Oxum; Dom Luiz, Rei da França, 

associado a Xangô e a São Luiz, o Luiz IX. 

 
4Vodun ou Vodoun (ortografia Beninense; Vodun/Vodum no Brasil; Vodou, Vaudou ou outras ortografias 

foneticamente equivalentes no Haiti; Vodu ou Vodu). Em português aplica-se aos ramos de uma tradição religiosa 

teísta-animista baseada nos ancestrais, que tem as suas raízes primárias entre os povos Ewe-Fon da África 

Ocidental, no país hoje chamado Benin, anteriormente Reino do Daomé, onde o vodun é hoje em dia a religião 

nacional de mais de 7 milhões de pessoas. Além da tradição fon, ou do Daomé, que permaneceu na África. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Benim
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Haiti
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugu%C3%AAs
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_Ocidental
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_Ocidental
http://pt.wikipedia.org/wiki/Benim
http://pt.wikipedia.org/wiki/Daom%C3%A9
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fon
http://pt.wikipedia.org/wiki/Daom%C3%A9
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No Maranhão, o termo caboclo representa entidades distintas dos voduns africanos e 

dos gentis, porém é mais difícil de definir e caracterizar, são eles, os encantados que tiveram 

vida terrena, mas não são parecidos com espíritos mortos, os eguns, porém alguns deles 

pertencem a categorias não humanos como os botos e surrupiras, são associados às águas 

salgadas, como os turcos; à mata, como a família de Légua- Boji; a água doce, como Corre 

Beirada (oriundo da Cura/Pajelança). 

Portanto, a cozinha afro é bem marcante e ideológica dentro de um sistema religioso, 

onde ajuda a criar e preservar a gastronomia que hoje se encontra atualmente espalhada em todo 

país. 

 

RELIGIÕES DE ORIGEM AFRICANA NO MARANHÃO 

 

Neste capítulo iremos abordar as duas Casas afro religiosas mais antigas do Maranhão, 

localizada na capital São Luís, casa da Mina Jeje e Mina Nagô, ambas tombadas pelo Instituto 

Histórico e Artístico (IPHAN). 

2.1. Casa das Mina: comida de Santo na casa Mina-Jeje  

A casa é uma das mais antigas de São Luís é localizada na rua São Pantaleão, n 856, 

foi fundada em meados do século XIX e foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico o IPHAN no ano de 2002 pelo processo nº 1464-T-00. 

A casa era composta de escravos de etnia Jeje, Ewe ou Eouné, com sua origem do 

Daomé atual República de Benin, o qual denominavam Querebetã de Zomadonu. A casa sempre 

foi chefiada por mulheres, segundo as antigas escrituras, consta o nome da primeira proprietária, 

era a africana Maria Jesuína, cujo a casa ficava anteriormente no N° 199, esquina com o beco 

das Minas. 

Segundo Ferretti (1996) em seu livro Querebentan de Zomadunu, a escrava Maria 

Jesuína era a Nan Agotime que teria nascido na década de 1770, tendo menos de oitenta anos 

de idade em 1847, ano da aquisição do prédio atual. 

O termo “mina” veio de um grupo étnico do Gana e está associada ao forte de São 

Jorge de Mina ou Elmina, na Costa do Ouro, serviu para rotular os negros sudaneses 
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introduzidos no Brasil à época do tráfico: mina-fanti, mina mahi, mina-popo, mina-jeje, mina-

nagô, entre outros. 

Portanto, deu origem a expressão Tambor de Mina aplicado aos terreiros religiosos 

oriundos dessas etnias no Maranhão e, consequentemente, Casa de Minas onde vivem as negras 

minas. Segundo Ferretti (1996): 

 

A Casa das Minas é o nome pela qual é conhecido como mais antigo terreiro de tambor 

de Mina que se tem notícia no Maranhão, sendo provavelmente a casa que deu origem 

ao tambor de mina e que serviu de modelo a outras casas semelhantes. É também 

chamada de Casa Grande de Minas ou Casa de Minas Jeje, denominação dada aos 

grupos étnicos provenientes do Sul do Benin, o ex- Daome, vindos em grande número 

para o Brasil no século passado. A casa de Mina é ainda chamada de Querebentam de 

Zomadonu, ou terreiro d Zomadonu, nome da divindade protetora dos fundadores. 

Fundada em indícios do século XIX, a Casa das Minas é uma das mais antigas 

comunidades de culto afro-brasileiros que se tem notícia. É considerada a casa mãe 

de outros tambores de mina do Maranhão e da Amazônia, embora formalmente não 

haja outras que lhes sejam filiadas. (FERRETTI, 1996, p. 14) 

 

O terreiro tem suas festividades durante o ano todo, a grande maioria das cerimônias 

públicas, consistem em festas em homenagem aos voduns, realizadas nos dias de santos 

católicos importantes com seu calendário de festas de janeiro a dezembro. 

Dia de festa é dia de “toque na casa”, onde os tambores são tocados e sempre 

acompanhados por cânticos e danças das divindades, o qual as mulheres incorporam durante o 

culto, portanto, a festa é um momento de alegria, comunicação e devoção. 

As festas estão divididas em parte pública e uma parte secreta como discorre Ferretti 

(1996): 

As festas possuem uma parte publica acessível aos visitantes e uma parte secreta ou 

privada de que participam umas poucas pessoas. A parte pública é ocupada pelas 

danças e consultas dos voduns, inclui algumas distribuição de alimentos e invocação 

e despedida da divindade. Na casa das Minas esta parte privada subdivide-se em 

quatro etapas que recebem denominações especiais de Zandró, Narrunó, Jonu e 

Nadopé. As vodunsis ou filhas de santo não costumam e não gostam de fazer 

referências a estas etapas não publicas das cerimônias e evitam comenta-las. 

(FERRETTI,1996, p. 131): 

 

Na festa privada como descreve o autor acima, começa com o Zandró (invocação), 

durando no mínimo três dias acompanhado com matança de animais, onde se oferece alguns 

pratos como abobo, que é oferecido com cânticos, durante o ritual se faz a limpeza das pessoas 
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e dos animais que irão entrar na matança, consiste também na invocação dos voduns, sendo 

precedido pelo preparo de abobo para lhes ser oferecido; logo depois vem o Narrunó (Matança), 

é a matança ritual dos animais oferecidos ao sacrifício às divindades, geralmente realizada na 

madrugada do dia da festa; depois vem o Jonu ou Jolo (Agradecimento) é para que se façam 

pedidos e agradecimentos, é a dedicação a festa; e por último a Nadopé ou Anadopé ( 

Despedida), o encerramento da festa, com a participação somente dos iniciados, com o seu 

ritual de banho de limpeza, ou seja, a purificação para a volta para a casa com o espírito 

preparado. 

Nas festas públicas, a Casa oferece as festas grandes, que costuma durar por muitos 

dias, seguindo a tradição de que as festas mais importantes ou de obrigação, são aquelas que 

duram três dias ou mais com toques de tambor e vinda de divindades, realizando também festas 

de santos da Igreja Católica como o Ferretti (1996) descreve: 

 

Festas de Santo da Igreja Católica, em São Luís e em outras cidades antigas, eram e 

continuam a ser realizadas por irmandades religiosas durante um tríduo, uma semana, 

uma novena e uma trezena. Estas festas de igreja são muito lembradas pelo povo no 

Maranhão, pois eram importantes até o fim da década de 1950. Após o Concilio 

Vaticano II, entre 1962 e 1966 devido às modificações nas tradições litúrgicas, com a 

retirada de imagens de santos dos altares e o desestímulo à procissões e festas 

religiosas populares, estas práticas do catolicismo popular perderam a sua intensidade, 

mas são lembradas com saudosismo pelos devotos tradicionais e continuam 

parcialmente realizados por iniciativa particular e também em casas de culto afro-

brasileiros. (FERRETTI, 1996, p. 134) 

 

Atualmente, na Casa são realizadas algumas festas católicas, aniversários dos voduns 

e festas de obrigação. O termo obrigação na Casa de Minas equivale ao preceito. As comidas 

oferecidas aos voduns também são chamadas de obrigação como a abobo, pois para se evocar 

o mesmo precisa-se preparar o abobo, antes de iniciar a cerimônia.  

3.1.2 Mina –Nagô 

 A casa de Nagô localiza-se na rua das crioulas, atual, Cândido Ribeiro, Nº 799, bairro 

de São Pantaleão foi tombado pelo Patrimônio Histórico Estadual através do decreto nº 10.029 

de 4 de novembro de 1985. 
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De acordo com as pesquisas através da metodologia oral com os moradores da casa, a 

pesquisadora Mundicarmo relatou em seu livro Desceu da Guma que a casa foi aberta por duas 

africanas: Josefa de Nagô e Maria Joana com a colaboração de outros africanos e também foram 

ajudadas pela chefa da casa das minas que, segundo Mãe Dudu (atual dona da casa de mina), 

teria sido aberta cinco a seis anos antes dela.  

Da sua fundação até 2008 teve oito ou nove chefes todas exercidas por mulheres e 

somente elas dançam em transe na guma (barracão), somente os tambores (abatás) e cabaça 

grande (xequeré) são tocados por homens e sem a participação deles não há toque, sendo que 

os demais instrumentos como o agogô e algumas cabaças pequenas são tocados por mulheres e 

que também atuam na cozinha de vodum. 

Segundo Mundicarmo Ferretti (2000, p.13): 

 

Na casa de Nagô são cultuadas ou recebidas em transe mediúnico: entidades africanas 

(orixás e voduns); gentis (nobres europeus associados a orixás e também considerados 

nagôs); e caboclos (entidades não africanas, não confundidas com orixás, vinculadas 

a ilha de Caxias) (Lima, 1981, p.24). A classificação e identificação das entidades 

cultuadas na Casa é tarefa difícil, mesmo das nagôs, pois só algumas delas (como 

Xangô e Iemanjá) tem o mesmo nome do candomblé e em outras religiões afro- 

brasileiras mais conhecidas do Toque de Mina. 

 

A autora Ferretti (2000, p.14) fala também das obrigações e das comidas de obrigação: 

Na casa de nagô as obrigações para as entidades espirituais são cercados de tabus e de 

segredos e poucas filhas das casas têm acesso ao vandecó (peji). Fala-se que na Mina-

Nagô quase não há matança de animais e quando há comidas de obrigação sua 

distribuição ocorre geralmente longe dos olhos da assistência. 

 

Portanto a importância de se oferecer comidas em rituais aos deuses ajudam no 

fortalecimento dos laços religiosos e éticos unindo assim por meio da socialização os adeptos 

das religiões afro-brasileiros contribuindo assim para o aumento do contato entre os homes e 

deuses, reforçando fé e identidade. 

Realizam-se durante o ano alguns rituais e toques em homenagem aos santos como o 

da bancada, o toque ocorre toda quarta-feira de cinzas oferece alguns alimentos torrados, frutas, 

doces, refrigerantes e licores para os presentes. São realizados também seus rituais de 

catolicismo como a festa do Divino; a queimação de Palhinhas e a Ladainhas em louvor aos 
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santos do altar. Durante pouco tempo a casa também realizada brincadeiras folclóricas como o 

Bumba-boi para o encantado Preto velho, desaparecido com o falecimento da Vondunsi5que o 

recebia. 

Segundo Ferretti (2000) a casa de Nagô é muito ligada à Casa de Minas, pois aparece 

claramente no “tambor de choro” do terreiro Jeje (rito fúnebre também denominado sirrum ou 

zelin), quando se reserva um lugar aos nagoenses dentro da casa de Mina os mesmos 

permanecem na casa até o encerramento do ritual e no 7º dia a casa das minas manda para a sua 

co-irmã um tabuleiro com as comidas de obrigação. Outra ligação bem forte entre as duas casas 

é na festa de São Sebastião, onde acontecem as visitas dos voduns das Casas de Mina e de Nagô 

onde todos dançam e se confraternizam entre si. 

 

MEMÓRIA E RESISTÊNCIA 

A história oral surgiu juntamente com as novas concepções historiográficas dos anos 

1960-1970, principalmente ligada à “história dos de baixo”, à volta do acontecimento e a 

valorização do indivíduo. Enfim, ligava-se à nova linha de estudos culturais que se afastava dos 

estudos puramente estruturais e quantitativos, levando em conta novos objetos, metodologias e 

fontes. Joutard (2000) explica que a história oral apareceu com três inspirações iniciais, que 

seriam: 1) ouvir a voz dos excluídos; 2) trazer à tona as realidades indescritíveis; 3) testemunhar 

as situações de extremo abandono. Nesse sentido, dava força àqueles que não a tinham e 

possibilitava revelar o que não se encontrava nos documentos escritos. (JOUTARD, 2000, p. 

37). 

Ao estudar a memória a partir de seus lugares há uma grande importância, por meio 

da utilização de seus símbolos, práticas e saberes milenares. Com isso, a religião de matriz 

africana, mais especificamente, as casas de Tambor de Mina no Maranhão, observa-se uma 

constante luta de resistência que é estabelecida pela sua história, pois as casas foram fundadas 

por africanos em São Luís desde meados do século XIX. Com isso, seus ensinamentos, suas 

tradições são transmitidas por meio da oralidade. 

 
5Vodunsi é um termo Fon que quer dizer "Filho de Vodun", e designa todo aquele que manifesta a energia do 

Vodun, ou seja, aquele que no candomblé vira no santo, ou que recebe o orixá, aquele que passou pelos preceitos 

da religião afro-brasileira se tornou um Vodunsi ou apto a manifestar as forças do orixá 
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Diante disso, as representações do passado, compartilhadas e aceitas por um 

determinado grupo ou fora dele, faz as vezes da memória coletiva. Portanto, o entendimento 

das representações do passado, onde aborda elementos subjetivos do indivíduo ou grupos 

inseridos na história, busca entender o como exteriorizar essas representações, portanto, o uso 

da memória no campo da história oral é riquíssimo para fortalecer a historiografia 

afrodescendente. Diante do exposto, a presença da memória e resistência das casas de matriz 

africana ultrapassam os interesses da história para servirem de base a uma etno-história e 

memória afro-brasileira 

Segundo Le Goff (1992), a memória é um elemento essencial do que se costuma 

chamar identidade, seja ela individual ou coletiva, cuja busca é uma das atividades 

fundamentais das pessoas e da própria sociedade. Nesse sentido, a memória não é apenas 

conquista, mas também um instrumento de poder. Existe uma luta pela dominação da 

recordação e da tradição, estabelecendo aquilo que deve ser lembrado e aquilo que deve ser 

esquecido. 

 

CONCLUSÃO 

Observou-se ao longo do estudo um pouco da história de cada casa e seus rituais 

culturais durante toda a festividade das casas. Algumas festas católicas, aniversários dos voduns 

e festas de obrigação são oferecidas comidas de santos, chamadas de obrigação como a abobo, 

antes de iniciar a cerimônia. Além das festas abertas ao público, são feitas cerimônias e são 

oferecidas várias comidas como: Abobó, Agrará. Amió, Acarajé, Cuxá, Cariru, entre outros. As 

duas casas têm datas ao longo do ano abertas ao público para comemorar os santos católicos, 

juntamente com o banquete gastronômico oferecidos pelas administradoras da casa e a 

comunidade que de forma coletiva conseguem realizar todo o ritual, uma das mais conhecidas 

é a festa do Divino Espirito Santo, onde é oferecido pelos mordomos um banquete, um grande 

almoço e jantar. 

A partir dessa análise, constatamos que determinados lugares de memória, em razão 

desses constituírem-se em lugares de lembrança sobre o passado - são representados através de 
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diferentes veículos de representação, tais como foi discorrido neste artigo, as casas de Mina e 

Nagô, onde acontece grandes festas, seguindo tradições importantes de obrigações. 
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Por uma memória do Poder Judiciário: estudo de caso sobre o Centro de 

Memória e Cultura do Tribunal De Justiça Do Estado De Goiás 

 

Laylla Nayanne Dias Lopes1 

 

Resumo: Partindo do pressuposto de que todo patrimônio material tem uma dimensão 

imaterial, esse artigo analisa como a memória do Poder Judiciário goiano pode ser reavivada, 

recriada e difundida por meio do seu Centro de Memória e Cultura, instalado no prédio que 

abrigou o Tribunal da Relação da Província de Goyaz, instalado via decreto Imperial de Dom 

Pedro II em 1874, um dos dez Tribunais mais antigos do país. Para tanto, destacamos a 

relevância desse lugar para a sociedade para além do universo do tangível, tendo em vista que 

também transmite elementos imateriais do fazer jurídico que podem fomentar sentimentos de 

pertença e identificação. Na busca em alcançar o objetivo proposto e também a fundamentação 

do presente estudo, utilizamos os pressupostos sobre “a memória”, “a história” e o 

“esquecimento” em Nora (1993) e em Ricoeur (2007) e os conceitos de “patrimônio” da 

Constituição Federal de 1988; de “lugares de memória” de Nora (1993); de “enquadramento” 

definido por Pollak (1992); de “poder simbólico” cunhado pelo sociólogo francês Bourdieu 

(1989); de “hibridismo cultural” de Canclini (1997); de “identidade” de Hall (2019) e de 

“interdisciplinaridade” conferido por Leis (2005). São noções de suma importância para a 

constituição do referencial teórico, indispensável à sequência da pesquisa. 
 

Palavras-chave: Memória; Lugar de Memória; Poder Judiciário. 

 

INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, as instituições judiciárias tiveram início com a colonização portuguesa em 

1530 e foram organizadas a partir de preceitos normativos lusitanos2 vigentes no período 

adaptados ao contexto brasileiro. Nos acervos judiciais podem, portanto, ser encontrados 

registros materiais e imateriais significativos da memória brasileira, posto que o direito, 

enquanto produto social, acompanha os anseios, os interesses e as mudanças da sociedade para 

o qual foi criado e o Judiciário produz e guarda informações dessas transformações. 

 
1 Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Estudos Culturais, Memória e Patrimônio na Universidade 

Estadual de Goiás (PROMEP/UEG); Estudante de Direito na Universidade Federal de Goiás (UFG – Regional 

Goiás); Especialista em Neuroaprendizagem (2014); Especialista em África – Brasil (2013); Licenciada em 

Pedagogia (2014); Licenciada em História (2012). Atualmente, é Pedagoga Jurídica lotada no Centro de Memória 

e Cultura do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, membro do Comitê de Equidade e Diversidade de Gênero do 

referido Tribunal e instrutora e conteudista da Escola Judicial de Goiás (EJUG). 
2 Importante ressaltar que o direito brasileiro, por meio do direito português, sofreu ainda influência do direito 

romano-germânico e do canônico. 
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Nessa direção, o Centro de Memória e Cultura do Poder Judiciário do Estado de Goiás, 

localizado no antigo Tribunal da Relação da Província de Goyaz instalado na primeira capital 

do Estado em 1º de maio de 1874 via decreto Imperial de Dom Pedro II, um dos dez tribunais 

mais antigos do Brasil e que também integra o conjunto arquitetônico e urbanístico da Cidade 

de Goiás reconhecido como Patrimônio Cultural Mundial pela UNESCO3 em 2001, é patrono 

de um acervo de evidente relevância cultural da sociedade brasileira. 

Pelo exposto compreendemos que os bens materiais, incluindo tanto o próprio espaço 

de funcionamento do Centro de Memória e Cultura do Poder Judiciário do Estado de Goiás, 

quanto aquilo que constitui e pode vir a compor o seu acervo, transcendem a natureza tangível 

da instituição dado o valor cultural e histórico que eles têm e que não se restringe somente ao 

órgão a que estão vinculados. 

Partindo desses pressupostos, essa pesquisa analisa como a memória do Poder Judiciário 

goiano pode ser reavivada, recriada e difundida por meio do seu Centro de Memória e Cultura, 

instalado no edifício que abrigou a primeira sede do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 

um dos dez Tribunais mais antigos do país, destacando a relevância desse lugar para a sociedade 

para além do universo do tangível, tendo em vista que também transmite elementos imateriais 

do fazer jurídico que podem fomentar sentimentos de pertença e identificação. 

 

1 POR UMA MEMÓRIA DO PODER JUDICIÁRIO: ESTUDO DE CASO SOBRE O 

CENTRO DE MEMÓRIA E CULTURA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

GOIÁS 

 

Fruto da busca de pertencimentos, de raízes, verifica-se, na atualidade, uma 

multiplicidade de memórias em que tanto a sociedade civil quanto o Estado esforçam-se para 

criar marcos, registros e espaços que divulguem seus construtos memoriais. No Brasil, o 

aumento considerável dessas criações ocorreu com o fim da Ditadura Militar, dada a 

possibilidade de se conhecer diversas narrativas que, até então, eram encobertas, e com a 

promulgação da Constituição Federal de 1988. 

A atual Carta Magna, acompanhando as inquietações internacionais4 referentes aos 

 
3  Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura 
4 Nesse período, no plano internacional, destacam-se a Carta de Veneza, datada de 1964; a Convenção para a 

Proteção do Patrimônio Cultural e Natural Mundial, Paris e a Convenção de Estocolmo, ambas em 1972. No plano 

regional, destacam-se a Reunião sobre a Conservação e Utilização de Monumentos e Sítios de Valor Histórico e 

Artístico, Quito, 1967; a Carta de Machu Picchu, 1977, e o Tratado de Cooperação Amazônica, Brasília, 1978. 

(SOARES, 2009) 
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fundamentos jurídicos e à proteção do patrimônio cultural5, consolidou uma noção aberta e 

plural da identidade brasileira por meio da ampliação do conjunto de bens passíveis de proteção, 

possibilitando que os mais diversos grupos sociais atuem na defesa, na valorização e na 

promoção dos bens patrimoniais que tenham valor simbólico e lhes identifiquem,  incluindo a 

proteção sobre os bens imateriais de natureza intangível. 

Souza Filho (2006: 157) nos auxilia nessa reflexão ao afirmar que embora a legislação 

cultural brasileira tenha sido permanentemente aprimorada desde a edição do Decreto-Lei nº 

25, de 30 de novembro de 19376, sem sombra de dúvidas, a maior alteração ocorreu com a 

promulgação da Constituição de 1988 “que reconheceu, pela primeira vez, a diversidade 

cultural brasileira, que em consequência passou a ser protegida e enaltecida, passando a ter 

relevância jurídica os valores populares, indígenas e afro-brasileiros”. 

Além de reconhecer a pluralidade étnica constitutiva da identidade brasileira, a CF/1988 

“deslocou a matriz” (MENESES, 2012: 33) no tratamento dos recursos culturais, o que significa 

que os grupos sociais ganharam mais autonomia para elegerem suas referências culturais. 

Assim, o Estado deixa de ser protagonista nesse processo e sinaliza uma tentativa de superação 

do paradigma tradicionalista para o “participacionista” (CANCLINI, 1994), privilegiando o uso 

social do patrimônio. 

Em outras palavras, a atual Constituição reconheceu a diversidade cultural do Brasil, 

ampliando e democratizando a definição do patrimônio cultural, que deixa de estar associado à 

perspectiva de uma elite intelectual, cultural e política brasileira, essencialmente 

monumentalista, e passa a ser legalmente constituído também pelas manifestações, pelos 

saberes e pelos fazeres culturais, revelando as particularidades dos diversos grupos étnicos que 

compõem a nossa sociedade. 

A “epidemia memorial” (HUYSSEN, 2000) contemporânea fundamenta-se, portanto, 

na premissa de que quanto mais os sujeitos participam atribuindo valor ao patrimônio cultural 

que lhes representa, mais a ideia de identidade e de pertencimento é fortalecida e as referências 

 
5 “O termo patrimônio cultural passa a ter um sentido mais amplo em decorrência dos movimentos e debates que 

ocorrem a partir das décadas de 60 e 70 e são refletidos na redefinição das políticas públicas de preservação do 

patrimônio cultural, que têm como pressuposto a diversidade cultural” (SOARES, 2009: 25). 
6 No Brasil, “foi a primeira norma jurídica a dispor acerca da limitação administrativa ao direito de propriedade, 

criando o instituto do tombamento. Esse é um ato administrativo que deu origem à tutela do Estado sobre o 

patrimônio histórico e artístico nacional, em virtude do valor cultural que lhe fosse atribuído pelo Sphan” 

(CHUVA, 2017: 146). 
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culturais valorizadas. Como resposta a essa necessidade de identificação do indivíduo 

contemporâneo, Nora (1993) apresenta sua categoria de “Lugares de Memória”, na qual nos 

amparamos. 

Para tentar agrupar e representar sua memória, na medida em que apagam aquilo que se 

deve esquecer, os grupos sociais elegem “lugares de memória”: lugares materiais, pelo fato de 

existirem enquanto espaços físicos e concretos, como os arquivos, as bibliotecas e os museus; 

lugares funcionais, devido ao fato de darem suporte às memórias coletivas, como os manuais, 

as autobiografias ou as associações; e lugares simbólicos, que dão sentido e promulgam a 

memória social, como as comemorações, as peregrinações, os aniversários ou os emblemas (LE 

GOFF, 1990; NORA, 1993). 

O Centro de Memória e Cultura é, assim, um “lugar de memória” nos três sentidos 

atribuídos por Nora (1993): é suporte material da memória da instituição e ainda do lugar em 

que está localizado; ao mesmo tempo em que é lugar no qual a memória se ancora 

simbolicamente fazendo uma ponte com o passado; e ainda funcional, útil aos fins institucionais 

a que se destina. 

 Recorremos a Ricoeur (2007) para compreender a relevância dos lugares para a 

memória. Segundo ele, o corpo é nossa memória mais arcaica. É experiência vivida. No corpo 

tudo é lembrado. Registrado na pele, na carne, no sangue. Quando deixamos de viver na 

intimidade dessa memória, lhe consagramos lugares onde possamos acreditar que não somos 

feitos de esquecimentos, mas, de lembranças. 

A transição da memória corporal para a memória dos lugares está ligada a um momento 

particular da nossa história. Segundo Nora (1993) as sociedades pós-industriais, tendo perdido 

a memória como suporte de continuidade e preservação do social, deram início à criação de 

“lugares de memória” para que neles ela fosse recuperada; o que ratifica o aumento demasiado 

dos arquivos e dos lugares nos quais a memória se materializa. 

Em síntese, os lugares de memória resultam “do sentimento que não há memória 

espontânea, que é preciso criar arquivos, organizar celebrações, manter aniversários, pronunciar 

elogios fúnebres, notariar atas, porque estas operações não são naturais” (NORA, 1993: 13). 

Essas ações são feitas também em nome da própria história, que passa tudo historicizar. 
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A história, por sua vez, cuida de reconstruir o que já não é mais. Proporciona sair do 

particular ao geral, do específico para o universal por meio de uma operação intelectual que 

recria memórias por meio da narrativa histórica, reconstruindo o passado com análise e discurso 

crítico de um determinado tempo presente. (NORA, 1993) 

A noção de “lugares de memória” abrange, portanto, marcas, rastros, objetos simbólicos 

de memória (arquivos, bibliotecas, monumentos, construções, festas, dentre outros), isto é, 

“inscrições, no sentido amplo atribuído a esse termo” (RICOEUR, 2007: 415), que, apreendidos 

pela história podem ser uma outra história. 

Por isso mesmo, eles são, antes de tudo, um misto de história e memória, momentos 

híbridos, pois não há mais como se ter somente memória, há a necessidade de identificar uma 

origem, um nascimento, algo que relegue a memória ao passado, eternizando-a de novo. 

As representações construídas pela historiografia, assim como a memória, têm marcas 

dos processos ambíguos do lembrar e do esquecer, ou seja, são seletivas, falhas e “esquecem” 

fatos (CANDAU, 2011: 57). O esquecimento, entretanto, não é somente um empecilho da 

memória e da história. Ele é um aspecto natural da vulnerabilidade humana, da temporalidade 

e da história da vida de modo geral e, enquanto construção social, pode ser ainda um esforço 

para adequar o tempo decorrido aos interesses do presente. 

Nesse viés, se os lugares de memória são criados, é porque estão sempre presentes uma 

complementariedade/oposição entre memória e esquecimento que não pode ser desprezada. 

Eles são, portanto, espaços de disputa, seletivos e contraditórios, trabalhando diretamente em 

um processo de “enquadramento” (POLLAK, 1992) do que deve ser celebrado ou esquecido. 

Esse processo ocorre sempre que indivíduos ou grupos procuram destacar elementos 

que concorrem para a formação de uma identidade positiva, auxiliando a manutenção de uma 

posição privilegiada de poder por meio da reprodução do capital – econômico, cultural e/ou 

social, que o seu “campo” possui. O campo representa um espaço marcado por hierarquias 

sociais e lutas internas e externas entre os grupos sociais com o intuito de competirem pela 

posse de bens simbólicos que lhes proporcionam legitimidade e prestígio (BOURDIEU, 1989). 

Nesse contexto, a criação de um “lugar de memória” não é, portanto, desinteressada. É 

de se esperar, que haja sempre uma “vontade de memória”, uma “intenção de memória” que 
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oriente o trabalho memorial (NORA, 1993). Assim, “por mais liberal que seja a operação de 

reunião e de preservação de rastros de sua própria atividade que uma instituição decida 

preservar, ela é inelutavelmente seletiva” (RICOEUR, 2007: 352) e, frequentemente, opera 

exclusões sociais. 

Por conseguinte, a produção dos discursos também não ocorre de modo desinteressado, 

mas sim como resultado de interesses de certos grupos, detentores de um “poder simbólico” 

(BOURDIEU, 1989). Entretanto, isso não significa que os lugares de memória estejam fadados 

à mera reprodução de modelos hegemônicos que eliminam a participação social. 

“Para o bem e para o mal não são blocos homogêneos e inteiramente coerentes. Ali 

mesmo em suas veias circulam corpos e anticorpos, memória e contramemória, seres vivos e 

mortos” (CHAGAS, 2002: 54). Logo, se onde há memória há poder, onde há poder existe 

sempre a possibilidade de resistir. Com efeito, o discurso é provisório, incompleto, marcado 

pelas tensões entre os diversos campos onde se legitimariam as suas respectivas práticas. 

Sendo assim, o Centro de Memória e Cultura do Poder Judiciário assume ainda um 

caráter de “bem simbólico”, cuja elaboração pressupõe a seleção de elementos representativos 

da trajetória da instituição que fortalecem a identidade (institucional) e a sua legitimidade e 

prestígio entre seus membros e junto à sociedade em geral. Em suma, 

 

[a] seleção empreendida pela instituição cumpre, portanto, o papel de garantir o 

sentido ou a própria possibilidade de determinação daqueles bens escolhidos para 

representarem o passado, a história e a memória. O restante, não contemplado, fica 

sujeito a possíveis descartes (TAMASO, 2007: 171). 
 

Dada a impossibilidade da memória total, o desafio é, então, encontrar um caminho 

entre a inviabilidade prática de tudo preservar e ao mesmo tempo evitar o lugar do nada, 

meramente celebrativo, vazio de sentido, acrítico e, por isso mesmo, a-histórico. Nesse caso, o 

diferencial está em reconhecer o poder da memória das instituições de memória em colocar-se 

à serviço do desenvolvimento social, isto é, como ferramenta de intervenção social. 

Como o trabalho de enquadramento da memória se alimenta do material fornecido pela 

história, esse material pode ser interpretado, reinterpretado e combinado inúmeras vezes; 

guiado pela preocupação não apenas de manter as fronteiras sociais, mas também modificá-las 
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(POLLAK, 1992). 

Trabalhar com essa possibilidade, além de afastar a percepção de que a memória é algo 

coisificado, imutável ou, ainda, que funcione apenas como elemento de coesão social 

(HALBWACHS, 2006), passa a ser, também, fator de enriquecimento de perspetivas, posto que, 

não havendo uma memória única e universal, é possível narrá-la de outra forma, incluindo ou 

excluindo sujeitos, reconfigurando a narrativa de outro modo. 

Problematizar essas questões é reconhecer que os lugares de memória devem ser 

observados como espaços complexos e analisados dentro de contextos histórico-sociais 

específicos, imersos em disputas envolvendo questões de linguagem, legitimidade, identidade, 

oposição/complementaridade entre lembrança/esquecimento, e poder. Sobre o poder em 

exercício, Chagas (2002: 56) alerta que ele 

 

[…] empurra a memória para o passado, subordinando-a a uma concepção de mundo, 

mas como o passado é um não-lugar e o seu esquecimento é necessário, as 

possibilidades de insubordinação não são destruídas. O tesouro perdido não está no 

passado, está perdido no presente, mas importa lembrar (ou não esquecer) que ele 

pode surgir abruptamente incendiando os vivos. 
 

Não obstante a clara dimensão de poder que tem a questão judiciária e os atores nela 

envolvidos, os usos da memória pressupõe cuidados. Pois, ao mesmo tempo em que o acesso à 

memória é fundamental para a construção histórica do Poder Judiciário, o trabalho de 

reconstituir a memória exige em alguns casos revisitar os fragmentos que compõe um passado 

marcado por violação de direitos, violência e mortes. Nesse caso, cabe ao projeto de memória 

institucional abordar os conflitos havidos durante a sua trajetória, muitas das vezes silenciados, 

mas com a devida contextualização e sem exposição desnecessária de determinadas pessoas e 

gestões (AXT, 2002). 

Para Zaffaroni (1995), é exatamente o apagamento da memória histórica do Judiciário 

que tem impedido a crítica e permitido a reincidência nos mesmos erros. Assim, com 

frequência, o dever de memória poderá retomar uma memória reconstruida pela história e ferida 

muitas vezes por ela. No entanto, a ferida que se abre sobre determinados passados pode ser um 

recurso utilizado para a “reconciliação” com ele. 
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Em Ricoeur (2007: 179) encontramos a possibilidade de “uma memória instruída, 

esclarecida pela historiografia, bem como uma história sábia, tornada capaz de reanimar uma 

memória em declínio” por meio do perdão. Para o autor, perdoar é uma forma de reconciliar-se 

com o passado, não de esquecê-lo ou disfarçá-lo. 

Um Centro de Memória exitoso deveria, portanto, pressupor a promoção 

problematizada da memória. Nesse caso, não a memória cristalizada da trajetória institucional 

ou de agentes considerados relevantes nessa trajetória ou ainda um repositório de documentos 

e objetos relevantes para o conhecimento da história institucional, mas buscar certa integração 

e interação entre passado, presente, futuro e sociedade. 

Sob essa perspectiva, o Centro de Memória precisa prestar um serviço, primeiramente, 

à instituição que o organiza, mas, também, se possível, à coletividade. Para tanto, poderia iniciar 

pelo debate em torno dos aspectos identitários da instituição e de sua relação com a sociedade 

na qual se insere. 

Bourdieu (1989: 216) explica que “a retórica da autonomia, da neutralidade e da 

universalidade, expressão de todo o funcionamento do campo jurídico”, ensejou uma cultura 

organizacional em que vigora o distanciamento da sociedade. Além disso, o desequilíbrio de 

representatividade, provocou e provoca, por sua vez, uma crise de legitimidade e, 

consequentemente, uma baixa identificação da população com o ente estatal. 

A superação desse distanciamento torna, portanto, imprescindível uma aproximação e a 

divulgação da memória pode ser um importante recurso para que isso aconteça. Para tanto, 

acreditamos que as ações desenvolvidas no Centro devem ser caracterizadas pela diversidade, 

guiadas por uma política cultural híbrida. 

O termo híbrido, para Canclini (1997), tende a comportar melhor a ideia de mescla 

cultural entre tradicional e moderno, entre o popular e o culto. Construir um ambiente cultural 

híbrido implica em criar espaços de exploração e compreensão das inúmeras possibilidades 

culturais que se manifestam através da memória e da história no meio social. 

Porém, essa construção não estaria de modo algum isenta de conflitos. É nesse espaço 

que aconteceria a negociação de sentidos e de significados entre visões de mundo diferentes, 

fazendo emergir novas compreensões sobre a realidade, além de estimular a diversidade, 
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elemento fundamental para a construção de uma sociedade efetivamente democrática. Em 

síntese, adotar esse caminho significa 

 
[…] não apenas ampliar o acesso aos bens culturais acumulados, mas, sobretudo, em 

socializar a própria produção de bens, serviços e informações culturais. O 

compromisso, neste caso, não é com o ter, acumular e preservar tesouros, e sim com 

o ser espaço de relação, capaz de estimular novas produções e abrir-se para a 

convivência com as diversidades culturais. (CHAGAS, 2002: 55) 
 

Para tanto, o Centro de Memória e Cultura deve estabelecer uma relação dialógica com 

a sociedade. Ou seja, esse lugar não pode “se converter em um espaço estanque de coleção de 

resquícios ou fragmentos de memória, mas deve facilitar a criação de entornos criativos e 

interativos de participação social e comunitária, afirmando-se como agente educador” (AXT, 

2002: 230). 

Ao se afirmar enquanto um lugar de educação não-formal7 comprometido em oferecer 

aos usuários os conteúdos que dispõe, poderá possibilitar a construção de novas memórias que 

consigam impactar o ser humano e levá-lo a agir de forma diferente, com mais consciência e 

mais responsabilidade. Assim, contribuirá não só para tornar ainda mais legítimas as ações da 

própria instituição, mas também como um mecanismo de promoção da cidadania. 

A preocupação patrimonial não deve estar, portanto, orientada para a proteção de um 

passado morto, mas sim interessado nas dinâmicas da vida. Em outras palavras, “o interesse no 

patrimônio não se justifica pelo vínculo com o passado seja ele qual for, mas sim pela sua 

conexão com os problemas fragmentados da atualidade, a vida dos seres humanos em relação 

com outros seres, coisas, palavras, sentimentos e ideias” (CHAGAS, 2002: 61). 

A complexidade do trabalho realizado nesse lugar chama a atenção para outro aspecto 

relevante – a importância da interdisciplinaridade da equipe que atua em Centros de Memória 

e Cultura que pode reunir historiadores, arquivistas, museólogos, pedagogos, revisores, 

jornalistas, bacharéis em Direito, dentre outros. Na perspectiva de Leis (2005: 9): 

 

[a] interdisciplinaridade pode ser definida como um ponto de cruzamento entre 

atividades (disciplinares e interdisciplinares) com lógicas diferentes. Ela tem a ver 

com a procura de um equilibro entre a análise fragmentada e a síntese simplificadora 

(Jantsch & Bianchetti, 2002). Ela tem a ver com a procura de um equilíbrio entre as 

visões marcadas pela lógica racional, instrumental e subjetiva (Lenoir & Hasni, 2004). 

Por último, ela tem a ver não apenas com um trabalho de equipe, mas também 

individual (Klein, 1990). (LEIS, 2005: 9) 

 
7 Aquela realizada em instituições não escolares e que possuem certo grau de sistematização e estrutura. 
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Por essas características e pelos nexos realizados com a memória serem ricos de 

significação, entendemos que o trabalho interdisciplinar é necessário porque tem maior 

potencial de superar uma visão limitada sobre o acervo e de consolidar o Centro de Memória e 

Cultura como um espaço formativo. 

O acervo, que ainda está em processo de estruturação, deve ser composto por “processos 

findos, documentos, livros, armas, móveis e utensílios que, de algum modo, interessem à 

história do Poder Judiciário do Estado de Goiás” (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, 2018: 

2). Ademais, “O Museu Maximiano da Mata Teixeira, criado pelo Decreto Judiciário nº 

1.132/90, situado no Palácio da Justiça, e seu acervo”, também passaram a integrar o Centro de 

Memória e Cultura do Poder Judiciário do Estado de Goiás. 

Tudo que possa contribuir para reconstruir a memória da instituição pode, portanto, 

compor esse acervo. Isso é admissível porque as informações de um centro de memória 

transcendem a sua natureza administrativa e institucional, sendo agregado a elas um valor 

cultural e histórico que não se restringe somente ao órgão a que o centro está vinculado. 

Trata-se, portanto, de algo que vai muito além do próprio objeto. “Todos esses 

elementos, arquivísticos ou não, são iguais fontes a serem utilizadas pelo historiador” 

(BELLOTTO, 1991: 183), pois reúnem fragmentos sociais, detalhes da vida cotidiana, 

experiências, hábitos, costumes que, uma vez reconstruídos, potencializam sentidos simbólicos, 

identitários. 

“A identidade costura o sujeito à estrutura. Estabiliza tanto os sujeitos quantos os 

mundos culturais que eles habitam, tornando ambos reciprocamente mais unificados e 

predizíveis” (HALL, 2019: 11). Ou seja, proporciona ao indivíduo e ao grupo, um sentimento 

de segurança, de estabilidade, frente às acelerações do mundo globalizado e à consequente 

fragmentação identitária que nos impõe. 

Assim sendo, não apenas a memória coletiva está estreitamente ligada à lugares, mas 

também a identidade. E neste sentido vale lembrar a importância da memória para o sentimento 

de unidade e coerência de um grupo social, necessários ao trabalho identitário que devem 

empreender para a construção de si (POLLAK, 1992). 
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Como a atribuição de sentidos aos lugares é uma prática que envolve relações de poder, 

nem todo patrimônio constrói identidade, bem como nem toda identidade dá origem a um 

patrimônio. 

Por todo o exposto, compreendemos que a terminologia “Centro de Memória e Cultura” 

além de ancorar os desafios básicos do lugar, é também de alta complexidade. A escolha de sua 

terminologia destaca, define e indica a singularidade desse espaço dentre os demais espaços da 

Instituição e evidencia o valor de sua diferença e de sentido social para a sociedade. Cada um 

de seus termos – Centro, Memória e Cultura – devem, pois, ser entendidos como qualidades 

atribuídas ao espaço, valores estabelecidos e fixados ao lugar. Será o trabalho desenvolvido no 

local que irá consolidar esses valores referenciais. 

Apesar da diferença entre os três códigos, teoricamente nenhum deles possui 

precedência sobre o outro. Entretanto, acreditamos que é em função da categoria “memória” 

que um deles pode assumir uma hegemonia sobre os demais, posto que é por meio dela que será 

possível ressignificá-lo e descobrir nele, inclusive, a sua essência, fundamental para o presente 

e o futuro do lugar. 

Tendo em vista que a memória não é um todo homogêneo, ao contrário, é composta de 

orientações e interesses múltiplos, muitas vezes conflitantes, por conseguinte, é um lugar que 

também não tem uma identidade única, nem homogênea e está cheio de conflitos internos. A 

falta de consenso conceitual na literatura e a diversidade de características atribuídas aos 

Centros de Memória corroboram essa afirmação. 

Durante a pesquisa tivemos dificuldades em encontrar uma conceituação de Centro de 

Memória, tendo em vista que na maioria das tentativas de conceituação há uma predominância 

do aspecto empresarial destacando a importância de se preservar a memória da instituição. 

Os dados que encontramos são relatos de experiência de criação desses centros de 

memória e/ou memoriais, no entanto, Camargo e Goulart (2015: 13) reiteram que “não há 

consenso sobre o seu formato, alcance e significado, mas centros de memória – esses lugares 

que tanto se parecem com arquivos – estão em toda parte”. 

No Brasil, os ambientes acadêmicos e empresariais foram os pioneiros na criação de 

centros de memória. Alguns centros de memória de universidades e empresas datam da década 
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de 1960, reunindo e disponibilizando a memória das instituições, de personalidades históricas 

e de setores da sociedade civil. 

Com o fim da ditadura militar e a redemocratização do país, em 1980, tendo em vista a 

possibilidade de se conhecer diversas narrativas que até então eram encobertas pela ditadura, 

houve um aumento considerável na criação desses lugares de memória. “A partir dos anos de 

1980, como indicam várias pesquisas, tanto na França, como em toda a Europa e também nas 

Américas, tornou-se patente a eclosão desse novo objeto historiográfico: a memória” (CRUZ, 

2016: 27). 

Por não haver concordância sobre o conceito, compreendemos que o “Centro de 

Memória e Cultura do Poder Judiciário” pode ser definido como um lugar, de natureza 

educativa, social e cultural, que tem como objetivo mobilizar afetos por meio da promoção da 

memória. Isto é, dialogando permanentemente com os diversos atores sociais, onde os acervos 

possam ser explorados e reinterpretados potencializando a elaboração de uma multiplicidade 

de narrativas que de fato contemplem a diversidade brasileira. 

Costa (2019) aponta que o afeto é fundamental para a construção de memórias estáveis 

de longa duração que consigam impactar o ser humano e levá-lo a agir de forma diferente, com 

mais consciência e mais responsabilidade. Memória é, nesse sentido, instrumento de construção 

do futuro. Inserir-se no futuro é inclusive contribuir para um presente mais digno para a 

humanidade. 

Os Centros de Memória judiciários precisam, portanto, avançar na direção de sua 

singularidade em possibilitar a ampliação da solidariedade, da cidadania, dos direitos humanos 

e da justiça, temas caros ao dever ser do Poder Judiciário. Sendo assim, a reconstrução e 

divulgação da memória, significa também, a ideia de outra construção: a de um conhecimento 

sobre este poder, até então pouco difundido, a não ser em suas jurisdições e praxes cotidianas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Produto de uma demanda social de uma época, a criação do Centro de Memória e 

Cultura decorre da necessidade de identificação do Poder Judiciário com a sociedade em que 
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se insere. Sob essa perspectiva, a reinserção da Justiça na memória social por meio de seu 

Centro de Memória e Cultura, foi o recurso utilizado pelo Tribunal de Justiça do Estado de 

Goiás para transmitir elementos imateriais do fazer jurídico à sociedade, fomentando 

sentimentos de pertença e identificação. 

A memória institucional confere características identitárias ao Judiciário, a seus 

membros e ainda à sociedade, criando em seus integrantes sentidos de pertença que os identifica 

perante os demais grupos sociais e, ainda, consolida socialmente os valores que regem sua 

prática. Assim, os bens materiais, incluindo tanto o próprio espaço de funcionamento do Centro 

de Memória e Cultura do Poder Judiciário do Estado de Goiás, quanto aquilo que constitui e 

pode vir a compor o seu acervo, transcendem a natureza tangível da instituição, dado o valor 

cultural e histórico dos mesmos que não se restringem somente ao órgão a que está vinculado. 

Nesse entendimento, as construções, os arquivos, os documentos, os objetos, os 

registros judiciais, dentre outros, reúnem fragmentos sociais, detalhes da vida cotidiana, 

experiências, hábitos, costumes que, uma vez reconstruídos, potencializam sentidos simbólicos, 

identitários, necessários para reforçar a credibilidade e, portanto, a legitimidade e prestígio do 

Poder Judiciário não só goiano, mas, sobretudo, brasileiro. 

Ainda que essas intencionalidades estejam implícitas, esse lugar, enquanto espaço 

educativo, produz e divulga sentidos na sociedade e pode se tornar ainda um veículo de 

cidadania. Por conseguinte, um Centro de Memória e Cultura pode expandir suas ações para 

além da temática específica da memória da própria instituição, dependendo da amplitude do 

debate identitário proposto e de sua relação com as mais variadas esferas da gestão cultural. 

Para tanto, o projeto de memória deve transgredir as fronteiras institucionais, dialogando 

permanentemente com os diversos atores sociais, onde os acervos possam ser explorados e 

reinterpretados potencializando a elaboração de uma multiplicidade de narrativas que de fato 

contemplem a diversidade brasileira. Não se trata, portanto, de petrificar uma memória, 

imobilizando-a no tempo presente. Trata-se de propiciar uma releitura diversa daquilo que foi 

oficializado, estabelecendo uma relação com a vida social e simbólica das pessoas de agora.   
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ST 05 - Festas brasileiras nos séculos XX e XXI: possibilidades e condições 

de existências nas esferas pública e privada 
 

Patrimônio carnavalizado: o processo de patrimonialização do Samba e do 

Carnaval no Rio de Janeiro e em São Paulo 

Emerson Porto Ferreira1 

 

Resumo: O seguinte artigo, tem como objetivo de analisar o processo do samba e do carnaval 

como patrimônio imaterial, em especial, nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. Analisando 

o processo de formação do samba, podemos perceber que em ambas as cidades a sua 

musicalidade e sociabilidade se desenvolve em núcleos urbanos, com mesclas de ritmos 

oriundos do interior do país e com uma presença majoritária de população negra. O processo 

de patrimônio do samba e do carnaval foi um importante marco para o reconhecimento destes 

saberes e resistências destes grupos, principalmente das escolas de samba, porém, o modo como 

cada cidade executou tal processo é distinto. Portanto, o objetivo de tal trabalho é cruzar os 

processos e desafios que ocorreram para que tais manifestações se tornassem patrimônio, e no 

caso mais em específico, como tal processo interfere na constituição das escolas de samba do 

Rio de Janeiro e de São Paulo, incluindo nesse processo o contato com o setor privado e o 

público. As fontes a serem utilizadas serão os Dossiês, pareceres e documentos oficiais que 

possibilitaram que tal processo fosse possível seja em esfera municipal, estadual ou nacional, 

acrescentando ainda a repercussão que ambos os processos ocasionaram. 

 

Palavras-chave: samba, carnaval e patrimônio imaterial. 

 

Vejam só, o jeito que o samba ficou. e sambou! 

 

 No ano de 2007, o Instituo do Patrimônio Histórico Nacional (IPHAN) oficializou algo 

que em tese, sempre foi encarado como patrimônio: o samba carioca, ou, as suas matrizes. Em 

um resgate do consideração e dos saberes de pretos e indígenas, se reconheceu a importância 

do samba de partido alto, de terreiro e samba enredo para a compreensão da constituição não 

só da cultura carioca, mas, na formulação de uma identidade nacional. 

 Alguns anos depois, no ano de 2017, dez anos depois, o Conselho de Defesa do 

Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico (CONDEPHAAT) reconheceu em 

âmbito estadual, o samba paulista como um elemento importante na constituição da identidade 

 
1 Doutorando pelo Programa de História da UNESP, financiado pela bolsa CAPES.  
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e da formação musical do Estado, destacando como núcleo desse saber a cidade de Pirapora do 

Bom Jesus, espaço das festividades referentes ao Bom Jesus.  

 Em ambos os casos, o que podemos observar é que tal diretriz parte de um aspecto de 

valor e tal que bem possuía em relação à identidade, memória de formação da sociedade 

brasileira, em especial no caso carioca, sugere que tais manifestações geram um sentido 

imaginado de brasilidade, o que deve ser revisitado década após década para ratificação do 

registro o que significa entender o que mudou, permaneceu e os múltiplos fatores de sua 

construção. Inspirado talvez no que foi proposto ao IPHAN no registro carioca, o exemplo 

Paulista engloba em sua defesa a ideia e o samba de São Paulo se ergueu na mesma matriz do 

carioca ou seja, da festa, da religiosidade e da performance negra em núcleos urbanos. 

 O seguinte artigo visa entender as dificuldades, interesses políticos, ações e 

movimentações de grupos culturais pela patrimonialização e que se expressam nos pareceres e 

nos dossiês entregues pelo IPHAN e CONDEPHAAT, investigando as nuances existentes na 

narrativa empregada. Nos dois processos, o maior compromisso é o de estabelecer e de 

consolidar a importância do samba como matriz cultural negra na sociedade brasileira, 

mostrando suas particularidades e alterações que ocorreram e ocorrem nos mais de 100 anos de 

existência do gênero musical no Brasil. Em um primeiro momento analisaremos as dificuldades 

da imaterialidade patrimonial no Brasil, e, por fim, a análise referente ao samba Paulista e as 

matrizes do samba carioca, evidenciando as tensões, semelhanças e desafios e se apresenta. 

 

Ações de imaterialidade como patrimônio no Brasil. 

  

 A própria construção de patrimônio é um assunto que se orienta com o tempo e nos 

valores que são dados, desde um caráter sólido e material até o simbólico e imaterial. Para 

Betânia Figueiredo, patrimônio seja ele material, mas, principalmente imaterial, se constrói na 

relação entre a vida social e as articulações existentes. Dentro desta realidade, a própria 

valorização da cultura modificou-se com tempo, em que, “a necessidade de construção de novos 

conceitos ou de modificação conceitual para atender novas demandas, exigências do mundo 

contemporâneo” (FIGUEIREDO, 2015: 15). O entender o patrimônio, é, portanto, compreender 
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as dimensões e impactos dos indivíduos que movimentaram o passado, sendo assim a 

elucidação de memórias que já logo no presente, ora sendo estáticas ou não. 

 Maria Chuva chama a atenção para a ideia, que a referência cultural, que engloba o 

patrimônio imaterial é um aspecto importante para a materialidade do objeto. Quando o material 

se torna possível no Decreto nº 3.551, de 4 de agosto de 2000, em que “fica instituído o Registro 

de Bens Culturais de Natureza Imaterial que constituem patrimônio cultural brasileiro” 

(BRASIL, 2000), as festas, celebrações, modos de fazer se tornam objeto de patrimônio cultural 

no Brasil, mas ao mesmo tempo em que possuem uma imaterialidade o espaço físico também 

se torna importante para a materialização tátil e visível destes possíveis patrimônios. 

 Esta mudança dos registros que ocorre pelo IPHAN direcionou a cultura popular e 

tradicional incluindo saberes dos povos indígenas e de afrodescendentes, como nos objetos 

referentes ao samba Paulista e as matrizes do samba carioca. Também é visível perceber que o 

decreto de 2000 modificou patrimônios estaduais e municipais a reverem os seus métodos, as 

escolhas e os objetos a serem alvo de patrimônio em suas regiões. O que Chuva chama atenção 

é que tal diretriz parte de um aspecto de valor que tal bem possui na identidade, memória de 

formação da sociedade brasileira sugerindo que estas manifestações geram um sentido 

imaginado de brasilidade. Por isso mesmo que tal processo de escolha “é sempre uma operação 

política que se traduz igualmente na escolha por um passado histórico e cultural revelador de 

luta permanente pela representação da nação” (CHUVA, 2015: 37-38). 

 Para Maria Cecília Londres Fonseca, o uso do termo imaterial pode recair em um 

conceito muito abstrato. O que deve ser posto é a ideia de intangível, onde se coloca a concepção 

de algo que não se toca, já que o material possui elementos diversos que o colocam também 

como material, pois, “todo signo (e não apenas os bens culturais) tem dimensão material (o 

canal físico de comunicação) e simbólica (o sentido, ou melhor, o sentidos) como duas faces de 

uma moeda” (LONDRES, 2008: 65), o que torna todo o assunto ainda mais complexo de ser 

mensurado e catalogado. Considerar o todo que envolve um patrimônio imaterial é 

compreender que estamos falando de uma prática social “que implica um processo de 

interpretação da cultura, como produção não apenas material como também simbólica” 

(LONDRES, 2008: p. 67). 
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 E por último para Maria Amélia Jundiriam Corá, sendo a cultura um reflexo de ações 

de grupos em sociedade, onde, envolve-se discussões teóricas na vida social do sujeito, “logo 

que se nota é que, cada vez mais, a cultura é entendida como atividade econômica instrumentos 

de lazer e entretenimento da sociedade contemporânea” (CORÁ, 2015: 40). Dessa maneira, a 

cultura se direcionou na construção de identidade e na sua interação com os aspectos fatores 

internos e externos; na elaboração individual e coletiva, o que em tese não seria um problema, 

uma vez que, o reconhecimento como patrimônio auxilia ou facilita as possibilidades de 

investimento e permanência destes grupos. 

 Dessa forma, além da questão econômica e cultural, a política de patrimônio imaterial 

também está relacionada com construções de memória e identidade destes grupos até então 

periféricos nas ações patrimoniais no Brasil. O patrimônio imaterial surge dentro deste conceito 

de resgate e de reivindicações do que o Estado e sua relação de memória negou durante anos. 

Dessa maneira, “o patrimônio imaterial é considerado uma cultura em transformação, e não 

estática, como os patrimônios materiais” (CORÁ, 2015: 92) modificando inclusive os 

mecanismos metodológicos de buscar tornar estes objetos de fato elementos tombados 

culturalmente, o que coloca em discussão inclusive o investimento em políticas de história oral 

nessas comunidades. 

 Portanto as discussões acerca do patrimônio imaterial distintos de uma relação com o 

folclore é bastante recente no país. O cuidado com relação a essas transmissões de saberes, faz 

com que a construção e a concessão patrimonial a estes grupos demorem para que de fato 

ocorra. No caso do samba carioca, o dossiê e o parecer demoraram 3 anos, e no caso do samba 

paulista esse processo demorou 6 anos. Essas tensões é o que veremos a seguir. 

 

De uma botica se fez uma cuica e um bumbo: aspectos conflitantes na patrimonialização 

do samba. 

  

Para compreendermos os pedidos de patrimônio tanto em São Paulo como no Rio de 

Janeiro, temos que entender a importância do reconhecimento do samba do Recôncavo Baiano 

como patrimônio imaterial da humanidade. No caso carioca ocorre uma reivindicação de espaço 
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e de importância nacional que é dada as matrizes do samba da cidade, a saber, o samba de 

partido alto, o samba de terreiro e samba enredo. No caso Paulista, toda a construção do pedido 

e dos trabalhos desenvolvidas posteriormente são inspirados no pedido de patrimônio tanto no 

caso baiano quanto do caso carioca 

No ano de 2005, a UNESCO outorgou ao samba do recôncavo baiano, o título de obra-

prima do patrimônio oral e material da humanidade, reconhecendo as ancestralidades e os 

perigos do fim de tal prática no estado da Bahia. uma mesma tentativa foi feita para 

reconhecimento do samba carioca, o que foi negado a justificativa de tal matriz ter se tornado 

um acessório de variados contextos interacionais e não como gênero artístico.  

 Em entrevista de Corá com membro do Centro Cartola, para seu trabalho acerca do 

patrimônio imaterial pelo IPHAN, o dirigente do centro conta que “durante a montagem da 

exposição, foi reconhecido o Samba no Brasil é o Samba carioca; com esse questionamento as 

pessoas começaram a perguntar por que o Centro Cultural não faz essa proposição e nós 

resolvemos encarar esse desafio” (CORÁ, 2014: 182-183). O que fica bastante explícito dentro 

da perspectiva de se criar um registro do samba carioca frente ao IPHAN, se coloca dentro de 

um sentimento de “guardiões” de uma identidade nacional edificada pelo samba, onde, tal 

identificação, deve ter como núcleo o Rio de Janeiro. 

 No caso carioca a aposta foi de abordar o samba carioca dentro de sua origem e vertente, 

ou seja, de aprovar um direcionamento que englobe um todo “o que inclui tanto as variantes e 

modalidades derivadas do samba “inventado” no Rio de Janeiro, quanto outras manifestações 

musicais e coreográficas histórica e genericamente denominadas de “batuques” ou de “samba 

de umbigada” e que abrangem o jongo, o samba rural paulista ou samba de bumbo, o tambor 

de crioula, o coco nordestino e o samba de roda baiano” (BRASIL, 2008: 03), o que indica no 

parecer a importância de patrimonializar as matrizes do samba carioca, que se encontrava em 

risco de desaparecimento.  

 Se no documento carioca uma das ações se coloca dentro do Rio de Janeiro como o 

“inventor” do gênero, colocando em si uma centralidade, a narrativa que foi dada ao caso 

paulistano se ancora em uma singularidade que se encontra dentro do Estado de São Paulo, em 

um ritmo que possui uma abrangência no seu aspecto urbano e rural. O samba paulista é narrado 
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como independente de qualquer outro ritmo semelhante, porém, o indicativo do parecer exigia 

“ser necessário definir melhor, dentro do complexo cultural do samba brasileiro, o lugar 

ocupado pela forma do Samba de Bumbo, como exemplar distintivo e específico de sua 

existência em São Paulo” (SÃO PAULO, 2012: - 52). 

 O registro das matrizes do samba carioca é datado de 2004, sendo de fato registrado em 

2007. Assinam tal pedido de registro o Centro Cultural Cartola, a Liga Independente das 

Escolas de Samba do Rio de Janeiro (LIESA), a Secretaria para a Promoção da Igualdade Racial 

(SEPPIR) e a Fundação Palmares, o que coloca dois aspectos importantes: a ideia de 

racialização embutida na figura da família de Cartola, muito pelo interesse cultural e da SEPPIR  

Fundação Palmares do reconhecimento da matriz negra na formação do samba e na construção 

cultural e histórica do país, tendo na figura das baianas e da velha guarda um ponto central. Um 

segundo ponto importante, se coloca no fator institucional vindo pela LIESA, interessada na 

busca de uma “chancela” cultural e de busca de captação de maiores possibilidades de verba 

para o desfile das escolas de samba. Sendo assim, a importância de tal parecer se coloca no ato 

de “registrar a própria evolução e contemporaneidade do samba carioca, suas sobrevivências, 

influências e transformações” (BRASIL, 2008: 24), o carnaval assim foi posto como o elemento 

central para entender a formação urbana do samba carioca.  

No caso paulista, o CONDEPHAT recebe, o pedido organizado por Tadeu Augusto 

Matheus, membro do Projeto Cultural Samba Autêntico e pelo cientista social, Marcelo 

Manzatti, ambos pesquisadores do samba paulista. O interessante é que o pedido possui um 

abaixo assinado com 16 grupos de samba paulista, de origem do interior paulista que tem como 

objetivo endossar que o ritmo paulista ainda existe e precisa ser preservado. O que aqui 

podemos perceber de diferente é ausência de uma liga ou instituição carnavalesca no processo. 

A princípio a União da Escolas de Samba Paulistanas (UESP) ajudaria no processo, porém, não 

seguiu dentro do projeto, e a Liga das Escolas de Samba (LIGA) não integra e não possui 

nenhuma menção de influência e de interesse no processo.  

Também dentro do parecer indicado pelo CONDEPHAT para o registro do samba 

paulista, temos um forte aspecto racial. Por mais que exista uma percepção de contato entre 

negros e brancos, o parecer indica que:  
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Esta história documenta a passagem da sociedade escravocrata para a sociedade livre, 

das transformações das formas de trabalho (do café e o açúcar para a industrialização), 

da sociedade rural para a sociedade urbana, nos diferentes municípios do estado; e, na 

capital paulista, dos cordões para as escolas de samba” (SÃO PAULO, 2012: 51).  

 

A relação desse processo de transição é posto dentro do pedido de tombamento é colocado 

como ponto essencial para se entender a formação do samba paulista, pois, dessa relação 

hierárquica, se construiu no núcleo dos festejos de Pirapora do Bom Jesus, uma paisagem 

sonora negra pelo samba de bumbo. 

Um ponto importante que o Dossiê Matrizes do Samba coloca se estabelece dentro do 

que seria o samba carioca, onde, independente de qualquer influência que possa ter, ele se 

coloca como um samba que atravessou mais de 100 anos, se tornando um produto “original” da 

cultura carioca, e por extensão, de âmbito nacional. Aliado a isso, a narrativa histórica que o 

Dossiê emprega é de uma constante perseguição pelo setor público e elites, o que modificou 

sua formação, e, consequentemente, a sua consolidação dentro das entranhas da cidade. Como 

o dossiê indica “as suas matrizes – representadas aqui pelos gêneros partido-alto, samba de 

terreiro e samba-enredo – são um  

patrimônio popular e cultural não só do Rio de Janeiro, mas de todo o país” (JUPIARA et. al., 

2007: 23). 

 No caso carioca, a formação das escolas de samba a partir dos Anos 30, se tornaram um 

aspecto importante de guardião desse processo de formação (principalmente musical e de 

ancestralidade) que mesmo com tal processo de exclusão e de imposição urbana, serviu como 

espaço de “reunião, troca de experiencias, estabelecimentos de redes de solidariedade, criação 

artística e festa” (JUPIARA et. al., 2007: 23). Essa questão é importante, pois, no caso 

paulistano temos um processo inverso: seria a musicalidade do samba de bumbo que gerou uma 

influência dentro da formação das práticas carnavalescas, em especial, nos cordões que surgem 

a partir de 1914. Como indica o parecer “o Largo da Banana bem como o bairro da Barra Funda 

são apontados na bibliografia como berço do samba de São Paulo, por congregar no local os 

trabalhadores negros que, em seus momentos de lazer, praticavam o samba de bumbo, fundando 

os cordões” (MATHEUS, 2011: 32). 
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 Pensando em questões de localidade e espacialidade, podemos perceber que os dois 

textos base para a produção do dossiê possuem seus espaços imaginados de ponto de partida. 

Outra marca importante é a importância da população preta na constituição e elaboração das 

duas matrizes de samba, sendo no caso carioca, esse aspecto mais forte. Dessa forma, a Pedra 

do Sal, localizada na região da Gamboa, se tornou um marco cronológico do samba carioca. As 

relações de trabalho e as redes de solidariedade que são criadas nesse processo de reformulação 

urbana carioca, aprofundam um sentimento de enriquecimento cultural e identitário. No caso 

paulista, a cidade de Pirapora de Bom Jesus, cidade limítrofe com a região metropolitana de 

São Paulo, se constrói como um núcleo de formação e de concretude de uma identidade paulista 

do samba. 

 Para os autores que constroem esses documentos para a concessão de ser um patrimônio 

imaterial, entender o espaço urbano e suas complexidades é uma forma de se entender como o 

samba foi criado, divulgado e consolidado. No caso da região da Gamboa, ou Pequena África, 

foi a partir do samba que a região conseguiu se tornar um aspecto de identidade “que nasceu e 

se impôs como um ambiente afirmativo e comunicativo do negro, foi um momento definitivo, 

eterno, para o Rio de Janeiro, para quem é um símbolo resistente e inspirador” (JUPIARA et. 

al., 2007: 20). Um pouco mais abrangente, o exemplo paulista tem em Pirapora um aspecto de 

ponto de identidade e de lazer de uma população negra, seja no interior, nos trabalhadores na 

área da agricultura, ou nos que sobreviviam dentro da crescente malha urbana paulistana:  

 

Samba Paulista não nasceu em Pirapora do Bom Jesus. Ao contrário, a cidade operou 

como um centro de romeiros, um ponto de encontro entre diferentes sujeitos e grupos 

organizados provindos de outros locais. Majoritária ou exclusivamente negros, 

descendentes de antigos escravizados, que cumpriam obrigações decorrentes de sua 

fé sincrética. Pirapora, circunstancialmente, funcionou como o local onde aqueles 

grupos interagiam socialmente (MATHEUS, 2011: 14) 

 

 Em ambos os casos, a religiosidade se torna assim um fator importante na narrativa de 

patrimônio. A religiosidade dentro do samba é sincrética dentro de sua essência, em que, se 

entendendo por sincretismo, “as religiões africanas, efetivamente postas fora da lei pelo Brasil 

oficial, só puderam ser preservadas através do recurso do sincretismo” (NASCIMENTO, 2016: 

133); em outras palavras, não é uma ferramenta desenvolvida de forma natural ou orgânica, 
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mas como uma forma de defesa e contra a coerção da religião cristã. No Rio de Janeiro, a 

proximidade com as matrizes africanas é um fator de formação, principalmente nos terreiros, 

“seja por identidade seja por conveniência ou estratégia de sobrevivência, a esfera do samba e 

a da religião se misturavam desde antes de o samba carioca ser chamado por tal nome e antes 

de existirem as escolas de samba” (JUPIARA et. al., 2007: 66). De maneira semelhante, o 

samba paulista que performa em Pirapora, possui uma relação direta coma festa religiosa, 

porém, não quer dizer que seja necessariamente uma prática religiosa.  

Ainda podemos pontuar como aspecto importante na construção dos dois processos de 

patrimonialização é a coreografia, ou no caso, a dança que cada um desses ritmos possui. No 

exemplo do samba de terreiro e do samba paulista, a elaboração da coreografia tem profunda 

semelhança com o samba de roda, o coco e o jongo, sendo esse último um elemento ritmo e 

coreográfico em comum. No samba de terreiro: 

 

A dança se dá em torno e para dentro da roda, espaço-matriz do samba. O requebrar, 

o girar em torno de si próprio (e o rodar da saia, no caso das mulheres), o ligeiro curvar 

das costas enquanto as palmas esquentam o desfaio; as mãos na cintura, com os braços 

em arco; o passo miúdo, miudinho, movimento ligeiro dos pés num ir e vir quase 

hipnótico; o leve tocar de pernas de um sambista em outro, como num convite para 

participar (JUPIARA et. al., 2007:  60). 

 

 Mario de Andrade em estudo sobre o samba paulista, indica que: 

 

O movimento geral é um avançar e recuar em filas. Quando os instrumentistas 

avançam, as filas de dançantes recuam, e se estas avançam, a fila dos instrumentistas 

é que recua [...] O movimento de-avanço é um simples passo inteiro de marcha, sem 

que haja pé determinado pra começar. O indivíduo avança uma perna ao mesmo tempo 

que levanta o corpo flexionado, trazendo pois para a frente a bacia. (ANDRADE, 

1937: s/p). 

 

 A dança nesses dois gêneros de samba é uma parte essencial do ritual, uma relação que 

se estabelece principalmente pelas mulheres, em um som ritmado e acelerado do tambor. Se 

torna um ponto comum também a roda, que tem uma ligação com a religião de matriz africana, 

onde, o movimento circular é um elemento integrante de relação entre a ayê (terra) e o orum 

(morada dos deuses). A roda como parte coreográfica se torna comum dentro do samba da 

partido alto, que no caso, possui um ritmo do samba como é mais conhecido. 
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 A maior diferença se encontra no samba enredo, em que a dança não se restringe apenas 

a matriz africana. Além do samba de quatro tempos com os pés e quadris, performado por 

passistas e o girar do corpo efetuado pelas baianas, o samba enredo possui ainda uma relação 

com a dança europeia, no caso nos casais de mestre sala e porta bandeira.   

 Olhando para toda a análise do processo de herança do samba carioca e paulista, 

podemos perceber que se enquadram na ideia de que sua imaterialidade se apresenta na 

realidade para além do musical. Analisando esses dois dossiês e pareceres, observamos a 

atuação da dança, da religião, da metrópole e dos negros como catalisadores de tudo que se 

desenvolve. Portanto, entender como esses fatores modificam o samba nas duas posições torna-

se fundamental. O samba paulista e as matrizes do samba carioca, tem no seu ponto instrumental 

elemento importante para o entendimento de sua performance, como podemos analisar na tabela 

abaixo. 

 Os instrumentos tanto do samba paulista como do samba de terreiro, se aproximam de 

uma matriz relacionada ao jongo, ritmo que envolve uma batida feita por tambores, em um 

ritmo 2/4. Além disso, a umbigada, dança realizada em movimentos de aproximação entre os 

praticantes, caracteriza a perfomatividade dos participantes. O jongo se construiu na região do 

Vale do Paraíba, entre o Rio de Janeiro e São Paulo, nas zonas de produção cafeeira. Entender 

sobre o jongo é importante nesses dois casos, pois, ele forma boa parte da musicalidade e da 

forma como se desenvolvem. 

 Mario de Andrade indica que o “samba rural paulista se define pela coreografia. As suas 

peças se confundem muito com as de outras danças nossas de próxima origem africana, como 

o jongo, ou mais remota, como o coco nordestino em suas manifestações mais rudimentares” 

(ANDRADE, 1937: s/p), que ainda tem em sua musicalidade uma espécie de desafio, em que 

dois versadores improvisam rimas e versos que tem em sua grande maioria: uma parte 

introdutória, apresentando o motivo do verso e uma pequena quadrinha ritmada que se repete 

ao batuque do bumbo. Essa característica do improviso e de um ritmo solto é a marca do samba 

de terreiro, em que os praticantes desenvolvem uma parte fixa que é cantada e outra que se 

desenvolve em improviso.  
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 O samba de terreiro possui em sua marca uma identidade específica e que se associa 

com a comunidade de origem. Em suas letras temos alusão ao bairro, a baluartes e de símbolos 

que os define. Portanto, ele em tese se torna mais aproximado ao que seria a origem do samba 

dentro das agremiações. Partindo dessa premissa, o samba de terreiro é uma prática sócio 

musical, onde, “se caracterizam, tal como no caso do sambas dos primeiros desfiles (que 

discutiremos a seguir), por ter apenas essa primeira parte, sendo a segunda totalmente livre para 

os versadores” (JUPIARA et. al., 2007: 61).  

O partido alto tem em sua grande característica, a improvisação no ato da apresentação 

de seus praticantes, como uma mescla do desafio que temos no samba Paulista e de uma métrica 

que temos no samba de terreiro, ou seja, ele se constitui em uma disputa em que a letra em sua 

grande maioria apresenta tons jocosos, casos de amor e alusão ao espaço geográfico dos 

compositores, em sua grande maioria, áreas de presença de escola isso. Como o dossiê 

apresenta, o samba de partido alto se constitui como um herdeiro do paradigma do Estácio, 

tendo em sua base rítmica, melódica e métrica uma aproximação grande, por isso mesmo que é 

visto como uma matriz do samba carioca exatamente pela forte identificação popular “a levada 

de partido-alto associa-se ainda a um andamento mais lento, favorecendo o desenvolvimento 

do canto tanto do coro quanto da parte versada” (JUPIARA et. al., 2007: 26). 

Podemos observar que o partido alto se dissocia um pouco mais da própria ideia da 

escola de samba, diferente do samba de terreiro e do samba enredo. embora muitos de seus 

praticantes sejam membros de escolas de samba seja como compositores ou como ritmistas, tal 

gênero se desprendeu dessa ideia de ancestralidade. Essa característica é aproximada ao que 

Corá aponta na relação existente do interesse mercadológico o gêneros ou aspectos populares 

posso gerar lucro, como a autora indica “o que importa é o popular enquanto popularidade, isto 

é, para o mercado e para a mídia, o popular não interessa como a tradição, como algo que 

perdure” (CORÁ, 2014: 50). Essa reflexão é importante, devido ao fato que o dossiê ameniza 

essa realidade, ou seja, o que é colocado dentro da construção do gênero de partido alto é apenas 

essa origem quase que “mítica” posta na narrativa do documento. 

Dos gêneros que a gente está analisando ao longo deste trabalho, o samba enredo é de 

longe o gênero mas peculiar e curioso de todos eles. Como qualquer música, existe uma tríade 
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no processo de criação, na qual o compositor, o intérprete e o público são um. Mas, nesse 

contexto, o samba enredo é antes de tudo uma exigência dentro de uma competição. Em seu 

processo de julgamento, o regulamento considerará sua melodia e letra. A letra da obra pode 

ser subjetiva, narrando o enredo de forma abstrata ou descritiva, decompondo os detalhes de 

acordo com os detalhes da narrativa.   

Portanto, o samba enredo ele é um produto acima de tudo criado para a exigência das 

constantes modulações de mudanças e o Carnaval de escola de samba passou ao longo do 

tempo. Dessa maneira o samba enredo já foi pro base de improviso, dentro de uma estrutura de 

16 compassos, samba lençol na descrição fidedigna do enredo, samba cujo único objetivo é o 

refrão e o alcance popular, samba de escritório, samba de encomenda e no seu modelo mais 

recente, sua escolha segue um modelo padronizado de acordo com os interesses da LIESA e da 

Rede Globo de Televisão.  

Essa reflexão do tempo presente é importante, pois, o dossiê ameniza as modificações 

do samba enredo tem passado nos últimos anos. O único apontamento de criticidade existe no 

processo fonográfico na década de 70. Nesse aspecto o dossiê de fato estabelece uma crítica, 

quando aponta que: 

 

Um outro aspecto bastante discutido sobre a performance do samba-enredo diz 

respeito à aceleração do seu andamento, que foi se tornando mais acentuada nas 

últimas décadas. Essa aceleração representa um agudo afastamento das características 

musicais do samba, uma vez que andamentos exageradamente rápidos mascaram as 

nuances rítmicas da levada da bateria, reduzem o potencial de interpretação dos 

cantores e escondem a riqueza dos caminhos melódicos e harmônicos, além de 

trazerem significativas consequências coreográficas. Todo esse processo representa 

um afastamento das matrizes do samba-enredo, que se tornou prática cada vez mais 

voltada para o comércio do carnaval e menos para a atividade cultural JUPIARA et. 

al., 2007: 26). 

 

O samba enredo se tornou assim o gênero o maior risco de mudança e interferência de 

toda sua composição rítmica e melódica.  Diferente do samba de partido alto que se torna um 

gênero mercadológico, mas mesmo assim conseguiu manter aspectos da sua origem, o samba 

enredo descaracterizou-se ao longo do tempo perdendo inclusive o seu alcance nacional dentro 

do mercado fonográfico. Michel de Certeau aponta que, “as indagações, as organizações e ações 

ditas culturais representam ao mesmo tempo sintomas e respostas com relações as mudanças 
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estruturais na sociedade” (CERTEAU, 2012: 192), ou seja, o samba enredo se encontra dentro 

desse conflito entre, o mercado e sua força e interesse de lucro e com sua própria estrutura, que 

se adequa a realidade existente. Para Andreas Huyssen “é parte de uma transformação cultural 

que emerge lentamente nas sociedades ocidentais, uma mudança da sensibilidade” (HUYSSEN, 

1991: 20).  

Essas mudanças, sejam no espetáculo frio ou nas transgressões de paradigmas, 

promovem outros olhares e entendimentos do contato com as artes ou em sociedade. Porém, 

Huyssen, não consegue ver uma mudança pelo novo, mas, na reciclagem de técnicas do próprio 

modernismo, isso em relação a ideia pós-modernista de mudança radical. Essas alterações que 

o samba enredo passa afetam não só o Carnaval do Rio de Janeiro mas também o carnaval 

paulistano. Quando o Carnaval paulistano é oficializado em 1968 o regulamento empregado é 

exatamente o carioca, este já em processo acelerado de mudança, promovendo indiretamente, 

a alteração na musicalidade da folia paulistana e na hibridação entre o samba do interior e o que 

foi desenvolvido na cidade. 

 

Cansei de ser marginal! Hoje meu samba é patrimônio! 

 

Analisando toda base documental para fundamentação tanto das matrizes do samba 

carioca quanto do samba Paulista, podemos perceber uma forte preocupação de manutenção e 

de mostrar existe uma longa e profunda ancestralidade nos dois casos. Mesmo que possuam um 

tom enciclopédico, o objetivo principal é o de construir e edificar a importância dessas 

manifestações para identidade de seus grupos de origem, e principalmente, de uma presença 

negra na sociedade. A imaterialidade do patrimônio é algo que se coloca em uma ordem 

identitária, que se encontra em manifestações, práticas e fazeres e se estabelece nesse contato e 

que portanto se constrói na oralidade. Os dois documentos estão em constante conflito com a 

ideia de tradição e identidade, orbitando entre um direcionamento imaginado dessa cultura ou 

das dificuldades existentes.  
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No caso Paulista a maior preocupação é de legitimidade desses grupos espalhados pelo 

estado e, que, ainda guardam ou pelo menos reproduzem o modo de tocar o samba de bumbo 

como se ainda existe se os ecos dos ritmos situados nos barracos de Pirapora do Bom Jesus: 

 

Contudo, esses também são nomes conhecidos, entre pesquisadores e interessados na 

história do samba do estado de São Paulo. O que se sabe acerca do Samba de Henrique 

Preto ou do Cururuquara, em Santana do Parnaíba? O que ocorreu com o Samba de 

Itu, depois que o sociólogo Octavio Ianni sobre ele escreveu, ainda nos anos 1950? O 

uso do tambu, em Tietê e/ou Piracicaba, e dos grupos que os mantêm, o se sabe sobre 

eles, nos dias correntes? Ou as formas do Samba Lenço, do samba de umbigada etc? 

(TADEU, 2011: 47)  

 

 Entender o que é o samba Paulista na atualidade talvez seja o maior objetivo da 

constituição do patrimônio imaterial existente, ou seja a busca da legitimidade e de 

reconhecimento institucional dessa prática universalizada dentro do estado de São Paulo. Essa 

relação também existe no caso carioca, onde a política de salvaguarda é um dos principais 

pilares, na justificativa para que tal ritmo fosse oficialmente um patrimônio. Indiretamente o 

samba do Rio de Janeiro, em tese, conseguiu se modificar e se adaptar às realidades da 

modernidade existente, uma parte importante do dossiê resume muito bem o objetivo dos atores 

pelo registro do samba carioca: 

 

Embora se perceba com clareza que, ao contrário de tantas outras manifestações de 

cultura popular, o samba do Rio de Janeiro não se encontra ameaçado de extinção, o 

seu reconhecimento como patrimônio imaterial contribuiria decisivamente para 

minorar os riscos de enfraquecimento das suas matrizes. O registro como patrimônio 

teria o efeito de sublinhar a importância do respeito às tradições que se vinculam a 

essas matrizes e ressaltar toda a pujança e diversidade (JUPIARA et. al., 2007: 113). 

 

 Em outras palavras, o maior interesse existente é o de legitimar a prática da cultura do 

samba da sociedade carioca, como um produto legitimamente brasileiro. Por mais que seja uma 

realidade entre aspas natural da cultura local, a constituição como um patrimônio nacional 

imaterial seria a chancela necessária para a promoção de políticas públicas frentes ao estado do 

Rio de Janeiro a prefeitura do Rio de Janeiro e as ações culturais de âmbito nacional, seja para 

a captação de recursos financeiros ou para o crescimento dessa matriz carioca do samba. 
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Se torna fator importante, a longo prazo, a fiscalização desses elementos culturais que 

se torna um patrimônio. No caso carioca podemos citar dois exemplos antagônicos: um deles 

foi o reconhecimento nas rodas de samba como patrimônio do município do Rio de Janeiro, em 

uma ação que visou principalmente medidas de salvaguarda de uma prática e se tornou ao longo 

dos anos descaracterizada pelo mercado fonográfico. Outro exemplo, foi aprovação para 

pesquisa e recolhimento de documentos e Fontes para o reconhecimento do samba Paulista com 

um patrimônio imaterial reconhecido pelo IPHAN, em 2019, onde devido as consequências da 

pandemia tal processo se encontra parado. 

Nesses dois exemplos a modificação empregada pelo reconhecimento do patrimônio, 

possibilitou a criação de um modelo e âmbito nacional estadual e municipal de reconhecimento 

de diversas práticas vistas como imateriais, mas, alguns ajustes merecem atenção dentro desta 

fiscalização. No caso Paulista não existe nenhuma política de salvaguarda ou de promoção em 

larga escala que tais grupos executores do samba de bumbo, o que revela que mesmo se 

tornando um patrimônio seu reconhecimento ainda ficou limitado a sua zona geográfica de 

ação. Em um caminho um pouco mais complexo, para o Carnaval de 2022, as escolas de samba 

do grupo especial do Rio de Janeiro pela primeira vez desde 1932, ano que se oficializou o 

Carnaval e desde a década de 40, Marco cronológico dos primeiros sambas enredos, a escolha 

de samba enredo não terá como palco as suas quadras de ensaio. Em acordo entre a TV Globo 

e a LIESA, as escolas de samba enredo seguiram um padrão de dia, horário e métrica de escolha, 

ou seja, de forma indireta se criou um regulamento comum na escolha do samba enredo. 

A relação imaterial do samba possui 14 anos de existência, desde a primeira vez que de 

fato foi aceito pelos órgãos de patrimônio. Como podemos observar ao longo deste trabalho, 

está o processo ainda está longe de ter um fim seja por questões comerciais, políticas ou 

econômicas. Em ambos os exemplos, o Carnaval de escola de samba eclipsou a discussão 

patrimonial do seu gênero de origem, no caso carioca as constantes mudanças que são 

empregadas no samba enredo, necessitam de constante debate e reflexão, seja nos âmbitos 

acadêmicos, mas principalmente dentro das agremiações, bem como, de uma atenção pelo 

IPHAN da necessidade de maior apoio para entender o quão nocivo ou não são tais alterações. 
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No caso paulista, os grupos tradicionais do samba de bumbo tentam se afastar do que se 

tornou o samba dentro da cidade de São Paulo, embora, muitas agremiações recorrem a essa 

visão mítica dos barracões de Pirapora para justificar sua origem rítmica. Diferente do Rio de 

Janeiro o samba de bumbo não conseguiu ser um atrativo fonográfico, um exemplo disso se 

encontra no apagamento de sambistas que tinham no samba Paulista a matriz principal de suas 

composições, como no caso de Geraldo Filme, nome que foi colocado em segundo plano no 

que é o samba de São Paulo. 

Portanto, se torna extremamente necessário a ampla divulgação da importância do 

patrimônio imaterial que o samba se tornou seja em caráter nacional no Rio de Janeiro, ou, de 

forma local em São Paulo. Inserir o processo de Constituição de tal gênero é a melhor forma de 

preservação ao longo prazo não necessariamente de uma falsa sensação de tradição, mas, em 

preservar a possibilidade de futuro dentro das comunidades e fora dela. Aqui entendemos que 

as escolas de samba, aliados aos grupos executam as obras, é um fator essencial para não deixar 

o samba morrer. 
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Escolas de Samba do Rio de Janeiro e turismo: notas para um debate 

historiográfico 

 

Fabiana Martins Bandeira1 

 

Resumo: Ao longo de quase nove décadas de existência, os desfiles das escolas de samba do 

Rio de Janeiro se desenvolveram como manifestação da cultura popular local, se tornaram 

enquanto referência cultural da cidade e se estabeleceram como principal atrativo turístico 

cultural do país. Seu reconhecimento como patrimônio cultural da cidade se deu somente em 

2008, em meio a um cenário de debates sobre os efeitos nocivos da turistificação desta 

manifestação, acirrado pelas formas privadas de financiamento da festa. A partir do 

levantamento de questões relativas à subvenção pública municipal e divulgação turística ao 

longo dos anos 1940 e 1950, esta comunicação visa discutir como a historiografia tem se 

debruçado sobre a relação entre o fenômeno da ascensão das escolas de samba no Rio de Janeiro 

e o desenvolvimento da atividade turística na capital do país. Sendo parte da pesquisa de 

doutorado em curso no PPGG/UFF, com financiamento da CAPES, esta comunicação se vale 

da bibliografia produzida sobre a história do carnaval, da música popular brasileira e do samba 

carioca, bem como de documentação primária como periódicos, relatórios e depoimentos de 

sambistas.  

 

Palavras-chave: Escolas de samba do Rio de Janeiro; turismo; historiografia 

 

 

“Vamos fazer o carnaval dos carnavais em 2022”. Com esse anúncio, proferido em 

junho de 2021, em meio a um ano sem carnaval, sem desfiles e quase sem turistas, o prefeito 

do Rio de Janeiro Eduardo Paes apelou para a força simbólica do carnaval carioca para evocar 

o turismo como âncora de recuperação econômica da cidade. De maneira otimista e superlativa, 

a Prefeitura do Rio sinalizou para o mercado turístico suas expectativas de que, ampliando-se 

o acesso às vacinas contra o coronavírus, o carnaval carioca volte a gerar trabalho, receitas e 

atração de capitais para a cidade.  

O discurso que afirma o carnaval como motor turístico do Rio de Janeiro frequentemente 

é evocado sem maiores discussões sobre a dinâmica política das relações entre os atores sociais 

envolvidos: agremiações carnavalescas, Prefeitura, meios de comunicação e mercado turístico. 

No caso das escolas de samba, essa dinâmica influencia o financiamento dos desfiles, os valores 

de subvenção pública, o acesso presencial ao desfile, bem como a teledifusão de suas imagens, 

 
1 Doutoranda no PPGH/UFF; Mestra em História; Bolsista CAPES.  



 
 

Universidade Federal do Ceará, Fortaleza | 04 a 08 de Outubro de 2021 

278 
 

 

sons e performances. Há quase 90 anos integrando o calendário do carnaval oficial carioca, o 

desfile das escolas de samba é ainda o principal produto comercializado pelas agências e 

operadoras de turismo. Em geral, o desfile é entendido não só como o maior evento da cidade, 

mas como aquele que lhe confere identidade própria 

Ao refletir sobre as tensões e negociações entre as escolas de samba, o mercado turístico 

e a municipalidade nos últimos anos, destaca-se a importância de historicizar as relações entre 

esses atores sociais, considerando que atuam de maneira política, investindo, negociando e 

resistindo em prol de seus interesses.  Defendo uma abordagem que entenda as escolas de samba 

como associações de cunho cultural e político, à medida em que se organizam e se manifestam 

publicamente pela defesa do seu direito à festa e pelo reconhecimento de sua manifestação 

cultural como patrimônio, bem como negociam, com os outros atores envolvidos, os proventos 

materiais que os desfiles e suas reproduções simbólicas produzem.  

Nos anos 1930, durante a gestão do prefeito Pedro Ernesto, algumas ações foram 

importantes para interligar o advento do desfile das escolas de samba ao processo de 

turistificação do Rio de Janeiro. Em 1931, foi inaugurada a estátua do Cristo Redentor; em 

1932, a Prefeitura uniu-se ao Touring Club na criação da Comissão Executiva dos Festejos a 

fim de organizar o carnaval (FERREIRA, 2004). Dois anos depois, estabeleceu-se a Diretoria 

Geral de Turismo do Distrito Federal, sob a responsabilidade de Lourival Fontes, futuro chefe 

do DIP; naquele mesmo ano, ocorreu a fundação da União das Escolas de Samba (TURANO, 

2017). Em 1935, a oficialização do carnaval carioca se completou, com subvenção municipal 

sendo destinada às recém-fundadas escolas de samba.  

Meio século depois, durante o primeiro governo estadual de Leonel Brizola, em 

articulação política com lideranças do Movimento Negro como Abdias Nascimento, 

importantes ações de patrimonialização das culturas afro-brasileiras foram realizadas, entre as 

quais destaco: a construção do Sambódromo e a instalação do monumento a Zumbi dos 

Palmares, nas proximidades da antiga Praça Onze, e o tombamento da Pedra do Sal.  A partir 

de 1984, o mercado turístico se beneficiou do investimento público e as principais escolas de 

samba, doravante representadas pela Liga Independente das Escolas de Samba – LIESA, 
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passaram a ter autonomia em relação às negociações que envolviam a produção, realização, 

financiamento, transmissão e publicidade do que já era um evento de grande porte.  

A construção da Cidade do Samba, duas décadas após a inauguração do Sambódromo,  

reforçou a importância das escolas de samba da LIESA para a Prefeitura do Rio: com o 

equipamento da Gamboa, os trabalhadores do carnaval passaram a ter melhores instalações para 

fabricar os elementos materiais do desfile, dispondo ainda de uma praça central onde se 

apresentou, até o início da década passada, um espetáculo de música e dança cujo público-alvo 

eram os turistas, em um projeto municipal que serviu de embrião para o Porto Maravilha2.  

Em virtude do próprio caráter polissêmico do desfile, o debate acadêmico sobre a 

história dos carnavais se construiu de maneira transdisciplinar, construindo o carnaval como 

um campo onde acontecem intensas disputas narrativas. Atores sociais distintos atuam nesse 

campo onde se inscrevem, narram, problematizam e relativizam suas ações em relação aos 

outros. A internacionalização da cidade não se constrói tão somente com a propaganda oficial, 

mas em concomitância com a construção do mercado de bens culturais, reunindo um conjunto 

diverso de atores tais como: empresários do ramo do turismo, de transportes, hoteleiro, de 

diversões como teatros, cassinos, bares e restaurantes; produtores e empresários ligados às 

indústrias fonográfica e cinematográfica e  os mediadores culturais a elas ligados, como 

radialistas, jornalistas, cronistas, artistas e produtores culturais. Acredito que as pesquisas em 

Ciências Humanas não têm dado a devida atenção às questões gerais referentes ao turismo como 

tema, e que o fenômeno econômico-cultural da turistificação do carnaval das escolas de samba 

suscita diversas abordagens.   

Ao longo da pesquisa de doutorado, venho procurando relacionar as transformações no 

carnaval e no traçado urbano com a criação de uma imagem turística do Rio de Janeiro, 

entendendo que estes fenômenos estão interrelacionados em um processo histórico que se inicia 

em meados da década de 1930, com a criação da Diretoria de Turismo do Distrito Federal, na 

gestão de Pedro Ernesto. Esse processo se estende até a virada entre as décadas de 1950 e 1960, 

 
2 Cunha menciona que a Cidade do Samba fazia parte do projeto Museu da Providência a Céu Aberto (2009: 52).  

Na gestão César Maia (2004-2008), o incentivo à requalificação da zona central para o turismo já aparecia nos 

discursos oficiais como relacionado à candidatura do Rio de Janeiro como cidade-sede dos jogos olímpicos, dado 

que a realização dos Jogos Pan-Americanos, em 2007, já alimentava o horizonte de expectativas do mercado 

turístico receptivo local.  
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quando a comercialização turística dos desfile das escolas de samba se avoluma, fato que se 

evidencia pela cobrança de ingressos para as arquibancadas montadas pela Prefeitura, bem 

como pelo apelo ao sentido de autenticidade daquelas manifestações como atrativo turístico.  

Da análise das fontes de pesquisa, em especial a bibliografia sobre a história do carnaval 

das escolas de samba e a documentação produzida pela imprensa3, observei que, embora a 

atração de turistas apareça nas fontes primárias norteando discursos e ações do Estado, a relação 

entre os desfiles e o turismo não foi aprofundada como tema ou eixo das problematizações 

historiográficas sobre aquele período.  

Entre a bibliografia estudada, identifico dois tipos de abordagens nos estudos sobre o 

carnaval carioca, que se distinguem entre si tanto pela temporalidade das publicações quanto 

pelos objetivos e metodologia utilizada: a primeira corresponde às produções dos cronistas 

carnavalescos e memorialistas, intelectuais mediadores que atuavam transitando entre a 

imprensa e a crítica e/ou produção musical e/ou carnavalesca.  A segunda categoria abarca as 

obras de abordagem acadêmica.  

Nesta primeira abordagem, destacam-se duas gerações de “historiadores”: a primeira 

geração composta por Vagalume, Jota Efegê, Almirante e autores ligados ao Centro de 

Cronistas Carnavalescos, estaria marcada pelas ações de colecionar e escrever memórias, suas 

e dos seus contemporâneos nas noites cariocas. Se nas décadas de 1930 e 1940, salvo raras 

exceções, os textos eram produzidos no ritmo acelerado das crônicas jornalistas dos veículos 

da capital, na década de 1960, uma rede intelectual é formada num misto de ação historiadora 

e folclorista, e suas coleções, crônicas, críticas e dados biográficos e seriados sobre música 

popular e carnaval ganham o formato de livros (VINCI DE MORAES, 2019).   

No pós-guerra, em meio ao processo de transnacionalização da indústria cultural, o 

aumento na difusão e no consumo de música estrangeira, especialmente a estadunidense, 

sinalizou um alerta para intelectuais ligados às culturas populares cariocas, que se empenhou 

 
3 O jornal “Correio da Manhã” e a revista “O Cruzeiro” são as fontes de imprensa privilegiadas nesta pesquisa, em 

razão da diversidade de informações que trazem: no matutino, encontram-se notícias sobre o cotidiano da 

municipalidade, editoriais sobre turismo e a coluna especializada “No Limiar da Folia”. Na revista, além da farta 

cobertura dos eventos carnavalescos, encontramos fotorreportagens sobre os territórios que conformavam a 

paisagem turística.  Bezerra (2012) analisou esses periódicos em sua pesquisa sobre a internacionalização do 

carnaval carioca, fornecendo importantes subsídios para a compreensão da importância desses veículos.  
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em uma produção bibliográfica que dispusesse ao público letrado informações sobre as pessoas, 

os lugares, as letras e as músicas que haviam definido a cultura musical e carnavalesca 

brasileira. Esta segunda geração, composta por críticos e pesquisadores como Eneida, Edigar 

de Alencar, Lúcio Rangel, Ary Vasconcellos, José Ramos Tinhorão, entre outros, sentiu-se no 

dever nacional de registrar, colecionar, organizar e divulgar as memórias e histórias da música 

popular brasileira. Tinhorão (2019), que publica em 1968 a primeira edição de seu livro sobre 

a música popular no exterior, adota um tom nacionalista que beira a acidez ao criticar essa 

presença internacional como uma farsa. Seis anos depois, Sérgio Cabral publicou seu primeiro 

livro sobre as escolas de samba, seguido por uma série de biografias de cantores e compositores 

cujos nomes já haviam sido consagrados pelo público e crítica.  

Contudo, a escrita da história da música popular brasileira foi uma tarefa árdua, segundo 

alguns desses autores, devido à escassez de fontes, tendo sido possível graças à rede intelectual 

mencionada acima, e que, envolvida em uma missão de salvaguarda da memória, preocupou-

se em “separar o joio do trigo” (VINCI DE MORAES, 2019: 69). De maneira geral, para os 

cronistas da segunda geração, o joio residiria na música comercial, pautada pelo interesse das 

gravadoras, difundidas no rádio e da TV, que seria a descaracterização da musicalidade das 

culturas populares cariocas, em especial as afro-brasileiras. Já o trigo, no caso carioca, 

repousaria em estilos como o choro e o “samba de morro”, valorizados como autênticas 

expressões da identidade nacional, e que deviam ser, portanto, resguardadas do esquecimento.  

No que diz respeito à segunda abordagem, de viés acadêmico, destaco a bibliografia 

produzida nos campos da História, Ciências Sociais e Artes. Em um primeiro momento, da 

passagem dos anos 1970 para os anos 1980, o carnaval carioca era, nas palavras da antropóloga 

Maria Laura Viveiros de Castro Cavalcanti, uma “ousada novidade de pesquisa” no campo das 

Ciências Sociais (LEOPOLDI, 2010: 31). Observo que o interesse de sociólogos e antropólogos 

sobre essa manifestação cultural se dá justamente no período em que o processo de turistificação 

do desfile está de tal forma avançado que se denuncia, no “mundo do samba” o distanciamento 

das tradições e outros efeitos nocivos supostamente advindos de uma comercialização excessiva 

do desfile. Esse aspecto se relaciona com as críticas ensejadas pelo Grêmio Recreativo Arte 
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Negra e Escola de Samba Quilombo, fundado nos anos 1970 na casa do compositor Candeia 

(LOPES; SIMAS, 2020:233) e que criticava o gigantismo e a espetacularização do desfile das 

escolas de samba.  

No livro “Escola de Samba, ritual e sociedade”, cuja primeira edição data de 1978, 

Leopoldi (2010) se vale das categorias “sambistas” e “sambeiros”, internas do “mundo do 

samba”, para discutir as dimensões de pertencimento e alteridade na dinâmica interna das 

escolas de samba. Tanto Leopoldi como Cavalcanti (2006) lançaram mão da metodologia 

antropológica em seus estudos,  realizados na escola de samba Mocidade Independente de Padre 

Miguel, com cerca de duas décadas de diferença entre eles. Esses autores destacaram a 

organização social interna da escola de samba, a caracterização e periodização do trabalho na 

preparação de cada desfile. 

Os capítulos “Carnaval em múltiplos planos”, de Roberto Da Matta (1997: 95-151) –e 

“Escolas de Samba do Rio de Janeiro ou a domesticação das massas urbanas”, de Maria Isaura 

Pereira de Queiroz (1999:71-116) refletem o olhar sociológico sobre a festa. Ambos se tornaram 

referências em diversas pesquisas posteriores, tendo sido os únicos trabalhos brasileiros 

analisados pela historiadora Rachel Soihet (2007) em um artigo sobre a historiografia sobre o 

carnaval. Publicado pela primeira vez em 1978, o livro de DaMatta apresentou uma visão 

analítica dos espaços na festa carnavalesca, estabelecendo os sentidos adquiridos e as diferenças 

entre a casa e a rua, um paradigma adotado em diversas pesquisas das Ciências Humanas e 

Sociais.  

Já o texto da socióloga paulista - cuja primeira versão foi apresentada em 1984, ano de 

inauguração do Sambódromo - ancora-se em conceitos como “massa eleitoral” para caracterizar 

o papel dos integrantes das escolas de samba, servindo-lhe como explicação única para dois 

eventos distintos: as “transações” entre Prefeitura e sambistas registradas na imprensa nos anos 

1930 e o financiamento do Carnaval pelos banqueiros do jogo do bicho, a quem se refere como 

“jogo do pobre”. Esse trabalho parece ter contribuído para a interpretação das escolas de samba 

como cooptadas pelo regime varguista nos anos 1940 e 1950, tese que vem sendo criticada na 

historiografia mais recente.  
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Cabe observar que tanto Queiroz (1999) quando Cavalcanti (2006) parecem 

empenhadas em destacar a ligação das escolas de samba com os banqueiros do jogo do bicho, 

por vezes deixando entrever um tom de denúncia da conivência das autoridades municipais com 

essa relação:  

Entre idealizadores e representantes de escolas filiadas, a Liga reuniu a cúpula do jogo 

do bicho no Rio de Janeiro.  De sua fundação até o momento presente, essa associação 

tornou-se a representante oficial das escolas do Grupo Especial e o principal 

interlocutor e parceiro da Prefeitura e da Riotur. No coração da cidade, no centro de 

sua principal festa, lado a lado com a enorme força cultural criativa e receptiva da 

população carioca, emerge uma ferida exposta à luz do sol. (CAVALCANTI, 1996-

1997:94) 

As pesquisas nas Ciências Sociais foram pioneiras sobre o tema e suscitaram diálogos 

no campo da História. Muitos dos trabalhos historiográficos utilizam-se das obras de cronistas 

e memorialistas, produzidas na primeira metade do século passado, como fontes, bem como 

recorrem aos referenciais teóricos caros às Ciências Sociais para fomentar o debate de questões 

de ordem cultural, social e política. Do ponto de vista metodológico, o trabalho com fontes 

jornalísticas tem se revelado importante ferramenta para cotejar as informações, estabelecendo 

cruzamentos interessantes a partir de uma diversidade de fontes. Entre os historiadores, a 

história social da cultura tem sido o principal campo de estudos a tomar o carnaval do Rio de 

Janeiro como objeto. Pode-se dizer que, na passagem para o século XXI é quando os trabalhos 

sobre história do carnaval ganham maior fôlego de publicações.  

Em livro de 2001, a historiadora Maria Clementina Pereira Cunha analisou os carnavais 

cariocas entre 1880 e 1920 e observou que as diferentes formas de brincar estavam permeadas 

por conflitos étnico-raciais, de gênero e de classe. Rompendo com uma visão cristalizada na 

crônica carnavalesca, que criara uma espécie de “linha evolutiva” que começaria no entrudo 

colonial, e que teria sido substituído pelos desfiles das Grandes Sociedades, seguidos pelos 

ranchos até chegar nas escolas de samba, a autora demonstrou a coexistência e as disputas entre 

os grupos de foliões, que se organizavam pelo direito de brincar e serem reconhecidos.  Atentou 

sobre os riscos de uma “visão essencialista da cultura” (2001:310) nas interpretações 

historiográficas e, considerando a complexidade da temática, evidenciou a interrelação 

existente entre cultura e política: 
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O Carnaval é um desses temas que trazem impasses teóricos centrais para nossa 

disciplina: faz repensar assertivas pouco questionadas sobre tradições ou semelhanças 

morfológicas e sobre o modo como se tece o fio do tempo; (....) Indo além da esfera 

estreita da nossa disciplina, ele nos obriga também a uma tomada de posição em torno 

de problemas politicamente complexos (...). Obriga-nos a identificar de que maneira 

se estabelecem as relações entre classes e grupos sociais em um plano muito mais 

simbólico e cotidiano do que estamos acostumados, estendendo ao infinito as 

fronteiras do político. (CUNHA, 2001: 311-312) 

Na última década, o aumento da produção acadêmica em história social da cultura no 

período do Pós-Abolição4 resultou na formulação de novas problemáticas de pesquisa, no 

destaque dado para outros sujeitos históricos e no lançamento de outros olhares sobre questões 

recorrentes na produção anterior5. Esse campo tem contribuído revelar outras problemáticas de 

pesquisa de grande importância: a influência africana nos carnavais populares na transição para 

o regime republicano (BRASIL, 2014) o associativismo negro e as trajetórias de vida de artistas 

afro-brasileiros ligados às escolas de samba (TAVARES, 2018), as relações étnico-raciais na 

indústria cultural brasileira (ABREU, 2017), entre outros.   

As historiografias sobre o carnaval carioca vêm se concentrando sobretudo no período 

entre as décadas de 1890 e 1930. Evidenciam-se as análises que se concentram no jogo de forças 

entre autoridades municipais e agremiações carnavalescas, sendo o recurso à chave do par 

interpretativo repressão – resistência o mais frequente. Entre os trabalhos historiográficos que 

versam sobre os carnavais cariocas entre as décadas de 1930 e 1950, são ainda poucos os 

trabalhos que destacam a triangulação na dinâmica de negociações entre as agremiações, o 

poder público e o mercado de bens culturais.  

Em minhas pesquisas sobre os carnavais dos anos 1940 e 1950, recorri às publicações 

de Jota Efegê (1982), Sergio Cabral (2016) e Haroldo Costa (2001), Lopes e Simas (2020) e 

 
4 Mais recentemente, dois processos técnicos têm colaborado para o desenvolvimento de pesquisas sobre samba: 

em primeiro lugar, a digitalização do acervo de periódicos depositado na Biblioteca Nacional, a Hemeroteca 

Digital, facilitando o trabalho seriado com as fontes de imprensa. Em segundo lugar, o registro audiovisual de 

memórias através de entrevistas com integrantes das escolas de samba. A criação de novos acervos de história oral 

como o do Museu do Samba tem colocado ao alcance da pesquisa fontes de relevância para o estudo das trajetórias 

individuais e coletivas no “mundo do samba”, proporcionando refletir sobre outras questões além daquelas 

pautadas no projeto “Depoimentos para a posteridade”, realizado nos anos 1970 no Museu da Imagem do Som.  
5 O pioneirismo foi um debate que se arrastou na história da música popular: as referências ao primeiro samba 

gravado, “Pelo Telefone”, bem como às celeumas sobre sua autoria se repetem na maioria das pesquisas sobre o 

samba. Esse debate que busca identificar o pioneirismo de sujeitos individuais ou coletivos foi reproduzido nas 

primeiras narrativas sobre o carnaval, procurando definir a primeira escola de samba, a primeira campeã, a primeira 

a conectar samba, enredo e aspecto visual, o primeiro carnavalesco, entre outras. Pelo menos uma dessas questões 

se fez presente em Costa (2001:133), Cabral (2016), Jota Efegê (1982:230) e Queiróz (1999: 93-94). 
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Simas e Fabato (2015), cujos trabalhos remetem ao primeiro tipo de abordagem, a dos cronistas 

e memorialistas6.  A obra de Sérgio Cabral, cuja primeira versão, de 1974, foi prefaciada por 

Lúcio Rangel, é a referência mais frequente da historiografia sobre as escolas de samba. Neste 

livro, menciona um folheto turístico, em espanhol, que a Prefeitura teria distribuído em 1935 

convidando os turistas a conhecer o carnaval de rua, citando o desfile das escolas de samba. A 

seguir, destaco um trecho do folheto, transcrito por Cabral (2016), e que também foi citado por 

outros autores (FERNANDES, 2001:87; GUIMARÃES, 2012: 172): 

La Ciudad de Rio de Janeiro ofrece un espetáculo inedito durante su carnaval. (…) 

Venid, pues, a Rio de Janeiro para asistir a los bailes populares, a las expansiones en 

las calles, al desfile de los grandes clubes y caravanas de las pequeñas sociedades e 

escuelas de “samba”. Venid! Si! Venid a ver lo que talvez nunca visteis, para 

confundirlos con nosostros en esa agradable, fraternal e incomparable locura, que es 

privilegio nuestro, bien nuestro e de nuestra encantadora Ciudad, Rio de Janeiro, la 

Ciudad luz y placer. 

Seguindo Sérgio Cabral, em carta enviada pela primeira presidência da União das 

Escolas de Samba ao prefeito Pedro Ernesto, em janeiro de 1935, fica evidente que as escolas 

de samba tinham consciência de que o carnaval “externo”, do qual já tomavam parte em ranchos 

e escolas de samba, era um fator de atração turística para a cidade:  

A União das Escolas de Samba, organização nova, que vem norteando os núcleos 

onde se cultiva a verdadeira música nacional, imprimindo em suas diretrizes o cunho 

essencial de brasilidade, para que a nossa máxima festa possa parecer aos olhos dos 

que nos visitam em todo o esplendor de sua originalidade, amparando mesmo a 

iniciativa que partiu da Diretoria de Turismo, em tão boa hora criada por V. Excia., 

de fazer reviver o nosso carnaval externo, que traduz toda a alegria sã dessas 

aglomerações que atraem a admiração dos turistas, dentro do máximo espírito de 

ordem, uma vitória que engrandece o povo carioca (...). (CABRAL apud 

FERNANDES, 2001:87), grifos meus. 

Essa consciência do valor do desfile enquanto atração turística reaparece nas palavras 

de Paulo da Portela, uma década depois: 

Necessitamos obter da Prefeitura, a isenção do pagamento dos impostos, bem como 

da licença a nós exigida de alguns anos para cá. A Municipalidade, tal como fazia 

antes do início da segunda guerra mundial, deve restabelecer, e em melhores 

condições, o pagamento do auxílio financeiro às escolas de samba, atração dos turistas 

e divertimento máximo do povo (Tribuna Popular, 22 de dezembro de 1945, p. 12 

apud FARIA, 2008: 119). 

 

 
6 Embora despidos da ambição folclorista que marcou os trabalhos de cronistas do século passado, entendo que os 

referidos trabalhos de Nei Lopes, Luiz Antonio Simas e Fabio Fabato podem ser incluídos nessa categoria, 

considerando-se tanto pela adoção dos estilos narrativos da compilação de verbetes e de crônicas, respectivamente, 

como pelo pertencimento dos três autores com o mundo da crítica carnavalesca na atualidade. 
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A carta da UES à Prefeitura de 1935, citada por Cabral (2016), foi mencionada em vários 

trabalhos como os de Fernandes (2001), Faria (2008), Guimarães (2012) e Turano (2017). A 

meu ver, a menção ao turismo pode ser interpretada como uma estratégia política onde, em 

troca de receberem subvenção municipal, se comprometiam na produção de um desfile que, 

como já acontecia com os desfiles de ranchos, despertaria as atenções dos visitantes. Dos 

autores citados, somente Fernandes (2001) e Guimarães (2012) se detiveram a aprofundar a 

discussão sobre o valor de atrativo turístico que as escolas de samba, enquanto entidade 

organizada, afirmavam ter em sua apresentação ao poder público municipal.  

Acompanhando as análises de Danilo Bezerra (2016), ressalto a importância de pensar 

a cultura popular em sua interlocução com as “culturas letradas”, destacadamente os meios de 

imprensa como jornais e revistas ilustradas que faziam a cobertura dos eventos carnavalescos. 

Concordo com Bezerra quando afirma que “as escolas de samba galgaram espaços contínuos 

durante a década de 1950, processo iniciado em meados dos anos 1940, durante e após a guerra, 

em que suas concorrentes nas ruas deixaram de desfilar” e que a ação de divulgação do 

Departamento de Turismo beneficiou essas agremiações (2016:106). Para este historiador, o 

crescente interesse das camadas médias cariocas pelo desfile das escolas de samba, no final da 

década de 1950, se relaciona com a transferência da capital federal para Brasília e com a 

elaboração de um discurso de fomento à atividade turística no Rio de Janeiro a partir da 

valorização de seus aspectos culturais e históricos (2016: 34).  

Sendo um campo multifacetado, o carnaval carioca demanda um olhar transdisciplinar 

que incorpore a reflexão sobre o espaço urbano onde as manifestações acontecem, bem como 

as disputas materiais, políticas, narrativas e estéticas que aconteciam entre as agremiações 

carnavalescas, a imprensa e o Estado nas ruas do Rio de Janeiro. Nesse sentido, o livro de Felipe 

Ferreira (2004) fundamenta a reflexão sobre o carnaval a partir da hierarquia simbólica que é 

atribuída às ruas, avenidas, praças e clubes na legitimação das formas de brincar. Ao falar da 

“reordenação do espaço festivo” (FERREIRA, 2004:229), demonstra a importância que a zona 

central carioca adquire a partir das reformas de adaptação aos “papéis de centro urbano 



 
 

Universidade Federal do Ceará, Fortaleza | 04 a 08 de Outubro de 2021 

287 
 

 

centralizador da nacionalidade e de principal porta de entrada do país (2004: 231). Este autor 

também deu importante destaque às ações da gestão Pedro Ernesto:  

O alcance do projeto carnavalesco de Pedro Ernesto foi enorme, criando bases sólidas 

para o novo caminho a ser trilhado pela festa. O envolvimento do Touring Club, 

filiado aos organismos internacionais de turismo, a aproximação de empresas de 

grande porte, como a Rhodia, com hotéis, empresas jornalísticas e com figuras 

influentes da sociedade brasileira dariam a sustentação necessária para os diferentes 

tipos de investimento carnavalesco que procuravam contemplar todos os grupos da 

sociedade. (FERREIRA, 2004: 322) 

 

Passando ao campo das Artes, destaco o estudo de Helenise Guimarães sobre as 

ornamentações carnavalescas. A autora reforça o argumento de Ferreira (2004) do Centro como 

área legitimadora dos grupos carnavalescos e aponta como o investimento público em 

decoração das ruas, praças e coretos estava intimamente relacionado com a definição da 

hierarquia dos espaços carnavalescos e relaciona essas práticas com a necessidade de “reafirmar 

o padrão internacional da festa” (GUIMARÃES, 2015: 157).  

Ao longo do texto, Helenise Guimarães demonstra como a região da Cinelândia e Praça 

Paris foi conformada como a “sala de visitas” da Prefeitura (2015:167). Seguindo esta pesquisa, 

identifica-se a década de 1950 como o ingresso do carnaval na indústria cultural, quando “o 

Estado investe no fortalecimento do turismo nacional”, afirmando que é “no estímulo dessa 

vocação turística (...) que se beneficiam as escolas de samba” (2015: 165). Ainda sob esse 

prisma, a pesquisa de Gabriel Turano (2017) se deteve sobre as associações representantes das 

escolas de samba entre as décadas de 1930 e 1950. Turano lançou luz sobre as disputas internas 

entre os sambistas e sua organização política, bem como destacou que as transformações nos 

aspectos visuais e critérios de julgamento dos desfiles foram amplamente discutidas entre os 

sambistas na imprensa.  

A bibliografia da história do turismo revelou-se influenciada por um viés 

transdisciplinar, adotando como centrais os conceitos geográficos como território, lugar e 

paisagem. Isso pode ser observado na obra seminal “História do turismo no Brasil” (CASTRO; 

GUIMARÃES; MAGALHÃES, 2015), que reuniu pesquisadores de diferentes campos do 

conhecimento com artigos cujas temáticas estavam ligadas, em sua maioria, ao Rio de Janeiro 
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e às cidades turísticas fluminenses. Entretanto, nenhum dos artigos tinha o carnaval como objeto 

central, sendo apenas citado em um dos artigos como um item destacado em um guia de viagem 

de 1922. Recorrendo à tese de doutorado da autora do artigo supracitado, sublinho que somente 

em 1922 o carnaval mereceu destaque nas recomendações de um guia de viagem, o “Guia 

artístico do Rio de Janeiro”. Embora registre a presença do carnaval popular para a consolidação 

de uma imagem turística, pouco destaque foi dado ao papel das escolas de samba como atrativo 

turístico nos anos 1940 e 1950 (PERROTA, 2011: 184-185).  

Comparando as estratégias de organização do turismo realizadas na Argentina e no 

Brasil, entre os anos 1933 e 1946, Valéria Guimarães destacou importância que o carnaval 

popular carioca teve para a divulgação turística, antes mesmo de sua oficialização, em 1935. 

Segundo a historiadora, o debate sobre o movimento turístico ocupou as páginas dos jornais, e 

“a festa ensejou uma maior dedicação dos produtores do turismo, inclusive do Estado, que a 

partir de então daria maior atenção à matéria turística na agenda pública” (GUIMARÃES, 2012: 

175). Guimarães observou que a regulação da atividade turística não foi uma prioridade do 

Estado e “que as políticas públicas de turismo nas décadas de 1930 e 1940 (...) concentraram-

se nas ações de organização do carnaval carioca, na promoção de destinos turísticos no país (...) 

e ainda mais no exterior” (2012: 222). Segundo a autora,  

nenhum evento popular mereceu tanto destaque nas vozes dos produtores dos 

discursos a respeito do turismo brasileiro quanto o carnaval carioca, sendo exaltado 

pela sua capacidade de atrair o turista internacional para mostrar-lhe as coisas do 

Brasil, ou criticado pelas mesmas razões (2012:169) 

 

A partir da observação de temas e aspectos presentes nas obras citadas neste artigo, 

observo que os dois processos, crescimento das escolas de samba e desenvolvimento do Rio de 

Janeiro como destino turístico, parecem estar interligados, tanto do ponto de vista do 

investimento público no carnaval como da territorialização turística.  Além disso, como visto 

acima, a documentação demonstra que os sambistas das escolas de samba eram, desde os 

primeiros desfiles, conscientes de que sua manifestação cultural atendia às expectativas da 

municipalidade em explorar o carnaval como atrativo turístico. Ressalto, portanto, a 

importância do aprofundamento das pesquisas históricas sobre a relação política entre escolas 
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de samba e prefeitura: cabe investigar as ações da diretoria de turismo no pós-guerra, 

historicizar o financiamento público e privado dos desfiles, bem como analisar a criação de 

redes de artistas e intelectuais que produziram novos espaços de difusão da cultura das escolas 

de samba no Brasil e no exterior. 

Percebo que os esforços governamentais para fomentar a visita de turistas passaram pela 

criação de um discurso letrado, visual e sonoro sobre a cidade que, em conjunto com a conquista 

de novos espaços para as manifestações populares carnavalescas no mercado de bens culturais, 

alterou a dinâmica de atratividades da cidade: as escolas de samba, ao final dos anos 1950, já 

figuravam como um aspecto relevante e singular da cultura brasileira 

Em 2008, as “Matrizes culturais do samba carioca” foram reconhecidas como 

patrimônio imaterial brasileiro.  Cabe ressaltar que o Centro Cultural Cartola, entidade ligada 

aos sambistas da Estação Primeira de Mangueira, agindo em colaboração com sambistas e 

agentes culturais de outras escolas, foi o proponente do Dossiê apresentado ao IPHAN no 

processo de patrimonialização. Nos anos seguintes ao reconhecimento, o esforço dos sambistas 

ligados à entidade resultou na transformação do espaço em Museu do Samba. Localizado na 

Mangueira, atua na salvaguarda do samba, desempenhando diversas funções, entre as quais 

destaco as entrevistas de história oral, o acervo material, as exposições e cursos sobre a cultura 

do samba.  

Em artigo sobre a patrimonialização das matrizes culturais do samba, Fabiana Cunha 

(2009) reflete sobre a Cidade do Samba e a questão do acesso aos ingressos do espetáculo que 

era apresentado ali, assim como o próprio desfile seriam cada vez mais destinados aos turistas, 

dificultando o acesso das camadas populares. Acredito que o debate sobre os impactos da 

turistificação do desfile na dinâmica das escolas de samba e os esforços de sua salvaguarda 

devem levar em consideração alguns aspectos da história social do carnaval: por um lado, a 

longa história das escolas de samba está marcada pela capacidade dessas entidades tanto na 

negociação política como produção de uma obra artística que concilia, a cada carnaval, os 

sentidos de tradição e inovação. Por outro lado, as ações de difusão do patrimônio ensejadas 

pelo “mundo do samba” envolvem a visitação turística, seguindo o entendimento de que essa 
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prática é um dos recursos de sustentar a salvaguarda dos patrimônios, tanto do ponto de vista 

material como discursivo.  

É preciso analisar o carnaval do Rio de Janeiro como fenômeno social complexo, 

entrelaçando-o com outros fenômenos importantes como a construção (e duração) da 

capitalidade, da construção do discurso de vocação turística da metrópole carioca, 

compreendendo o efeito de caixa de ressonância que o Rio de Janeiro estabeleceu. Por fim, 

sublinho que as agremiações de samba se tornaram, com grande ressonância, uma importante 

referência cultural dos carnavais brasileiros, e uma das mais bem sucedidas experiências de 

associação cultural e política ligada às populações afro-brasileiras.  

 

Referências 

 

ABREU, Martha. Da senzala ao palco: Canções escravas e racismo nas Américas, 1870-

1930. Campinas: Editora da Unicamp, 2017. 

 

BRASIL, Eric. Cucumbis carnavalescos: Áfricas, carnaval e abolição (Rio de Janeiro, década 

de 1880). Afro-Ásia, n.49 49 (2014), p. 273-312 

 

BEZERRA, Danilo Alves. A trajetória da internacionalização dos carnavais do Rio de 

Janeiro: as escolas de samba, os bailes e as pândegas das ruas (1946-1963). Tese de 

doutorado em História. UNESP/Assis: Assis/SP, 2016 

 

CABRAL, Sérgio. Escolas de Samba do Rio de Janeiro. Lazuli Editora, 2016. Edição do 

Kindle 

 

CASTRO, Celso; GUIMARÃES, Valéria Lima; MAGALHÃES, Aline Montenegro (orgs.) 

História do Turismo no Brasil. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2013 

 

CAVALCANTI, Maria Laura Viveiros de Castro. Carnaval carioca: dos bastidores ao 

desfile. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2006. 

 

____________. A cidade e o samba. In. Revista USP, v.32, p.90-101, dezembro/fevereiro 

1996-1997 

 

COSTA, Haroldo. 100 anos de carnaval no Rio de Janeiro. São Paulo: Irmãos Vitale, 2001 

 

CUNHA, Fabiana Lopes da. As matrizes do samba carioca e carnaval: algumas reflexões 

sobre patrimônio imaterial. Patrimônio e Memória (UNESP), v. 5, p. 1-23, 2009 



 
 

Universidade Federal do Ceará, Fortaleza | 04 a 08 de Outubro de 2021 

291 
 

 

 

CUNHA, Maria Clementina Pereira. Ecos da Folia. Uma história social do carnaval 

carioca entre 1880 e 1920. São Paulo: Companhia das Letras, 2001 

 

DAMATTA, Roberto. Carnavais, malandros e heróis: por uma sociologia do dilema 

brasileiro. Rio de Janeiro: Rocco, 1997 

 

FARIA, Guilherme José Motta. O Estado Novo da Portela: circularidade cultural e 

representações sociais no Governo Vargas. Dissertação de mestrado em História. UERJ: 

Rio de Janeiro, 2008 

 

FERNANDES, Nelson da Nobrega. Escolas de samba: sujeitos celebrantes e objetos 

celebrados. Rio de Janeiro: Secretaria das Culturas, Departamento Geral de Documentação e 

Informação Cultural, Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, 2001 

 

FERREIRA, Felipe. O livro de ouro do carnaval brasileiro. Rio de Janeiro: Ediouro, 2004 

 

GUIMARÃES, Helenise Monteiro. A batalha das ornamentações: a Escola de Belas Artes 

e o carnaval carioca. Rio de Janeiro: Faperj, Rio Books, 2015 

 

GUIMARÃES, Valéria Lima. O turismo levado a sério: discursos e relações de poder no 

Brasil e na Argentina (1933-1946). Tese de doutorado em História Comparada. UFRJ. Rio 

de Janeiro, 2012 

 

JOTA, Efegê. Figuras e coisas do carnaval carioca. Rio de Janeiro: FUNARTE, 1982 

 

LOPES, Nei. SIMAS, Luiz Antonio. Dicionário da História Social do Samba. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2020 

 

LEOPOLDI, José Sávio. Escolas de samba: ritual e sociedade. Rio de Janeiro: Editora da 

UFRJ, 2010 

 

PERROTA, Isabella. Desenhando um paraíso tropical: a construção do Rio de Janeiro 

como um destino turístico. Tese de doutorado. PPGHBC/CPDOC/FGV. Rio de Janeiro: 

2011 

 

QUEIROZ, Maria Isaura Pereira. Carnaval brasileiro: entre o vivido e o mito. São Paulo: 

Editora Brasiliense, 1999 

 

SIMAS, Luiz Antonio; FABATO, Fabio. Para tudo começar na quinta-feira: o enredo dos 

enredos. Rio de Janeiro: Mórula, 2015. 

 

SOIHET, Rachel. Reflexões sobre o carnaval na historiografia - algumas abordagens. In: 

Tempo, n.7, p.1-15, Niterói: UFF, 1998 



 
 

Universidade Federal do Ceará, Fortaleza | 04 a 08 de Outubro de 2021 

292 
 

 

 

TAVARES, Alessandra. A Escola de Samba “tira o negro do local da informalidade”: 

Agências e associativismos negros a partir da trajetória de Mano Eloy (1930-1940). Tese 

de doutorado em História. UFRRJ: Seropédica, 2018 

 

TINHORÃO, José Ramos. O samba agora vai: a farsa da música popular no exterior. 2a 

edição. São Paulo: Editora 34, 2015 

 

TURANO, Gabriel. UES, UGES, FBES, UGESB, CBES e AESB! Que carnaval é esse? As 

instituições carnavalescas no processo de formação das escolas de samba entre os anos 

de 1935 e 1953. Tese de doutorado em Artes. UERJ, Rio de Janeiro: 2017 

 

VINCI DE MORAES, José Geraldo. Criar um mundo do nada: a invenção de uma 

historiografia da música popular no Brasil. São Paulo: Intermeios, 2019 

 

 



 
 

Universidade Federal do Ceará, Fortaleza | 04 a 08 de Outubro de 2021 

293 
 

 

O simbólico, a festa e a Mazurca do Quilombo Sambaquim 

 

José Luiz Xavier Filho1 

 

Resumo: O que nos leva a considerar o Festival de Cultura Negra no quilombo Sambaquim 

nesta pesquisa é exatamente a importância que os moradores dão a ele e as relações de 

identidade que eles estabelecem a partir dessas festas, que pudemos observar durante o nosso 

contato com esses moradores. Ressaltamos a importância em dizer que as investigações foram 

realizadas durante o ano de 2019, de forma presencial, antes da pandemia do novo coronavírus. 

Logo, as festas nessas comunidades são arraigadas de simbolismos míticos e que fazem parte 

da história e da cultura local. Portanto, o nosso objetivo foi pesquisar como se constituem os 

processos rituais no festival de cultura negra da comunidade quilombola Sambaquim no campo 

simbólico, bem como a representação da dança da Mazurca dentro do festejo, relacionando-os 

ao contexto histórico-cultural. Investigamos como se constituem os valores culturais atribuídos 

ao festival já que a festa do quilombo é uma poderosa arma que representa um espaço de 

emancipação social e uma resistência quilombola em torno de suas tradições e construções 

identitárias. E identificar e entender o significado e a representatividade da dança para a 

comunidade no processo ritual do Festival de Cultura Negra de Sambaquim. 

 

Palavras-chave: Festa; Quilombo; Identidade. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Nosso interesse pelo Quilombo Sambaquim nasce de uma interferência na trajetória da 

pesquisa: quando localizamos a comunidade, fortuitamente, em 2009, e o lugar tornou-se ponto 

de encontro com os moradores e um espaço de estudos.  

As únicas fontes que existem são seus moradores. Conhecemos a história do quilombo 

a partir das entrevistas e narrativas da comunidade. Percebemos que o reconhecimento dado 

pela Fundação Cultural Palmares (FCP), de que a comunidade é um remanescente de 

quilombos, deu aos moradores um significado de se sentirem importantes historicamente. O 

reconhecimento seria um marco na valorização de pertencer ao grupo.  

Em Cupira, a população, de certa forma, os discrimina, ou pelo menos os moradores de 

Sambaquim sentem-se discriminados, mas o reconhecimento pela FCP fez nascer um 
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(FAVENI) e em História e Cultura Afro-Brasileira (IPEMIG), mestrando em Culturas Africanas, da Diáspora, e 

dos Povos Indígenas (UPE), professor de História do quadro efetivo da rede municipal de ensino do município da 

Lagoa dos Gatos – PE, ID Lattes: http://lattes.cnpq.br/4762429040202808, e-mail: jlxfilho@hotmail.com. 
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sentimento de certeza e orgulho do quanto eles fazem parte da história de maneira significativa, 

num contexto, inclusive, nacional. Eles passam a valorizar suas memórias, os ensinamentos 

deixados pelos mais velhos, suas tradições, sua cor e etnia e a comemorar seus momentos de 

festas. Passaram, então, a não se sentirem tão inferiorizados. O estudo contribuiria na 

preservação destes aspectos, pois pretende-se dar o retorno aos seus moradores, através de uma 

relação a ser estabelecida pela Associação e da Escola que lá existem.  

Os relatos que nos foram fornecidos são decorrentes de uma herança ancestral, que ao 

passar do tempo, passaram a fazer parte da memória coletiva dos moradores. Em nossa 

pesquisa, buscamos reconstituir o processo de ocupação territorial do quilombo através dessas 

histórias, muito embora, elas parecessem um quebra-cabeça, os relatos foram significativos, no 

sentido de que, por meio delas, os entrevistados retomam o passado e reelaboram o significado 

de sua identidade no presente.  

Alguns aspectos foram essenciais para identificar o significado dado, pelos moradores, 

aos seus ancestrais, como, nossas idas à casa de farinha, ao terreiro2, às serras e aos rios do sítio. 

Através desses elementos visitados, os moradores ressaltam a importância dos “antigos” do 

sítio e os relacionam a sua identidade, pois eles registram esses locais como herança que faz 

parte da história deles.  

Nesse aspecto, abre-se um leque de possibilidades para analisar e interpretar os estudos 

sobre os grupos étnicos, neste caso, a ancestralidade quilombola e suas relações históricas e 

interétnicas através da memória coletiva, tendo em vista que estes conceitos, como afirma 

Ginzburg, “são instrumentos de distanciamento para encarar criticamente a realidade, sem se 

deixar tragar por ela” (GINZBURG, 2001, p. 12). Logo, colocamos a identidade étnica como 

diferente de outras, pois ela está ligada e orientada para o passado:   

Essa referência a uma origem comum presumida parece recuperar, de certo modo, a 

própria noção de quilombo definida pela historiografia. Vale assinalar, contudo, que 

o passado a que se referem os membros desses grupos “não é o da ciência histórica, 

mas aquele em que se representa a memória coletiva” — portanto, uma história que 

pode ser igualmente lendária e mítica (O’DWYER, 2002, p. 7). 

 

O que nos leva a considerar o Festival de Cultura Negra no quilombo Sambaquim, nessa 

pesquisa, é exatamente a importância que os moradores dão a ele e as relações de identidade 

que eles estabelecem a partir dessas festas, que pudemos observar durante o nosso contato com 

 
2 Destacamos aqui que o termo terreiro, de acordo com os moradores do quilombo Sambaquim, é usado como 

espaço para reuniões festivas e não para práticas de religiões africanas.  
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esses moradores. As festas nessas comunidades são arraigadas de simbolismos míticos e que 

fazem parte da história e da cultura local.  

Independente de suas origens, as festas são verdadeiras encenações a céu aberto que 

têm como cenário as ruas e praças públicas das cidades. As festas possuem 

características únicas, por estarem associadas à civilidade, por reviverem lutas, 

batalhas e conquistas, homenagearem heróis, personalidades e mitos. Podem estar 

associadas à religiosidade como acontece com as festas litúrgicas ou em louvor aos 

santos, principalmente em louvor aos santos padroeiros de cada localidade; podem 

estar ligadas aos ciclos do calendário para comemorar os momentos importantes da 

vida cotidiana, como no caso das festas de colheitas ou festas da culinária; podem ser 

festas folclóricas que recriam algo que ficou na memória coletiva; podem ser festas 

étnicas por expressarem a tradição cultural das comunidades de imigrantes, sobretudo 

europeias ou podem, ainda, ser festas do peão, tão difundidas no interior do país. 

Lanternari afirma que não existe sociedade humana sem festa. A festa é um ‘espelho 

no qual o ser humano se reflete, buscando, respostas para sua condição de 

precariedade frente à vida’ (CARPONERO; LEITE, 2010, p. 100-101). 

 

 A festa é uma celebração que reflete a diversidade de olhares e conceitos de uma 

determinada cultura (ÁGUAS, 2012). Não é o tipo de afeto ou emoção dominante que define 

uma festa como tal, “a alegria de uns pode ser a tristeza de outros”, afirma Norberto Guarinello 

(2001, p. 974), pois, ‘festa’é um termo vago, que pode ser aplicado a uma ampla esfera de 

situações sociais concretas. A sua própria definição é complexa, sendo assim, abre um leque 

que possibilita diferentes interpretações do viver em sociedade. 

Sempre uma produção do cotidiano, uma ação coletiva, que se dá num tempo e lugar 

definidos e especiais, implicando a concentração de afetos e emoções em torno de um 

objeto que é celebrado e comemorado e cujo produto principal é a simbolização da 

unidade dos participantes na esfera de uma determinada identidade. Festa é um ponto 

de confluência das ações sociais cujo fim é a própria reunião ativa dos participantes 

(GUARINELLO, 2001, p. 972). 

 

Como afirma o autor, as festas podem ter vários enquadramentos, depende de uma dupla 

percepção: de quem a estuda ou dos participantes da mesma. Nessa lógica, podem ser discutidas 

como reafirmação ou transgressão, sagrada ou pagã3, libertadora, como aceitação social ou até 

mesmo de resistência, ou seja, está relacionada com a visão de cada contexto. O objetivo focal 

da festa pode estimular diferentes sensações nos participantes como sentimentos de 

pertencimento ao local, ligação histórica junto aos demais ou fé, por exemplo. Diz Guarinelo 

que: “A reunião comemorativa que constitui a festa é seu próprio objetivo” (Ibidem, p. 971).  

 
3 Usamos o termo “pagã” aqui por ser o vocábulo referência a tudo que é profano ou mundano, religiosamente 

falando dentro da comunidade quilombola. Visto que a religião católica é muito forte e dominante dentro do 

quilombo, e os próprios membros da comunidade a utilizam fazendo referência a práticas que não sejam católicas.  
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Nessa condição, pensamos na festa não exclusivamente como uma celebração ao 

passado, visto que trabalhamos em especial as festividades culturais em Sambaquim, mas que 

seja relevante uma contextualização histórica dos principais aspectos tradicionais na 

comunidade em consonância com a contemporaneidade. De acordo com Ikeda e Pellegrini:  

As festas representam momentos da maior importância social. São instantes especiais, 

cíclicos, da vida coletiva, em que as atividades comuns do dia-a-dia dão lugar às 

práticas diferenciadas que as transcendem, com múltiplas funções e significados 

sempre atualizados. As diversas espécies de práticas culturais populares podem ser a 

ocasião da afirmação ou da crítica de valores e normas sociais; o espaço da diversão 

coletiva; do repasto integrador; do exercício da religiosidade; da criação e expressão 

de realizações artísticas; assim como o momento da confirmação ou da conformação 

dos laços de identidade e solidariedade grupal (IKEDA; PELLEGRINI FILHO, 2008, 

p. 207). 
 

 Coube-nos questionar se as festividades no quilombo são culturalmente fortes para 

enfrentarem os impactos que a comunidade recebe devido a modernidade e o avanço das 

tecnologias. Eventualmente poderiam levar a um enfraquecimento visto que a parcela mais 

jovem estuda e trabalha fora da “terra”, ou até mesmo a perda pela devoção e empenho na 

realização do festival, causando assim uma transformação para a cultural local, podendo até 

chegar, em caso extremo: à decadência da determinada festa.  

Maria Sileide da Silva, 34 anos, natural do quilombo, mostra-se consciente das 

mudanças quando a questionamos sobre as tradições do quilombo da época dos seus pais e as 

de hoje: “Não, eu acho que é diferente né. Cada tempo vai passando, aí vai mudando, mais 

tecnologia e vai mudando tudo, né”4. Mas mostra-se preocupada e se considera um membro 

ativo na perpetuação da cultura local, considerando que o morador da comunidade é o 

responsável pela preservação de sua história e cultura: 

É muito importante pra nós, que assim, que nós e também os que vai crescendo né, 

não deixa acabar essa cultura, né. A nós, a Cecília, a Edneide, que nós sempre levantar 

pra não acabar a nossa cultura porque é muito importante, a mazurca. [...] Tem na 

comunidade a reunião né, que é todo mês, a associação. Porque se não for a 

associação, né aí cai. Porque senão ninguém se reúne né, pra fazer a dança, todo mês 

a gente se reúne lá em cima, aí quando chega a época que é em novembro, aí se reúne 

todo mundo e é festa o dia inteiro. É um festão visse(Maria Sileide da Silva, 34 anos). 
 

Pensamos na festa realizada dentro do quilombo como um momento importante para as 

relações sociais, um elemento constitutivo da história e saberes do quilombo, como uma ação 

que interrompe as dinâmicas rotineiras e atividades do cotidiano individual e gera um 

sentimento de pertença coletivo que interage com as comunicações da tradição histórica de 

 
4 SILVA, Maria Sileide. Entrevista concedia a José Luiz Xavier Filho. Comunidade Quilombola Sambaquim, 28 

de novembro de 2019. 
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Sambaquim. A festa representa um momento precioso na vida dos participantes, socializando 

os costumes e enriquecendo a vida coletiva. Nas palavras de Ferreira:  

Antes da invenção dos modernos meios de comunicação, as festas constituíam a mais 

importante atividade pública. Eram momentos de afirmação da identidade coletiva, 

através dos quais o indivíduo tomava consciência do seu “pertencimento” a 

determinado grupo. A festa era também um “lugar simbólico” através do qual eram 

veiculados os valores e as crenças do grupo, transformando-se, portanto, no principal 

lugar onde afloram os conflitos de significado na disputa pelo monopólio da 

informação e, até mesmo, do controle social (FERREIRA, 2001, p. 15). 

 

 

São essas festas populares que constituem as características culturais das quais emergem 

as identidades que caracterizam os grupos humanos e as sociedades. Atualmente, vêm ganhando 

não só importância social, mas também política e econômica.  

Nosso recorte temporal consiste num espaço de 74 anos, que vai de 1946 a 2020. Essa 

escolha foi baseada na média da idade dos entrevistados. Nossa principal fonte são as histórias 

narradas: contamos com 9 entrevistas, entre homens e mulheres. Nosso narrador mais antigo 

tem 92 anos de idade5, e o mais jovem 34. Há uma ênfase nas narrativas dos mais velhos, 

acreditando que, dessa forma, podemos extrair histórias mais antigas, contadas por esses 

personagens, a respeito do quilombo e dos seus antepassados. Foram histórias contadas sobre a 

comunidade, sobre suas próprias vidas e de seus ancestrais e sobre as questões culturais. 

Analisar a comunidade quilombola é fazer uma viagem e se aventurar em suas 

narrativas, pois, é a através da tradição oral que são preservados os saberes dos seus ancestrais. 

Essas falas são transmitidas de uma geração para outra, e é assim que chegam aos dias atuais. 

Percebemos que nenhuma outra alternativa para estudar a fundo a história em Sambaquim teria 

a validação sem que nos apoiássemos nessa herança de conhecimentos.  

 

FESTIVAL DE CULTURA NEGRA DO QUILOMBO SAMBAQUIM 

 Durante a pesquisa, tivemos a oportunidade de presenciar as relações sociais e festivas 

na comunidade, no período do Festival de Cultura Negra do Quilombo. Antigamente, o festival 

era realizado por famílias que tinham o maior destaque, que formaram as primeiras lideranças 

da comunidade ou parentes próximos das mesmas. As primeiras festas tinham como principal 

motivo a reunião dos grupos familiares o que favorecia assim, o encontro com os parentes que 

moravam fora do quilombo.  Serviam assim também para reafirmar os laços fraternais e a 

 
5 Lembrando que as entrevistas foram realizadas no ano de 2019. 
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convivência com os grupos familiares que moram na circunvizinhança, fortalecendo dessa 

forma o prestígio da família que organizava a festas dentro da comunidade.  

 

A festa é uma trégua indecisa da luta: todos interrompem o confronto direto, o 

trabalho, as atividades rotineiras para participar da celebração comum. As pessoas 

procuram a transcendência, os pequenos desafios do cotidiano são esquecidos. Pode-

se fazer uma imagem da festa como um caleidoscópio no qual se refletem vários 

aspectos da vida social [A festa] [...] permite entrever as múltiplas relações que têm 

lugar numa micro sociedade e os valores que assim ela explicita: do parentesco ao 

meio ambiente, do calendário agrícola ao respeito aos mais velhos, da produção 

artesanal à história dos ancestrais, da liderança feminina ao conhecimento das plantas, 

das relações de afetividade aos valores humanos considerados fundamentais. Por esta 

razão, a festa, com seus ritos e símbolos, revela os costumes, os comportamentos, os 

gestos herdados e aponta ao mesmo tempo para as negociações simbólicas entre essas 

comunidades negras e os grupos com os quais interagem (MOURA, 1998, p. 13-14). 

 

Lembrando que as festividades aconteciam esporadicamente no quilombo, as reuniões 

eram feitas com o intuito apenas de festejar e se encontrar para dançar e brincar, até então não 

existia na comunidade a ideia de o porquê ser dia 20 de novembro ou até mesmo quem era 

Zumbi dos Palmares. Neste ponto, os mecanismos da memória são acionados, mesmo sendo 

algo novo ao grupo, Zumbi é levado a um passado coletivo da comunidade, o que Pollak 

denomina trabalho de enquadramento da memória. Segundo o autor: 

A memória organizadíssima, que é a memória nacional, constitui um objeto de disputa 

importante, e são comuns os conflitos para determinar que datas e que acontecimentos 

vão ser gravados na memória de um povo (POLLAK, 1992, p. 204).  

 

O festival foi inserido no calendário oficial do estado, na gestão do prefeito José João 

Inácio, em 2005, remetendo-o as comemorações que acontecem no dia da Consciência Negra. 

Atualmente, é realizado pela comunidade numa tentativa de mesclar os novos aspectos de 

afirmação da identidade quilombola e a valorização da cultura africana, é uma fusão entre 

atividades consideradas pagãs, devido ao catolicismo que impede as práticas religiosas 

africanas, e as consideradas religiosas. Vale ressaltar que foi no mesmo ano que a comunidade 

foi reconhecida como remanescente quilombola.  

Em meio às políticas de reconhecimento do quilombo, da fundação Associação 

Comunitária Remanescente de Quilombo(ACORQ)6 dentro da comunidade, da oficialização do 

 
6 Fundada em data de 06 (seis) de fevereiro do ano de 2002 (dois mil e dois),  com sede no Sítio Sambaquim, 

município de Cupira, estado de Pernambuco e foro em Cupira, estado de Pernambuco, é uma pessoa jurídica de 

direito privado, constituída sob a forma de associação sem fins econômicos e regida por este Estatuto Social e 

pelas disposições legais aplicáveis, de caráter organizacional, filantrópico, assistencial, promocional, recreativo e 

educacional, sem cunho político ou partidário, com a finalidade de promover o desenvolvimento da Comunidade 
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festival, as tradições locais vão sendo mais valorizadas entre os mais jovens, principalmente, 

mas é todo um processo lento de construção de identidade, de identificação com a história e a 

cultura do quilombo e a valorização de suas relações com a cultura africana. A aceitação e a 

reinvenção identitária fez com o que o quilombo participasse de eventos relacionados ao 

quilombismo, o que permitiu a troca de informação e influências com outras comunidades 

negras. Apoiados nesse novo discurso de “ser quilombola”, alguns moradores passaram a 

pesquisar mais sobre suas raízes históricas a fim de enriquecer a festividades negras e a estima 

pelos seus antepassados. 

 

Figura 01. Solônia Josefa da Silva. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo do autor, 2019. (Foto autorizada) 
 

 

Nesse contexto, Solônia Josefa da Silva, é a mais importante mediadora desse processo. 

Nascida no quilombo e ativista das causas da comunidade, transita em lugares diferentes na 

busca de melhorias, não só nas causas sociais, mas principalmente culturais, das quais extrai 

influências em outros quilombos. Assume na ACORQ o cargo de secretária e atua nas questões 

culturais, exercendo um papel fundamental na recriação das identidades, o que contribui 

diretamente nas recriações e fortalecimento das tradições locais. Apesar disso, Solônia se recusa 

ao papel de líder do quilombo. 

 Sendo assim, segundo a secretária do quilombo, ao identificar-se como comunidade 

remanescente quilombola, a comunidade de Sambaquim enriqueceu seu Festival da Cultura 

Negra adicionando a ele novidades culturais resultantes de sua participação nos movimentos 

 
Quilombola do Sambaquim e adjacências, fortalecer a cidadania quilombola e atender  a todos que a ela se 

dirigirem, independente de classe social, nacionalidade,  sexo, raça, cor ou crença religiosa.  
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negros sociais, como, por exemplo, a participação em congressos de comunidades negras rurais, 

assim como a abertura a grupos de outras comunidades, a aceitação de acadêmicos e a 

integração ativa da escola na valorização da cultura local vivenciada em sala de aula.  

 Durante o Festival, os estudantes e os moradores mais velhos palestram sobre questões 

a respeito do preconceito, da discriminação e dos direitos dos negros e dos quilombolas. Assim, 

as capoeiras e os estudos da origem africana que foram debatidos em sala de aula são 

apresentados; poesias com a temática são declamadas; as danças, principalmente a mazurca, 

uma dança típica da comunidade também é apresentada. Além disso, há apresentações de 

grupos folclóricos de outras regiões. As músicas cantadas no festival têm a ver com a questão 

do negro, e que, antecipadamente, são discutidas em sala de aula com seus professores. 

Ainda sobre as apresentações e manifestações artísticas do festival, foi criado na 

comunidade, em parceria com a escola municipal e seus respectivos professores, um grupo de 

poesias intitulado, pelas participantes, como Dandara7, que é formado por meninas 

quilombolas. Elas recitam poesias e cordéis, onde mesclam autores nacionais e produções 

autorais. No momento de sua apresentação é cedido o espaço para os discursos de mulheres 

ativistas negras: 

 

 

Figura 02. Grupo de Poesia Dandara. 
 

 
 

Fonte: Arquivo do autor, 2019. (Foto autorizada) 

 

 
7 Nome escolhido pelo grupo em homenagem a guerreira negra do período colonial. Dandara foi esposa de Zumbi, 

líder daquele que foi o maior quilombo das Américas: o Quilombo dos Palmares. Valente, ela foi uma das 

lideranças femininas negras que lutou contra o sistema escravocrata do século XVII e auxiliou Zumbi quanto às 

estratégias e planos de ataque e defesa do quilombo. Disponível em <http://www.palmares.gov.br/?p=33387>, 

acesso em: janeiro. 2021. 



 
 

Universidade Federal do Ceará, Fortaleza | 04 a 08 de Outubro de 2021 

301 
 

 

Os discursos quando tratam de questões étnico-raciais, mesmo que novo e muito recente 

em Sambaquim, estão sendo apropriados e repetidos diversas vezes quando dialogamos com os 

membros da comunidade. Percebemos também que é um evento introspectivo celebrado por 

eles e para eles. A dimensão da festa, mesmo que aberta ao público, centraliza-se para o interior 

do quilombo, fortalecendo assim os laços internos entre eles, isso é perceptível na repetição de 

discursos sobre o orgulho negro.  

Mesmo com uma abrangência maior em termos de apresentações culturais, alguns 

quilombolas afirmam que a festa sofreu um recuo, “ficou menor”, as mudanças que estão 

ocorrendo estão despertando críticas nos antigos moradores que se sentem saudosos do 

tradicionalismo, isto é, como eram realizadas as festas antigamente. Segundo Otávio Miguel da 

Silva: 

As festas participavam aqui, meus pais, minhas avós e avôs. Se eu digo pra você que 

era original mesmo. Era: novena, terço, reizado, guerreiro, essas coisas, ciranda, a 

mazurca que é coisa antiga, que é do começo, festa de casamento, sanfoneiro, tocador, 

isso aí tudo tinha e tem, né. Pronto, era o que eles participavam. [...]E as festas aqui 

só era assim nesse regra. [...]E hoje em dia não tem mais isso, que até... não uso mai, 

mai tenho saudade, que a gente distrai ainda (Otávio Miguel da Silva, 76 anos). 

 

Interpretamos a fala do entrevistado no sentido que houve uma diminuição na amplitude 

que a festa tinha antigamente e não à inexistência das festividades quilombolas. Há dois 

momentos de receio e relação às festividades: o primeiro é quanto aos mais velhos, que 

percebem as mudanças e a tecnologia interferindo nas tradições locais; o segundo é que, o e 

estranhamento a essas mudanças, distancie os mais velhos das comemorações. Outra 

preocupação é o fato de que, sendo aberto ao público, os eventos adquiram características 

externas ao quilombo, uma vez que os de fora participam não só como expectadores, mas como 

integrantes do festival.  

 

MAZURCA  

 Abrimos espaço nessa pesquisa para a Mazurca, por se tratar da dança típica e 

tradicional da comunidade. Não existe uma data específica para suas apresentações, ela pode 

ser realizada em qualquer momento festivo. No entanto, a partir da oficialização do calendário, 
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incluindo o Festival de Cultura Negra no quilombo, a dança passou a fazer parte do evento, 

ganhando uma conotação mais expressiva.  

 A mazurca tem um significado histórico e cultural para o quilombo. Ela faz parte, dentre 

as diversas manifestações culturais existentes, de um forte instrumento de resistência cultural 

negra em Sambaquim, fundamentada em um legado histórico dos seus antepassados, 

afirmando-se etnicamente e contando suas histórias.  

Qualquer tipo de expressão, como objeto de análise histórica, pode ser considerada 

uma forma de permanência que traduz memória e reverbera politicamente na vida de 

determinados grupos sociais, influenciando, interferindo, alterando ou preservando. 

O que se poderia chamar descrição global na discussão das brincadeiras de adultos 

remete à discussão sobre as necessidades e princípios dos indivíduos e grupos 

praticantes, a significação para a comunidade onde é praticada e as possibilidades de 

oferecer uma abordagem contextualizada e contemporânea dos novos problemas 

enfrentados para a produção de conhecimento (ALMEIDA, 2013, p.15). 

 

 A mazurca, para a comunidade, além do seu histórico, cultural e artístico, tem forte 

ligação sagrada porque envolve toda uma questão nostálgica, no momento em que por meio 

dela, estabelecem forte ligação com seus pais, de quem herdaram o costume, e por meio dela 

expressam uma saudosa homenagem aos ancestrais, fazendo dessa dança a principal atração 

cultural do quilombo.  

Os integrantes sabem da seriedade e responsabilidade desse momento. Celebrando a 

vida, são trabalhados também a corporeidade e a oralidade da comunidade. A regra principal 

ao entrar na roda da mazurca é estar e se sentir bem, a dança requer liberdade, felicidade e 

emoção. Logo, começam as cantigas em pequenos versos e os sorrisos se completam quando 

são entoadas. A historiadora Mary del Priore (2000), ao tratar sobre festas no Brasil Colonial, 

propõe uma discussão que nos parece importante e aplicável em relação aos encontros e 

interações sociais em momentos de reunião da comunidade para a celebração da dança. 

Segundo a autora:  

[...] é também fato político, religioso e simbólico. Os jogos, as danças e as músicas 

que a recheiam não só significam descanso, prazeres e alegria durante sua realização; 

eles têm simultaneamente importante função social: permitem às crianças, aos jovens, 

aos espectadores e atores da festa introjetar valores e normas da vida coletiva, partilhar 

sentimentos coletivos e conhecimentos comunitários (DEL PRIORE, 2000, p.62). 
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A mazurca é uma dança coletiva, onde os participantes dão as mãos e giram em círculo 

cantado, apenas à capela, sem uso de instrumentos. As vozes ecoam pelo espaço da 

apresentação enquanto as cantigas são acompanhadas por forte batida dos pés no chão: 

Figura 03. Roda de Mazurca. 

 
 

Foto: Arquivo do autor, 2019. (Foto autorizada) 

 

 

Figura 04. Roda de Mazurca. 
 

 
 

Foto: Arquivo do autor, 2019.  (Foto autorizada)         

 

 Em sua origem etimológica, o conceito de mazurca, está relacionado à tradição polaca. 

A mazurca era frequentemente utilizada pelos compositores da Polônia da era romântica. 

Chegou a Cabo Verde nos meados do século XIX. O ritmo adaptou-se às Ilhas, resultando numa 

música e dança mais lenta do que a original polaca. Na Polônia já não se dança a mazurca, mas 

em Cabo Verde ainda hoje é dançada8.  

A principal característica da dança é ser de roda. O passo é quase sempre o mesmo, 

variando conforme o andamento da música, as quais são entoadas em uníssono ou por 

improvisação, um dos participantes canta e os demais que compõem a roda respondem em coro. 

 
8 Disponível em <http://forum.dancastradicionais.net/viewtopic.php?f=5&t=8> Acesso em: jan. 2021. 
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Em relação ao espaço, pode ser em locais fechados, como mostrado na figura abaixo ou em 

locais abertos, geralmente em terreiros. 

 

Figura 05. Preparação Para a Mazurca 

 

Fonte: Arquivo do autor, 2019. (Foto autorizada) 
 

 Analisamos algumas letras das músicas cantadas enquanto eles “batem a mazurca”, 

termo usado pelos membros ao se referirem à prática da dança de roda. Descrevemos 

detalhadamente a letra Xô Gavião9, que segue abaixo. A forma como é entoada traz 

dinamicidade durante a realização, com divisões de vozes, refrãos e quantidade que é repetida 

minuciosamente para que se possa imaginar como funciona.  

São letras simples, que retratam o cotidiano dos jovens da comunidade em tempos mais 

antigos. Falam do cortejo do rapaz à moça e do empecilho paterno na conquista. 

Metaforicamente, “gavião” representa a mocidade do homem, ou como eles dizem “o preto 

novo sabido”, fazem referência aos jovens da comunidade que buscavam namoradas. A 

referência para a beleza feminina é evidenciada no verso:  /mas teus olhos negros valem tudo/, 

quando no ato da conquista, o jovem diz que /o teu pai não tem dinheiro/ faz menção as 

qualidades de desinteresse financeiro do rapaz pelas posses do pai. Para ele o que importa são 

os dotes físicos. As moças eram conquistadas através dos elogios. O rapaz deveria ser 

galanteador. No caso de Xô Gavião podemos perceber esses aspectos: 

Xô gavião, xô gavião / faz tarararararará, meu gavião / Menina que sai na roça / Xô 

gavião / Trazendo botão de rosa / Xô gavião / Três brancas e três amarelas / Xô gavião 

/ Chegando em casa tá cheirosa / Xô gavião / Xô gavião, xô gavião / Ele faz 

tarararararará, meu gavião / Cadê a dona da casa? / Xô gavião / Eu não sei onde ela 

está / Xô gavião / Se tá morta ou se tá viva / Xô gavião / Quero mandar enterrar / Xô 

gavião, xô gavião / Ele faz tarararararará, meu gavião / Senhora dona da casa / Xô 

gavião / Bote a cabeça na porta / Xô gavião / Que eu quero lhe perguntar / Xô gavião 

 
9 Música de roda típica do Quilombo Sambaquim.  
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/ Quantas galinhas tem morta / Xô gavião / Xô gavião, xô gavião / Ele faz 

tarararararará, meu gavião / Menina, minha menina / Xô gavião / Quando me vê pra 

que corre? / Xô gavião / Se és bonita me aparece / Xô gavião / Se és feia pra que não 

morre? / Xô gavião / Xô gavião, xô gavião / faz tarararararará, meu gavião / Menina, 

minha menina / Xô gavião / Sobrancelha de veludo / Xô gavião / O teu pai não tem 

dinheiro / Xô gavião / Mas teus olhos negros valem tudo / Xô gavião / Xô gavião, xô 

gavião / faz tarararararará, meu gavião.10 

 

Entre outras músicas cantadas na roda, existem as que tem poucos versos e repetições 

constantes, um exemplo dela é “Ô aiá, ô aiá”11. O termo “aiá” refere-se a como os escravos 

chamavam as moças no período da escravidão. Redução de Sinhá/Sinhazinha/Senhora. A 

música é mais uma forma de representar a vida do jovem no campo, da lida diária, que mesmo 

trabalhando, moça e rapaz, se percebem um ao outro. São as relações sociais possíveis de serem 

estabelecidas em comunidades como as de quilombo, essencialmente voltadas para o trabalho 

no campo:  

Mas quando eu chego numa casa / Ô Aiá ô aiá / Quando eu entro pra dentro dela / Ô 

Aiá ô aiá / A primeira coisa que eu abro / Ô Aiá ô aiá / É as portas e as janelas / Ô Aiá 

ô aiá / As meninas que tão na roça / Ô Aiá ô aiá / Pode olhar que eu tô passando / Ô 

Aiá ô aiá / Tô deixando para o campo / Ô Aiá ô aiá / As meninas que tão chorando / 

Ô Aiá ô aiá / Mas as mulher que nós toma conta / Ô Aiá ô aiá / Mas quem tá do lado 

de fora / Ô Aiá ô aiá / Escute pra entrar pra dentro / Ô Aiá ô aiá / Que cantador não é 

bexiga / Ô Aiá ô aiá / Pra ficar nos adulando / Ô Aiá ô aiá / Ô menino vamos a ela / 

Ô Aiá ô aiá. 

 

Os versos são cantados rápidos e com participação coletiva, não havendo nessa música 

divisão de vozes, é cantada em uníssono e com batidas rápidas de pés e girando em círculo. Aos 

que estão de fora da roda, acompanham com palmas harmonicamente com a batida de quem 

está dançando.  

As letras das músicas não possuem temas como protestos, denúncias sociais, histórias 

sobre a luta e sofrimento quilombola. Muito pelo contrário, retratam e exaltam a natureza, o 

saudosismo, a infância, os amores, os encontros e os reencontros. A função da roda de mazurca 

é divertimento, compartilhamento de alegrias e lazer, por juntar a comunidade em torno de um 

único propósito. Nas palavras de João Miguel Filho, 71 anos: “festejar a cultura local e não 

deixar morrer”. Os mais velhos se preocupam em manter preservada a dança. Acreditam que é 

 
10 Ressalta-se que são músicas culturais e representativas dos quilombolas, passados de geração em geração por 

meio da tradição oral, estas captadas por meio de gravadores e transcritas, pertencendo assim ao arquivo pessoal 

do autor.  
11 Música de roda típica do Quilombo Sambaquim. 
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uma forma de respeitar suas tradições e a memória de seus ancestrais. Mas muitos jovens vão 

embora. Os filhos de Josefa Estelina já se foram, ela fala com pesar:  

Não, vou falar a verdade, meus filho se criaram tudo aqui, mai adespois, quando tá de 

idade, foram simbora tudim pra São Paulo para trabalhar, porque aqui não tem 

trabalho. Repassei pra minha filha, a Solange. Gravamos e levei pra lá num DVD, aí 

tem um filho meu que diz: “Oh, mãe, eu desejava tá lá nessa Mazurca”. Aí eu digo: 

“Porque você não arruma um tempo e vai pra lá quando tiver?”. “Porque, mãe sabe 

que a gente não pode ir”. Porque assim, eles trabalham na usina né, e é difícil eles 

terem umas férias. Quando tem umas férias, aí é 20 dia, aí num dá (Josefa Estelina da 

Silva, 60 anos). 

 

Essa preocupação de Josefa Estelina, em preservar suas raízes, também é percebida e 

confirmada na fala de Solônia Josefa, 38 anos, e de Quitéria Josefa da Silva, 43 anos:  

Assim, eu sempre... não é só pensamento, é um sonho que eu tenho que é preservar 

sempre a Mazurca, porque ela já vem de muito antigo pra gente repassar pra os filhos, 

pra os netos, os bisnetos, não deixar que essa cultura morra, e a gente ter uma 

prevenção melhor pra poder ajudar (Solônia Josefa da Silva, 38 anos). 

 

Como Solange já falou, a gente tá tentando, a educação tá tentando, é ensinar aqueles 

mais jovens né, as tradições, os costumes, a mazurca, essas coisas, pra poder continuar 

pra não vê acabar (Quitéria Josefa da Silva, 43 anos). 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A forma pelas quais conhecemos as características culturais em Sambaquim é porque 

estes aprenderam com alguém e assim sucessivamente. Os valores morais, éticos e educacionais 

foram passados de geração em geração até os dias atuais, e cabe aos moradores de Sambaquim 

propagar/repassar à parcela mais jovem e manterem vivas as tradições quilombolas.  

Hoje, eles contam com a presença institucional da ACORQ e da escola municipal que 

desenvolve um trabalho nesse sentido. Mas é importante esclarecer, que em comunidades como 

quilombos, a tradição oral e a manutenção do conhecimento através dela é bastante 

significativa, pois faz parte de todo o contexto da ancestralidade. 

É preciso conscientizar a população, sobretudo a comunidade acadêmica cupirense do 

que está sendo perdido. O patrimônio cultural imaterial é protegido e reconhecido pelo Estado 

brasileiro. Porém, muito há o que se fazer para efetivar tal direito. Sobretudo, no que diz respeito 

às minorias, dentre elas as comunidades tradicionais.  
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Enquanto comunidade tradicional e grupo formador da sociedade brasileira, os 

quilombos fazem parte da história e da cultura nacional. Esses povos dependem do apoio de 

autoridades e de acadêmicos interessados em escrever sobre o legado deles para garantir a 

própria existência, a continuidade dos seus saberes e da preservação da memória e história, de 

quem sabe, do embrião da sociedade negra de Cupira. 
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Territorialidades em disputa nos anos 1920: a singularidade do carnaval 

carioca 
 

Lara Jogaib Nunes1 

 

Resumo: O carnaval consolidou-se como uma das festas que caracterizam a identidade cultural 

do carioca. Já na década de 1920, a folia momesca atraía viajantes internacionais e passara a ter 

seu potencial econômico explorado pelo poder municipal, o que ilustra a importância que a 

festa adquirira na cidade. Porém, o festejo é mais do que uma simples celebração em 

homenagem a Momo. No Rio de Janeiro, ele consegue evidenciar as disputas sociais existentes 

na cidade e, ao mesmo tempo, em certa medida, reunir as diferentes camadas da sociedade em 

um mesmo espaço territorial para brincarem juntas. Isso não significa que não há locais onde 

as manifestações carnavalescas de cada grupo social predominem. Vemos, mesmo nos anos de 

1920, a Praça Onze como um lugar com maior presença das camadas populares, enquanto a 

Avenida Rio Branco tentava ser um espaço dominado pelas elites. Entretanto, os festejos 

carnavalescos subvertiam e, ainda, subvertem a ordem e a hierarquização previamente 

estabelecidas. As territorialidades não são tão fixas e as expressões acabam misturando-se e 

formando uma manifestação singular, que se configura como característica do carnaval carioca. 

Não é à toa que o samba-enredo, ritmo que se tornou a música oficial da folia, e outras matrizes 

do samba do Rio de Janeiro, como o partido-alto e o samba de terreiro, são considerados como 

bens culturais de natureza imaterial do estado.  

 

Palavras-chave: carnaval; Rio de Janeiro; territorialidades. 

 

 

O carnaval tornou-se uma das principais referências da identidade cultural do carioca. 

A relevância de tal evento é reconhecida de tal forma que, em 2007, o samba-enredo, ritmo 

criado em meados da década de 1920 e que ainda hoje embala os desfiles das escolas de samba 

na Marquês de Sapucaí, foi inscrito no Livro de Registro de Formas de Expressão, sendo 

considerado como Patrimônio Cultural do Brasil2.  

A festa atualmente atrai para o Brasil milhões de turistas estrangeiros, mas, já nos anos 

de 1920, havia se consolidado no Rio de Janeiro, fazendo com que a população, de diferentes 

classes sociais, vá às ruas e aos clubes para prestar sua homenagem a Momo. Uma observação 

superficial do festejo pode nos dar a impressão do evento ser uma simples celebração. 

Entretanto, a folia momesca traz consigo outros significados e relevam questões bem mais 

profundas, como as disputas territoriais entre os grupos sociais que habitam a cidade e todo 

 
1 Doutora em História pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) 
2 Além do samba-enredo, o Partido Alto e o Samba de Terreiro também foram considerados como Patrimônio 

Cultural do Brasil. 
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simbolismo que isso engloba. Neste trabalho, vamos observar essa realidade na década de vinte 

no Rio de Janeiro.   

Durante o carnaval, a cidade tem seu espaço físico tomado pelos foliões – algo que 

acontecia já no período de análise desse trabalho. Não há o estabelecimento de uma ordenação 

rígida ou um conjunto de regras que defina como deve se dar essa ocupação. Porém, as classes 

sociais apresentam características e gostos semelhantes que acabam por aproximar seus 

indivíduos e isso faz com que eles busquem frequentar os mesmos lugares. Então, antes de 

olharmos como se deu a divisão territorial da cidade, recorremos à definição de habitus, de 

Pierre Bourdieu, para pensarmos, inicialmente, os laços de identificação entre membros de um 

mesmo grupo. 

 

O habitus é, com efeito, princípio gerador de práticas objetivamente classificáveis e, 

ao mesmo tempo, sistema de classificação (principium divisionis) de tais práticas. Na 

relação entre as duas capacidades que definem o habitus, ou seja, capacidade de 

produzir práticas e obras classificáveis, além da capacidade de diferenciar e de 

apreciar essas práticas e esses produtos (gosto), é que se constitui o mundo social 

representado, ou seja, o espaço dos estilos de vida. (grifos do autor) (BOURDIEU, 

2017: 162). 

 

Com a definição do habitus de cada grupo são determinados os elementos de distinção 

dele em relação aos demais, estabelecendo-se um conjunto de práticas sociais comuns que são 

partilhadas pelos seus membros. “O princípio de divisão em classes lógicas que organiza a 

percepção do mundo social é, por sua vez, o produto da incorporação da divisão em classes 

sociais” (BOURDIEU, 2017: 164). Ou seja, ao mesmo tempo em que as classes sociais são 

formadas a partir de valores e gostos comuns, a aceitação desse sistema simbólico ajuda a 

consolidar essa mesma divisão, criando uma identidade para esse grupo. “A identidade social 

define-se e afirma-se na diferença” (BOURDIEU, 2017: 164). 

Podemos afirmar que cada grupo, então, tem signos e práticas sociais próprios que 

ajudam a distingui-los dos demais. Todo esse sistema simbólico pode ser observado nas 

manifestações carnavalescas do Rio de Janeiro da década de 1920. Enquanto as camadas 

populares brincavam nos cordões, a elite tinha, no corso e nas batalhas de confete, seu cenário 

de diversão. Mas, essa oposição entre as classes não era fixa ou intransponível. É Bourdieu 

mesmo quem afirma que há o estabelecimento de situações de aproximação entre as classes 
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sociais, inclusive no aspecto cultural (BOURDIEU, 2017: 527) – o que não significa dizer que 

o aproveitamento dessa cultura se faz da mesma forma, uma vez que cada grupo social aplica 

seus próprios valores.    

Um exemplo dessa aproximação no carnaval carioca foi a apropriação, em fins do século 

XIX, do zé-pereira, criação popular, aos festejos da elite, “perdendo a exclusividade de sua 

imagem popular: transforma-se-iam (...) em símbolos de uma folia irmanadora, independente 

das classes, etnias e demais desigualdades e diferenças sociais” (CUNHA, 2002: 376). Se os 

grupos, em certa medida, afastavam-se e, também, aproximavam-se nas manifestações 

carnavalescas, podemos concluir que isso também acontecia em relação ao espaço físico que 

eles ocupavam no Rio de Janeiro durante os dias de celebração. 

Desde as primeiras décadas do século XX, o local consagrado pela elite para curtir a 

folia era o centro reformado e modernizado, onde fora construída a Avenida Central, símbolo 

do novo momento que se pretendia para a cidade. Já o carnaval popular encontrava seu espaço 

de difusão na Praça Onze, que se tornou uma espécie de “segundo polo da festa carnavalesca” 

(FERREIRA, 2005: 152).  Nas palavras de Mônica Velloso (1990), no Rio de Janeiro daquele 

período, as realidades de tão distintas que eram, tornavam-se quase incompatíveis. Ao passo 

que tínhamos uma “Europa Possível”, figurada na parte reformada, também havia uma 

“Pequena África” ou “África Mirim”, como Heitor dos Prazeres3 chamou, formada no trecho 

entre o cais do porto e a Cidade Nova, nas proximidades da Praça Onze.   

 A partir da determinação do espaço físico de cada grupo, devemos nos voltar para 

entender o que ele representava socialmente. Segundo Bourdieu (1996: 19), há dois princípios 

de diferenciação eficientes para o estabelecimento dos espaços sociais: o capital econômico e 

o capital cultural. A acumulação desses dois tipos de capital é um fator de oposição em relação 

àqueles que não os têm, ajudando a estabelecer, assim, quem está inserido em cada espaço 

social, quem compartilha do mesmo habitus – “esse princípio gerador e unificador que retraduz 

as características intrínsecas e relacionais de uma posição em um estilo de vida unívoco, isto é, 

em um conjunto unívoco de escolhas de pessoas, de bens, de práticas” (BOURDIEU, 1996: 21-

22). 

 
3 Heitor do Prazeres foi um compositor e pintor carioca, que nasceu em 1898. Sobrinho de Hilário Jovino Ferreira, 

considerado por muitos pesquisadores como pioneiro nos ranchos, frequentava as rodas de samba na casa de tia 

Ciata.  
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 O habitus revela distinções entre grupos sociais por meio da determinação de seus 

costumes, gostos, valores e práticas, que acabam formando um sistema simbólico 

compartilhado por participantes daquele grupo (BOURDIEU, 1996: 22-23). Isso não quer dizer 

que todos os integrantes do grupo precisam, necessariamente, adotar as mesmas práticas, até 

porque esse nível de homogeneização não seria possível. Há um sistema de classificação que 

distingue e agrupa “os agentes que mais se pareçam entre si e que sejam tão diferentes quanto 

possível dos integrantes de outras classes, vizinhas ou distantes” (BOURDIEU, 1996: 24). 

É pensando dentro dessa lógica, que observamos isso na realidade aqui abordada. Os 

moradores da Praça Onze formam uma multiplicidade cultural. Em sua composição havia 

pessoas negras baianas, islâmicas em sua maioria, outras nordestinas, imigrantes de origem 

portuguesa, espanhola e latina. Essa comunidade acabou adotando as práticas dos baianos que 

habitavam esse local e estavam em maior número, conseguindo se impor aos demais 

(VELLOSO, 2014: 22). Nesse sentido, podemos dizer que os habitantes da Praça Onze 

passaram a compartilhar entre si um sistema simbólico que fora criado a partir da 

predominância de um grupo específico e que os distinguia dos frequentadores da Avenida 

Central.  

Entre esses grupos, todavia, aconteciam aproximações e suas características acabavam 

por se misturar. “Apesar do seu caráter fugaz, o carnaval garante a persistência das 

manifestações culturais populares, assim como sua difusão e entrelaçamento com a cultura 

dominante, constituindo a circularidade cultural” (SOIHET, 2008: 63). A Avenida Central, que 

seria, preferencialmente, o lugar do carnaval dos grupos sociais de elite era ocupada também 

por segmentos populares e a “indesejada mistura de classe era(m) uma realidade, não obstante 

o empenho envolvido” (SOIHET, 2008: 70).  

Ao mesmo tempo, por mais que no cotidiano de qualquer sociedade ocorra a troca entre 

elementos culturais próprios de cada classe social, há, naturalmente, a imposição de uma 

hierarquia dos valores que prevalecem em detrimento de outros que se mantêm com menos 

força. No carnaval, a despeito disso, a relação entre as classes se estabelece de forma mais livre, 

menos radical e, por consequência, mesmo não eliminando as desigualdades, consegue-se 

subverter a ordem tradicional naqueles dias de folia, uma vez que rapidamente, com o fim desse 
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período, retorna-se à organização social hegemônica (CANCLINI, 2019: 221-222). Em meio a 

essa inversão social que é vivenciada durante a celebração a Momo, podemos dizer que os 

valores das camadas populares, ainda que travestidos pela influência da elite, acabam se 

impondo durante essa festa.  

Mônica Velloso (2014: 29) analisa o espaço urbano do Rio de Janeiro durante o carnaval 

e salienta a reterritorialização que ocorre durante os dias de folia.  Os moradores dos subúrbios 

ocupam o centro da cidade, ostentando, com orgulho, símbolos do seu lugar de origem. Os 

estandartes dos cordões apontavam na entrada das ruas como se estivessem anunciando a sua 

chegada. “A própria nomenclatura dos cordões denota o quanto era significativa essa luta pela 

conquista do espaço: ‘Pés espalhados’, ‘Rompe e Rasga’, ‘Triunfo das ondas do mar’” 

(VELLOSO, 2014: 28). 

Essa ocupação dos cordões no centro da cidade não era vista com bons olhos pelas 

autoridades políticas. Contudo, eles sabiam que era impossível evitá-la, uma vez que não 

conseguiriam impedir o deslocamento das pessoas, ainda mais nos dias da festa mais esperada 

do ano. Havia um tratamento diferenciado entre os cordões, por exemplo, e o corso, uma 

manifestação carnavalesca de elite. As autoridades policiais divulgavam previamente as regras 

que deveriam ser observadas durante os dias de festa, evidenciando a consciência que elas 

tinham sobre a mistura de espaços sociais que ocorria no período. Isso não acontecia por acaso, 

apenas com a inocente pretensão de se organizar a folia para que todos pudessem curtir. O seu 

sentido é muito mais profundo porque implicava disputas de uma geografia social e, inclusive, 

de modelos dominantes do evento. 

O carnaval não é, portanto, apenas uma festa despretensiosa. Ele traz consigo questões 

significativas da nossa sociedade, sendo uma delas luta pela conquista do espaço urbano. Mas, 

ainda assim, não perde aquilo que Bakhtin (2010: 191) considera o fator comum a qualquer 

manifestação carnavalesca, ou seja, ele mantém constante a sua relação com o tempo alegre 

que, em outras palavras, é o seu caráter folião. Ainda assim, os festejos momescos também são 

palcos de disputas entre grupos sociais, seja por espaço físico ou por domínio do modelo 

preponderante de festa.    
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A Praça Onze 

A Praça Onze recebeu esse nome para homenagear a vitória do Brasil na batalha do 

Riachuelo, na Guerra do Paraguai, em 11 de junho de 1865. Historicamente, era uma região 

pantanosa e ficara desabitada por anos. Com a chegada da família real portuguesa ao país, na 

primeira década do século XIX, o lugar ganhou mais atenção. Algumas vias foram 

pavimentadas e foi criado o Largo do Rossio Pequeno, aumentando a circulação e fixação de 

habitantes.  Na segunda metade do XIX, a chegada de fábricas e de pequenos comércios gerou 

crescimento populacional e fez com que a elite, já afastada do local por ser uma região de 

mangues, se mantivesse ainda mais distante.  

Durante as reformas urbanísticas de Pereira Passos, nos primeiros anos do século XX, a 

comunidade baiana de descendência africana, que habitualmente se instalava no bairro da 

Saúde, fora obrigada a se deslocar para a Cidade Nova, nas imediações da Praça Onze. 

Ocuparam os casarões abandonados, transformando-os em cortiços e habitações coletivas, uma 

vez que estes foram, em boa parte, preservados durante as obras de Passos (NETO, 2017: 105-

106). Foi a partir desse espaço, que essas pessoas passaram a reelaborar suas práticas culturais 

para adequá-las àquela realidade na qual estavam inseridos.    

Os migrantes baianos viam o Rio de Janeiro como possibilidade de melhorar suas 

condições de vida e se direcionavam para a Cidade Nova por ser um espaço com tradições 

culturais semelhantes, o que trazia algum conforto emocional. Em muitos casos, criavam-se 

laços de amizade e teciam uma rede de ajuda mútua e proteção, que deixava um pouco menos 

árdua a vida longe dos familiares. Para Muniz Sodré (1998: 16-17), esse deslocamento 

territorial fez dali um ponto de convergência das forças de socialização das pessoas negras que 

foi fortalecido quando, posteriormente, a população que habitava os morros, como o da 

Mangueira e do Estácio, também passou a frequentar a Praça Onze.  

A “filiação étnica”, caracterizada pelos valores em comum, superava a necessidade dos 

laços consanguíneos. A proximidade entre pessoas de mesma origem permitia que eles 

tentassem, em certa medida, recriar seus costumes e preservar suas tradições, configurando um 

ambiente familiar. Os ofícios eram ensinados aos mais jovens e ser conterrâneo era um atributo 

indispensável para tal, mantendo naquele grupo esse legado. Com a expansão familiar, muitas 
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mulheres, como avós, tias e madrinhas, ocuparam espaços significativos na criação das crianças 

cujos pais, possivelmente, estavam trabalhando para prover seu sustento. Essas mulheres eram 

respeitadas em sua autoridade, mas também eram elos de afeto para muitos desses pequenos, 

que passaram a chamá-las de “tias”, expressando a relação de proximidade e sociabilidade que 

estabeleciam com elas (VELLOSO, 1990: 213).  

A região da Praça Onze era habitada por capoeiras, operários, músicos, compositores e 

dançarinos dos blocos e ranchos carnavalescos, praticantes do candomblé e de outros cultos 

islâmicos, ex-escravizados, excluídos, judeus de várias parte do mundo e imigrantes europeus 

(MOURA, 1995: 57-58). Aos poucos, como já mencionamos, o grupo dos negros baianos 

tomou a liderança do lugar, imprimindo nele sua identidade. Uma das pessoas que se instalara 

na região, nos primeiros anos do século XX, depois de morar em outros endereços na cidade, 

mais precisamente na Visconde de Itaúna, foi tia Ciata, apelido de Hilária Batista de Almeida, 

uma baiana que chegara ao Rio de Janeiro aos 22 anos e acabara se tornando um dos nomes-

referência do samba na carioca (MOURA, 1995: 95). 

Sua casa térrea, com uma espaçosa sala de visitas, passou a ser ponto de reunião de 

chorões, partideiros e carnavalescos, todos com um perfil bem diferente do que se via na 

Avenida Central (ARAÚJO, 2000: 143). Na cozinha, a comida da Bahia imperava – tachos de 

doce, panelas de vatapá, moqueca e acarajé – e era vendida nas ruas com as vestimentas 

tradicionais de baiana, colares e pulseiras, mostrando a forte ligação com a esfera religiosa.  

Mãe-de-santo, seu terreiro funcionava no final da casa, em um quintal de terra batida no qual 

aconteciam os rituais religiosos. Ali, também, formavam-se as rodas de batuque, com pandeiro, 

tamborim, agogô, surdo, ou, na ausência de instrumentos, os presentes usavam pratos de louça, 

panelas, raladores, latas e caixas para marcar o ritmo (MOURA, 1995: 102). As rodas de samba 

aconteciam no fundo das casas porque, à época, eram proibidas pela polícia e, como muitas 

pessoas denunciavam, os sambistas corriam o risco de serem presos.  

A casa de tia Ciata, na Praça Onze, era o local aonde músicos iam e vinham com 

frequência, e, assim, acabou se transformando no espaço privilegiado do samba, ritmo que se 

tornou o símbolo do carnaval. Mais do que isso, essa casa simbolizava uma forma de resistência 

musical do negro contra a marginalização que sofria desde que se consolidou a abolição 
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(SODRÉ, 1998: 15). Entretanto, toda essa região foi se tornando palco do “pequeno carnaval”. 

Já nas proximidades dos dias de folia, as expressões carnavalescas populares ocupavam as ruas 

sem muitas regras ou organização, como no caso dos blocos e dos cordões, para seus integrantes 

brincarem em homenagem a Momo. Os ranchos populares faziam seus ensaios e, durante os 

desfiles, faziam uma parada obrigatória em frente à casa da tia Ciata para pedir sua bênção, 

tamanha a sua importância para aquela sociedade. 

Eneida de Moraes ressalta a versão de Almirante4 para explicar o porquê de a Praça 

Onze ter se tornado primordial para o carnaval carioca: 

 

Lá estavam a Kananga do Japão, os Paladinos da Cidade Nova e o Rancho Rosa 

Branca da Tia Assiata, figura que passou à história do Rio de Janeiro através da pena 

do seu cronista máximo, João do Rio, e é duas vezes citada por Manuel Bandeira. 

Naturalmente, esses clubes e blocos, saindo para as ruas durante o carnaval, vinham 

para a praça mais próxima de suas sedes: a Praça Onze. Depois, para o pessoal que 

descia da favela, o ponto mais acessível era ainda a Praça. A aglomeração cresceu, a 

Praça Onze foi a sede, o berço, a mãe protetora – como outrora a Avenida – de um 

novo tipo de carnaval: o carnaval do povo, das favelas, o carnaval do morro, o carnaval 

do samba (MORAES, 1987: 98). 

 

 Se na Praça Onze, como vimos, predominava a prática carnavalesca das camadas 

populares, os grupos de elite também tinham um local selecionado para sua folia – o centro da 

cidade. A Rua do Ouvidor e a Avenida Central foram escolhidas pelos membros dessa classe 

social para abrigarem seus festejos, por mais que eles não conseguissem transformar o espaço 

em um reduto exclusivo do seu carnaval. 

 

A Rua do Ouvidor e a Avenida Central 

 

O carnaval das camadas mais abastadas da sociedade encontrava seu espaço primordial 

de atuação, inicialmente, na Rua do Ouvidor. Com a construção da Avenida Central, a folia da 

elite fora transferida para esta, que passou a ser o símbolo da modernidade e civilidade no Rio 

de Janeiro. Aquela rua começou a se diferenciar dos demais logradouros da cidade, após a 

chegada da família real portuguesa ao Brasil e a abertura dos portos às nações amigas, ambos 

em 1808. Com isso, houve um considerável aumento no número de comerciantes, além da 

 
4 Almirante é o apelido pelo qual ficou conhecido Henrique Foréis Domingues, compositor e cantor carioca, 

nascido em 1908, que se destacou por sua atuação na Rádio Tupi e na Rádio Nacional.  
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enxurrada de produtos ingleses e franceses como tecidos de seda, joias, perfumes, roupas da 

moda europeia e chapéus (GERSON, 2000: 43). 

Esse contexto gerou a crescente migração de comerciantes, modistas, cabeleireiros, 

doceiros para o Rio de Janeiro que, então, passaram a expor seus produtos para conseguir 

alavancar as vendas. Muitos deles optaram por abrir seus negócios na Rua do Ouvidor.  

 

E desde aí uma outra vida principiou para a rua do Ouvidor, sempre de mistura, porém, 

com a antiga representada pelo seu precário calçamento de alvenaria, suas águas 

empoçadas, sua pobre iluminação a azeite de peixe, com os carros de bois a percorrê-

la lentamente (GERSON, 2000: 43).   

  

Com o passar do tempo, a rua foi se modernizando, tornando-se o “Palais Royal da 

França Antártica, onde a burguesia ia se cobrir de requintes nas lojas de nomes afrancesados” 

(OLIVEIRA, 2008: 120). O calçamento fora trocado por paralelepípedos, o horário da 

passagem de viaturas fora fixado e os lampiões passaram a ser a gás. Tornara-se sede de 

periódicos, como o Jornal do Commercio e o Diário de Notícias. A Confeitaria Pascoal, antigo 

ponto de encontro dos homens das letras do grupo de Bilac5 e Emílio de Menezes6, e a Cailtau, 

local que servia chope alemão de tonel e recebia os literatos da geração anterior de Bilac, 

também abriram suas portas na Ouvidor. Uma das joalherias mais populares do período, a 

Gôndolo & Laboriau, estabeleceu-se por lá, sendo também, nesse logradouro, a Mappin & 

Webb, de procedência inglesa. Destacava-se, ainda, a magazine Notre Dame de Paris bastante 

procurada pelas mulheres ansiosas em busca da moda parisiense (GERSON, 2000: 44-47).    

A Ouvidor tornava-se, assim, um polo de atração da elite e da intelectualidade carioca, 

que andava por entre suas vitrines, jornais, confeitarias e cafés. Faz todo sentido, portanto, ser 

ela também o lugar onde esse grupo social desfilava durante o carnaval. “A rua se apresentava 

toda enfeitada com estandartes e flâmulas, mostrando vistosas sacadas com festões de folhas de 

mangueira e flores de papel, além de bandeiras coloridas dos mais diversos países, iluminando 

a noite com arcos a gás” (SOIHET, 2008: 63). A passagem dos préstitos das grandes sociedades 

na Rua do Ouvidor era o momento mais esperado do desfile. No entanto, por toda essa 

 
5Olavo Braz Martins dos Guimarães Bilac nasceu no Rio de Janeiro, em 1865, foi poeta e jornalista, tendo fundado 

periódicos como A Rua, A Cigarra e O Meio.  
6Emílio Nunes Correia de Meneses nasceu em Curitiba, em 1866, foi jornalista e poeta, fazendo carreira no Rio 

de Janeiro. 
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dedicação aos festejos de Momo, o logradouro recebia pessoas de todos os grupos sociais, que 

curtiam à sua maneira, frustrando as expectativas dos membros da elite.  

A Ouvidor, contudo, perdeu seu favoritismo quando a Avenida Central foi construída, 

tornando-se o símbolo da modernidade carioca. E o carnaval logo se apoderou desse ambiente. 

A largura do novo bulevar deixava tudo mais confortável, tanto para os foliões avulsos quanto 

para os tão esperados desfiles. A sua iluminação dava outro charme às alegorias das grandes 

sociedades, que se tornaram ainda mais elaboradas. Para Eneida de Moraes, foi a partir da 

inauguração da Avenida, no início do século XX, que os clubes carnavalescos atingiram o 

máximo de sua grandiosidade.  

 

Aí sim começaram a aparecer trajando as mais diversas roupas, ora casacas cinzas e 

chapéu alto, ora vestons escuros e chapéus de couro, a chamada Comissão e Frente, 

aquela que vai colhendo e agradecendo aos aplausos do público; depois o préstito 

varia: ora segue-se à comissão um carro de crítica ou uma banda montada de clarins 

ou uma banda de música (MORAES,1987: 72). 

  

Os jornais seguiam a mesma lógica, caracterizando a Avenida Central de maneira tão 

elitista quanto as pessoas que por ela passavam. Em 1920, o Jornal do Brasil (25 fev. 1920: 15) 

anunciava duas festas que seriam realizadas na Avenida Central, com a presença de várias 

sociedades carnavalescas que “abrilhantariam” os eventos com seus “riquíssimos e artísticos 

estandartes”. A primeira seria oferecida pelo proprietário do Central Café aos cronistas 

carnavalescos e, a segunda, fora organizada pelos cronistas carnavalescos para o prefeito da 

cidade, ambas com batalhas de confete. Mas, ainda pela matéria, fica evidente que a Avenida 

não era espaço apenas desses grupos. Os ranchos, grupos, cordões, zé-pereiras, blocos e as 

pequenas sociedades também estariam presentes nesse que seria o ensaio para o carnaval 

daquele ano. 

O desejo nutrido pela elite de que esse espaço, portanto, fosse de uso exclusivo seu, não 

fora concretizado. As camadas populares fizeram-se presentes e aproveitaram as oportunidades 

que tinham para festejar na Avenida Central. Felipe Ferreira (2005: 235) explica que não coube 

a ela substituir por completo outros espaços tradicionais da folia carnavalesca, que continuaram 

a existir, mas passou a ser o espaço alternativo e mais elegante para a sua realização. “Havia a 

expectativa de que, nesses novos espaços disponibilizados para a folia, o carnaval sofisticado, 
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desejado desde meados do século XIX pela burguesia, reencontraria seu lugar e o singelo 

confete acabaria por desbancar definitivamente as bisnagas”. Ainda segundo Ferreira, tal 

expectativa fora, em parte, frustrada porque esse local, apesar de uma maior normatização da 

folia, também ajudou na valorização e no reconhecimento do pequeno Carnaval, ligado às 

camadas populares, que se divertiam em práticas como os blocos e cordões. 

 

A subversão das territorialidades – a singularidade do carnaval 

 

A tentativa de demarcação dos espaços físicos da cidade capital carioca, no período 

momesco, evidencia a disputa territorial existente entre as classes sociais. No “asfalto” ocorria 

a festa da classe média e das elites, enquanto os moradores da “Saúde, Gamboa, Santo Cristo e 

Cidade Nova, nos subúrbios da Central e primeiras favelas – todos esses faziam o carnaval dos 

pés descalços da Praça Onze” (ARAÚJO, 2000: 142). A separação atendia aos interesses dos 

grupos que apoiavam a construção do Rio de Janeiro moderno que, aos poucos, recebia mais 

turistas interessados em conhecer seu carnaval. Mostrar uma festa caracterizada pela herança 

africana, desorganizada, com brincadeiras “inadequadas” e “constrangedoras” aos olhos 

elitistas, não traria a impressão desejada pela elite e pelo Estado a esses viajantes. 

A vitória na disputa simbólica do domínio sobre os locais onde as expressões 

carnavalescas deveriam ou não ser executadas mostrou que a alta sociedade carioca configurara 

o evento com suas características. Entretanto, não se trata de estabelecer uma dualidade radical 

e eliminadora, em que um modelo de carnaval venceu e o outro foi apagado. Mas, sim, de 

determinar a feição que deveria ser vendida, inclusive internacionalmente, como a típica folia 

carioca. As demais manifestações continuaram a existir e, embora se fizessem presente nos 

espaços consagrados pelas elites, não deveriam ser o modelo de carnaval que se estabeleceria 

como padrão do Rio de Janeiro.  

Isso porque tais práticas carnavalescas não eram vistas como “civilizadas” e, 

consequentemente, as camadas mais ricas tentavam fazer com que elas não tivessem o mesmo 

destaque. No processo de criação da modernização de qualquer sociedade, determina-se um 

padrão de conduta que deve ser seguido por seus membros, com regras e normas rigorosas para 



 
 

Universidade Federal do Ceará, Fortaleza | 04 a 08 de Outubro de 2021 

320 
 

 

evitar as “transgressões do comportamento socialmente aceitável”, que não foram, 

racionalmente, planejadas, mas resultam do movimento de transformação dessa mesma 

sociedade (ELIAS, 1993:196). Havia um tipo de folia carnavalesca que se encaixava nesse 

formato de que fala Norbert Elias e que, de alguma maneira, devia ser estabelecido como 

predominante, evitando-se, o máximo possível, sua deturpação.  

Para garantir a manutenção dessa folia mais regrada, havia uma ação conjunta das elites, 

do governo e da imprensa, que contribuía divulgando as regulamentações da polícia para os 

dias de festa, além de destacarem em suas páginas as manifestações carnavalescas das camadas 

mais altas da sociedade. Porém, a singularidade do carnaval do Rio de Janeiro foi, e ainda é, a 

convivência entre as diferentes expressões carnavalescas, que coexistem e se influenciam 

mutuamente, configurando a circularidade cultural estabelecida entre os grupos sociais.  

Na análise de bakhtiniana sobre o riso na Idade Média e no Renascimento, notamos 

como ele vai se moldando às novas realidades, a partir do contato entre membros de universos 

sociais antagônicos. Isso pode ser observado quando o autor refere-se às transformações das 

festas populares. Ele salienta que as festas da corte – mascarados, procissões, alegorias, fogos 

de artifício etc. – buscavam retomar a tradição do carnaval e que o contato entre essas práticas 

trouxera um novo estilo para essas comemorações, resultado da sua interação (BAKHTIN, 

2010: 88). 

No carnaval do Rio de Janeiro, esse fenômeno também pode ser observado. Embora os 

cordões e os zé-pereiras se caracterizassem por terem nascido como expressões populares da 

alegria carnavalesca, eles seguiam convivendo e misturando-se aos corsos e às batalhas de 

confetes, ainda que, preferencialmente, ocupassem distintas territorialidades. Não obstante, 

além das práticas realizadas nos espaços públicos, a elite carioca conseguia determinar um 

reduto seletivo para sua própria festa. Ela formalizava seu carnaval nos bailes das grandes 

sociedades, marcados pelas normas claras de conduta e de comportamento, nos quais eram 

investidos valores consideráveis, o que indicava a quem ou a qual classe social aquele espaço 

pertencia.  

Enquanto tais bailes tornavam-se ambientes exclusivos da elite, ou dos possuidores de 

recursos materiais, as sociedades desfilavam com seus membros pelas principais vias do Rio de 
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Janeiro e os que não eram sócios e, portanto, não participavam do baile ao final do cortejo, 

limitavam-se a assistir a ele. No itinerário das grandes sociedades, essa relação fica mais clara. 

A Gazeta de Notícias (15 fev. 1920: 4) publicou o caminho que seria percorrido pelo préstito 

do Democráticos na terça-feira de carnaval. O percurso iniciou-se na Praça da Bandeira, 

seguindo pelo boulervard de São Cristóvão, a Avenida do Mangue e a Praça Onze.  Outros 

logradouros também foram percorridos antes de chegar à Avenida Rio Branco e finalizar no 

“castelo”, sua sede. O desfile fez-se presente em diferentes espaços da cidade, divertindo tanto 

seus sócios quanto as pessoas que curtiam ao vê-lo passar. Porém, ao final, ingressava no baile 

um público restrito, evidenciando para qual segmento social essa prática era voltada.   

Talvez os ranchos tenham sido a expressão mais intermediária entre esses dois mundos 

que viviam a folia carnavalesca concomitantemente. Além disso, havia a preocupação em não 

se filiar a uma etnia ou classe social. Os ranchos queriam ser compreendidos como um grupo 

composto por pessoas de níveis sociais diversos, formando uma “cultura popular urbana” 

(GONÇALVES, 2007: 244) não limitadora. A articulação entre esses diferentes grupos sociais 

na folia carnavalesca, aqui, pode ser interpretada como a própria essência da cultura urbana 

moderna em construção no Rio de Janeiro daquele período. 

Os jornalistas, ansiosos para conseguirem divulgar um carnaval mais ordenado, 

destacavam que essa expressão carnavalesca trazia padrões de apresentação e originalidade 

mais civilizados que as outras práticas. Era uma novidade que vinha conquistando espaço no 

Rio de Janeiro. Os ranchos representavam algo que não se enquadrava no “círculo a que 

chamaram grandes sociedades”, nem aos “ambientes que determinadas exigências sociais 

tornam defesas à assistência pública”. Era uma prática popular, que formava a “alma 

carnavalesca das ruas”. Resultava da evolução que se iniciara no “sujo”, passando pelo “cordão 

barulhento e africanizado e deste para o rancho que é atualmente a última expressão do carnaval 

carioca” (GAZETA DE NOTÍCIAS, 02 mar. 1924: 3). 

A mesma matéria da Gazeta mostrou um eloquente elogio aos ranchos, enaltecendo-os 

como a “cara” do carnaval carioca: 

 

O rancho se fez uma escola de bom gosto e de arte, de encanto e de fantasia. Esses 

préstitos recordam não quinze ou trinta dias de cenografia, mas um ano inteiro de 

esforço dos seus maestros no estudo e ensaio das variadas músicas, dos seus mestres 
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de dança auxiliados pela imaginação poderosa de seus organizadores que os preparam 

para esse duelo de amanhã, duelo de imaginação, de graça, de fantasia e de beleza.  

 

[...] 

 

E o que a cidade irá ver amanhã numa competição sem igual de elegância, de luxo, de 

arte, graça e beleza, a desfilar donairosa pelas ruas encantando os ouvidos e 

deslumbrando a vista é o esforço de uma parte de sua população, esforço tão grande 

quanto os maiores que se têm feito para esses três dias encarnando a sua alma 

carnavalesca, dando uma ideia da cultura e do bom gosto das classes populares.  

 

Evohé! Pelo carnaval dos ranchos. (GAZETA DE NOTÍCIAS, 02 mar. 1924: 3). 

 

Conseguimos, então, ver que, apesar das tentativas de criação de uma espécie de 

mapeamento dos espaços públicos destinados a cada grupo social, durante o carnaval, a cidade 

acabava sendo ocupada como um todo e por todos. Naturalmente, nas regiões reformadas, o 

próprio poder público criava uma normatização que privilegiava as elites que tinham a 

prioridade sobre as demais classes. Estas, por sua vez, curtiam a folia em seus espaços, mas não 

se restringiam a eles. Iam para a Avenida, faziam suas brincadeiras e se divertiam em meio ao 

festejo das camadas mais abastadas. Essa mistura de grupos sociais e manifestações, talvez, 

tenha sido o atrativo principal do carnaval carioca, marcando sua singularidade e ajudando no 

crescimento da festa até se consolidar como um dos principais eventos da cidade. 

 

Fontes: 

 

Gazeta de Notícias, 02 mar. 1924: 3. 

 

Gazeta de Notícias, 15 fev. 1920: 4. 

 

Jornal do Brasil, 25 fev. 1920: 15. 
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Reflexões sobre o patrimônio cultural: o distrito de Águas de São João 

entre narrativas e simbolismo 

 

Marlon Teixeira de Faria1 

Luana Nunes Martins de Lima2 

Resumo: Esta pesquisa, em desenvolvimento, tem como objetivo refletir sobre a importância 

e contribuição de diferentes narrativas para a constituição identitária do Distrito de Águas de 

São João. Esse Distrito está localizado no Estado de Goiás, município da cidade de Goiás 

fazendo fronteira com Itapirapuã, Faina e Matrinchã, a Oeste, Norte e Noroeste, 

respectivamente. Território esse que no passado dava lugar a uma fazenda chamada São João 

da Gurita numa região que era conhecida como Piedade. Como um típico distrito do interior, 

Águas de São João, não é conhecida por possuir um fluxo intenso de pessoas no cotidiano. No 

entanto movimento oposto ocorre nos períodos festivos do mês de julho. Entrelaçado no próprio 

nome esse distrito carrega em si a presença de duas fortes narrativas que produziram/produzem 

sentido, de um lado a Festa de Louvor a São João Batista e, de outro, a existência das Águas 

Sulfurosas, essas que já eram motivos de notícias desde os anos 1934como pode ser observado 

em reportagens na Revista Mensal Informação Goyana, por Luiz Mendes, na edição de agosto 

e setembro. Portanto, um dos focos dessa pesquisa é compreender a importância desses dois 

elementos, presença da influência católica e narrativa sobre os milagres que foram possíveis 

com os usos das Águas Sulfurosas, considerando suas aproximações e distanciamentos, para a 

estruturação social e simbólica do distrito. Dessa forma destacam-se reflexões de autores que 

desenvolvem pesquisas sobre o patrimônio cultural, como Márcia Sant’Anna, Maria Cecília 

Londres Fonseca, e outros. E, compondo a pesquisa, as reflexões de Pierre Bourdieu, Márcia 

Chuva, Michel Pollack, entre outros. 

 

Palavras-chave: Patrimônio Cultural; Simbolismo; Tradição. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 ‘Águas de São João’, um nome que condensa os dois grandes elementos que marcam 

esse distrito em Goiás (GO). De um lado, a tradição religiosa cristã, marcando a Festa de Louvor 

a São João Batista, seu padroeiro. No contexto do quadro festivo muitos dos que ali vão, 

 
1 Graduado em História pela Universidade Estadual de Goiás (2010). Aluno do Mestrado Profissional em Estudos 

Culturais, Memória e Patrimônio (PROMEP). Universidade Estadual de Goiás, Campus Cora Coralina. 

2 Doutora em Geografia pela Universidade de Brasília (2017). Professora do Mestrado Profissional em Estudos 

Culturais, Memória e Patrimônio (PROMEP). Universidade Estadual de Goiás, Campus Cora Coralina. 
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aproveitam para conhecer as Águas Sulfurosas3, estas que compõe parte de uma tradição oral 

que carrega casos de milagres e compõe parte da tradição e literatura presente sobre o distrito. 

 Nessa pesquisa busca-se explorar os elementos mencionados e entendê-los em suas 

dimensões simbólicas, como parte da paisagem cultural do distrito. Será empreendida uma 

reflexão baseada em revisão bibliográfica sobre o distrito. Por meio dessa pesquisa obtêm-se 

acesso a entrevistas que proporcionam um material por meio do qual seja possível estabelecer 

um diálogo do que fora produzido academicamente com o conhecimento popular local.  

 Estabelecer um diálogo com o próprio distrito, considerando as análises sobre o conceito 

de Paisagem Cultural, oportuna ao pesquisador compreender as ações dos agentes sociais e as 

relações desenvolvidas ali. Dessa forma, baseado na produção já existente, e nas pesquisas 

futuras, pode-se estender as reflexões sobre como os habitantes entendem e lidam com seus 

bens. Aqui destaca-se a lida com as águas sulfurosas, da abordagem sobre as narrativas 

milagrosas. Considera-se, também, pensar a intervenção humana na construção/inauguração da 

capela a São João Batista, que nessa pesquisa assume um ponto importante devido sua 

localização e como isso pode gerar um significado no campo simbólico. 

 Por se tratar de uma pesquisa que ainda se encontra em andamento alguns pontos são 

considerados para seu desenvolvimento, no entanto sempre contanto com possibilidades de 

ajustes: mais visitas ao local, pesquisa com habitantes e turistas, consulta de materiais e 

reportagens, consulta de banco de fotos. E como forma de expandir as reflexões utilizar de 

autores que dialogam com a geografia e antropologia. 

 

PEQUENO DISTRITO E GRANDES HISTÓRIAS: ÁGUAS DE SÃO JOÃO E SUA 

DIMENSÃO SIMBÓLICA 

 

 Geograficamente, o distrito de Águas de São João pertence ao município de Goiás, de 

onde está localizado a 75 km de distância. Isso faz com que em muitos casos atividades carentes 

no local sejam realizadas/procuradas nas cidades próximas, como, por exemplo, em Itapirapuã 

(20 km). Suas fronteiras são com os municípios de Itapirapuã, Matrinchã e Faina.  

 
3 De acordo com o DECRETO-LEI Nº 7.841, DE 8 DE AGOSTO DE 1945, Código de Águas Minerais, Capítulo 

VII – Da classificação das Águas Minerais, VI. Sulfurosas, as que contiverem, por litro, no mínimo, 0,001 do 

anionte S. 
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 Conforme o exposto por Dallys Dantas (2014), entre os anos de 2010 e 2014 sua 

pequena população era de aproximadamente 498 pessoas, que se dividiam entre zona rural e 

parte na zona urbana, destaca-se que em sua maioria eram de aposentados. 

 A história do distrito de Águas de São João está profundamente ligada à anual festa de 

seu padroeiro, a festa de Louvor a São João Batista, ao conhecimento e aos usos das águas 

sulfurosas. Atualmente tais elementos potencializam uma atividade turística que faz bem ao 

local, proporcionando um giro econômico. No entanto, isso pode ser explorado para além de 

turismo.  

 No desenvolvimento não será utilizado apenas um olhar como turista, mas aquele que 

vai de encontro aos contextos sociais nas quais as práticas turísticas ganham espaço e são 

construídas, nos setores de onde são construídas as explicações que passam a conferir sentido 

e significado às práticas sociais. Exercitando esse olhar, a análise se desenrola a partir do 

próprio nome do distrito. 

 O nome do distrito, Águas de São João, carrega marcas da relação simbólica que existe 

no local. São elementos que estão imbricados nas vidas das pessoas que ali residem, de um lado 

as influências religiosas, marcadas, também, pela Festa de Louvor a São João Batista e, do 

outro, a tradição que existe sobre as Águas Sulfurosas, que são conhecidas desde os anos de 

1930. 

 Historicamente o distrito de Águas de São João está localizando em uma região que foi 

conhecida por Piedade, antiga localidade de uma fazenda chamada São João da Gurita. Nos 

anos de 1930 essas terras não eram totalmente desconhecidas, eram anunciadas na capital 

brasileira, Rio de Janeiro, como local de onde poderia se obter águas com propriedades 

medicinais, Dantas (2014). 

 A matéria feita no ano de 1934 pela RevistaInformação Goyana, na edição dos meses 

de agosto e setembro, trouxe detalhes vagos noticiando sobre as águas e, num contexto maior, 

as possíveis formas de exploração dessas para o desenvolvimento local e potencialização 

econômica. Na matéria usa-se um exemplo de Minas Gerais e como o uso das águas pode 

proporcionar um maior fluxo de turistas no local e, ao fim caracteriza Poços de Caldas como 
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local que honra o Brasil. Nessa edição apenas uma vaga fala sobre as possibilidades terapêuticas 

fora feita, sem maior detalhamento sobre a região e características regionais.  

 No mesmo ano, em 1934, mas na edição dos meses de outubro e novembro, ocorreu a 

publicação de outra matéria, esta, no entanto, com uma tonalidade distinta. Se antes havia a 

intenção, ao menos implícita, de enunciar as possibilidades econômicas trazidas pelas águas, 

agora são acentuadas suas propriedades medicinais. Nessa edição, que tem como autor 

Marechal Eduardo Sócrates, há inclusive uma pequena contextualização do movimento nessas 

terras com relação às Águas Sulfurosas: “Baptisaram-na com a denominação de – São João – 

logar despovoado outr’ora, onde provisoriamente levantam abrigos. (SÓCRATES, 1934: 14). 

Agregando a esse trecho, segundo Dantas (2016), o fluxo de movimento não era grande, as 

pessoas que ali viviam vinham de fora e em busca de trabalho, estes relacionados com a roça. 

 De um local despovoado, após a descoberta das águas sulfurosas, a Revista Informação 

Goyana apresentou outro cenário: “Já se conta ás centenas os enfermos que a têm frequentado 

com successo, colhendo francos e sensiveis beneficios de seu uso, destacando-se entre estes o 

Revdmo. Monsenhor Joaquim Confucio, restabelecido de antigos padecimentos, que nem aqui 

encontraram allivio.” (SÓCRATES, 1934: 14). Observando as informações/narrativas sobre 

esse tema, pode-se notar, por meio da exposição feita pelas pessoas, um caráter medicinal e 

milagroso. 

 Dispor de narrativas do passado contribui para agregar à pesquisa uma dimensão mais 

sólida no que tange a historicidade do distrito. O entendimento das antigas narrativas pode 

ajudar a compreender a construção do imaginário4 local que pode ser percebido nas práticas 

dos habitantes, bem como dos turistas que por ali passam. 

 Percebe-se que a dinâmica, simbólica e prática, que vem se construindo ao longo dos 

anos, no distrito de Águas de São João tende a se aproximar, neste ponto, das análises feitas por 

Pesavento (2007) sobre as cidades. 

 
a cidade é um fenômeno que se revela pela percepção de emoções e sentimentos dados 

pelo viver urbano e também pela expressão de utopias, de esperanças, de desejos e 

medos, individuais e coletivos, que esse habitar em proximidade propicia. 

(PESAVENTO, 2007: 14) 
 

 
4 O imaginário é pensado a partir das reflexões de José D’Assunção Barros (2007), que lança algumas ponderações 

o considerando como um sistema complexo que contempla tanto as imagens visuais, mentais e verbais, tendo 

também a capacidade de reprodução de ações pela a sociedade que o produz. 
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 O material e o simbólico estão imbricados no caso de Águas de São João. Esse distrito 

não se caracteriza por apenas um de seus elementos, mas a fluência das narrativas, a 

consolidação popular das lembranças do passado e, claro, a força que ganham por meio de suas 

tradições e o simbolismo expressos por meio das narrativas produzidas pelas pessoas que 

conviveram com a experiencia curativa neste local. 

 Considerando as análises de Pesavento (2007) e as trazendo para as reflexões sobre o 

distrito de Águas de São João pode-se entender que este encontra-se em uma posição que 

mescla a fé e a esperança. Não se negligencia a trajetória cristã que marca esse território, mas 

não se deve deixar de considerar a força, que veio tomando maiores proporções, paralelo às 

festividades cristãs, das propriedades medicinais, e milagrosas, das águas sulfurosas. 

 Nas abordagens de Monteiro et al (2016), por meio de entrevistas realizadas, no geral, 

encontraram explicações da descoberta das águas relacionadas a um passado não determinado, 

relacionado a tradições, contos que foram escutados. Dentre eles destacam-se a história do 

leproso que, longe da família, encontrou nas águas e barro sua cura e o caso de um cavalo, 

abandonado, pois iria morrer, retornar saudável e gordo. 

 Oliveira (2003) faz uma abordagem das narrativas de pessoas que, no geral, melhoraram 

sua qualidade de vida (fim de dores, por exemplo) após fazer uso das águas e dos relatos de 

pessoas que chegaram com hanseníase e saíram curadas após consumo das águas sulfurosas. 

 De acordo com as pesquisas consultadas é nítido que as narrativas em torno das águas 

sulfurosas estão carregadas de um valor que ultrapassa os domínios da ciência, há nelas um 

simbolismo forte que as relaciona com fé e esperança. 

 Conforme diz Dantas (2014), a década de 1960 foi um período intenso para o pequeno, 

até então, povoado de São João. No ano de 1963 foi inaugurada uma capela em homenagem ao 

padroeiro São João Batista, próxima a uma das minas d'água sulfurosas. A capela, segundo o 

autor foi construída com a participação dos locais (moradores e fazendeiros). 

 As construções próximas às minas de águas sulfurosas não se encerraram apenas com a 

capela. De acordo com Dantas (2014), na administração municipal de 1993 – 1996 foi 

construída a praça, entre a capela e as minas. E em 2007 foi construído o salão paroquial. 
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Importantes tais menções, pois assim pode-se entender a importância da tradição religiosa no 

distrito e as mudanças que ocorreram no local onde se localizam as minas d’água. 

 Pensar a formação de Águas de São João faz com que seja entendido que o pequeno 

distrito, conhecido por meio da alternância das narrativas, sejam as religiosas, sejam as 

referentes às curas, foi aos poucos ganhando uma dimensão maior, tendo suas atividades 

turísticas potencializadas e cada vez mais a narrativa e as tradições populares conhecidas. Isso, 

gradativamente, vem legando ao distrito novas formas de reconhecimento cultural. 

  

PAISAGEM CULTURAL: INTERAÇÃO SOCIAL E PRODUÇÃO SIMBÓLICA 

  

 Águas de São João não será analisado numa perspectiva dialética material-simbólica. O 

distrito não é composto apenas por suas águas, nem apenas pela festa do padroeiro, aqui parte-

se da ideia de compreender o local por meio da articulação desses dois elementos/narrativas de 

forma que a dimensão simbólica seja alcançada na leitura da paisagem, conforme destaca 

Andreotti (2013). 

 Aos olhos de um turista podem passar despercebidos e sem profundidade alguns 

elementos num dado local, mas as reflexões que contemplam os conceitos de paisagem e, 

consequentemente, de paisagem cultural faz com que a visão do observador passe a considerar 

outros elementos que podem até não estar tão visíveis no local de observação. Aqui deixa-se 

em alerta a reflexão sobre o contexto em que são entrelaçadas as relações sociedade-natureza, 

materiais e imateriais. 

 “Qualquer marca que o homem introduza na paisagem significa uma modificação para 

sempre, um novo significado, um diferente valor cultural.” (DELPHIN, 2004: 5). Neste 

momento, essa citação abre um leque de possibilidades, uma vez que, consegue 

estabelecer/propor um diálogo que aproxima, num mesmo quadro de visão, os fatores e 

condições das ações do ser humano com elementos naturais de um dado local e, por 

consequência, suas intenções. 

 Complementando a fala de Delphin, Leonardo Barci Castriota apresenta uma visão um 

pouco mais detalhada deste termo que, deixa transparecer a forma prática da interação humana: 
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“o termo paisagem cultural abarca uma diversidade de manifestações de interação entre os seres 

humanos e seu meio ambiente natural — de jardins projetados a paisagens urbanas, passando 

por campos agrícolas e rotas de peregrinação, entre outras” (CASTRIOTA, 2010: 21) 

 Assim, pode-se dizer que por meio do diálogo com a Paisagem Cultural a investigação 

deve ir além da observação material de algo, explorando também sua intencionalidade. No 

exemplo que segue há a chance de entender alguns detalhes desse conceito ao passo que se 

passa a entender essa visão integradora que ele possui: 

 
Uma plantação de milho e alcachofras, ou um vinhedo não são suficientes para 

constituir uma paisagem cultural. É imprescindível que tudo se arranje para isso: as 

estradas, os terrenos cultivados, as moradias, as estruturas rurais e as aldeias. 

(ANDREOTTI, 2013: 61) 
 

 Há um contexto a se considerar, uma interação social, interesses e busca de legitimações 

de ideais. Uma simples construção passa despercebida, mas a intencionalidade, o simbolismo 

presente faz com que um simples ato tenha proporções maiores e crie um cenário que ultrapassa 

a materialidade encontrada. Nesse sentido, 

 

Na esfera do patrimônio, esta visão integradora corresponde à unificação das 

dimensões cultural, natural, material e imaterial dos bens patrimoniais, no sentido da 

superação da fragmentação ainda praticada, congregando as várias tipologias, os 

vários objetos e valores desta crescente ampliação conceptual. (FIGUEIREDO; 

BATISTA, 2020: 78) 
 

 Para pensar de forma mais sólida o conceito de Paisagem cultural, ao passo que seja 

possível visualizar o distrito, será preciso recorrer a uma breve exposição. Além de abordar a 

presença das minas d’água sulfurosas e da capela em homenagem ao padroeiro do distrito, deve-

se considerar que ambas estão numa mesma localidade.  

 Considerando a possibilidade de um cenário que contempla a coexistência desses dois 

elementos, deve-se considerar alguns detalhes: a proximidade, da capela com a mina d’água. 

Para fomentar a imaginação pode-se pensar, por qual motivo a construção da capela se dá nesse 

local? Segundo, como o local fora escolhido, por qual motivo a capela encontra-se em posição 

mais elevada? 
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 Retomando as análises de Castriota (2017), sobre a paisagem cultural, pode-se entender 

que tal conceito por mais que é visto de forma ampla, tem em si a presença marcante do ser 

humano. O que se quer dizer com isso? A dimensão significativa de dada paisagem pode ser, 

de fato, explorada quando se considera a ação humana naquele local. E a ação humana não é 

desprovida de sentido/significação ou intenção. 

 Trazer o conceito de paisagem cultural potencializa a reflexão da pesquisa, 

principalmente quando propõe a pensar na ação/interação humana com o meio em que vivem. 

Pode-se, também, se aproximar da reflexão simbólica, percebendo nesta uma espécie de campo 

de ação política e ideológica em prol da legitimação de um sistema vigente (BOURDIEU: 

2011). 

 Por esse lado, pode-se imaginar um campo de batalha simbólico no qual encontra-se em 

coexistência duas narrativas e, do qual, uma sai, legitimadamente, superior a outra. Ou, ainda, 

uma perspectiva bem interessante a possibilidade de coexistirem harmoniosamente. Uma 

pesquisa que venha a considerar o pensamento, relatos e experiencias dos habitantes, dos 

turistas, no geral das pessoas que fazem usos dos bens do distrito pode enriquecer ainda mais 

essa reflexão. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O desenvolvimento desta pesquisa não deixa de se fundamentar na importância de 

preservação das tradições populares o que leva o pesquisador a compreender e respeitar a 

dinâmica do próprio distrito. 

 Alinha-se à perspectiva de Pelegrini: “As memórias e referencias do passado 

fundamenta, por um lado, a coesão entre os indivíduos que compartilham afetos, sensibilidades 

tradições e histórias. (PELEGRINI, 2009: 23-24). Ou seja, a possibilidade de dialogar com o 

passado de um grupo vem a enriquecer e tornar mais visíveis os traços identitários que são e 

foram desenvolvidas no local. 

 Assim, por meio do início dessa pesquisa, entende-se que o distrito de Águas de São 

João se forma num local onde há a coexistência de dois elementos com potenciais simbólicos 
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que, acima de uma relação conflituosa ou não, vieram a caracterizar a imagem do distrito para 

sua população e, principalmente, aos turistas que ali desfrutam dessas atrações. 
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Faces de um bairro: a construção do lugar e a Festa de Santo Antônio do 

Barro Vermelho 

Paula Louise Fernandes Silva1 

 

Resumo: Do ponto de vista social, as festas religiosas permitem a união de diferentes grupos 

para sua organização, podem ultrapassar os limites físicos da igreja e ocupar as ruas, 

caracterizando como uma intervenção, que modifica temporariamente o espaço urbano, mas 

também estão intimamente ligadas às mudanças físicas permanentes do lugar, mudanças essas 

presentes nas memórias de moradores mais antigos, dos fiéis ou em registros fotográficos. Este 

trabalho parte de um estudo etnográfico realizado durante a festa de Santo Antônio dos Pobres, 

no bairro que recebe o mesmo nome de seu santo padroeiro, também conhecido como Barro 

Vermelho, na cidade de Penedo, Alagoas. Tem como principal objetivo entender as relações 

entre sujeito e patrimônio cultural partindo das mudanças urbanas ocorridas no bairro, 

associadas aos ritos católicos. A metodologia utilizada para a pesquisa partiu da observação 

participativa, com entrevistas semiestruturadas, além do registro audiovisual. Neste artigo será 

apresentada uma discussão sobre a festa católica, de ampla participação popular e a apropriação 

do território, como um elemento de estudo sobre a história e evolução urbana do bairro, levando 

o leitor a vivenciar lugares através das suas dimensões intangíveis - festa, pessoas, memórias, 

e tantas outras formas que o Patrimônio Imaterial pode assumir e entrelaçar-se ao Patrimônio 

Material. Desta forma, busca-se contribuir nas pesquisas relacionadas ao Patrimônio Cultural, 

entendendo as dimensões tangíveis e intangíveis de forma coexistentes.  

 

 

Palavras-chaves: Celebração. Patrimônio Cultural. Espaço Urbano. 

 

INTRODUÇÃO2 

“Recatada e misteriosa, uma cidade nunca se revela por inteiro” (SALES, 2003, p. 16). 

Assim é Penedo3, localizada ao sul do estado de Alagoas, emoldurada pelas águas do Rio São 

Francisco. É nesta localidade que a presente pesquisa se debruça, em um dos bairros mais 

antigos da cidade, núcleo inicial da colonização portuguesa da região que compunha a porção 

Sul da Capitania de Pernambuco, o bairro Santo Antônio, popularmente conhecido como Barro 

Vermelho. 

 
1Arquiteta e Urbanista pela UFAL. Mestranda do Programa de Pós-graduação em Turismo e Patrimônio - 

Universidade Federal de Ouro Preto (PPGTURPATRI-UFOP). E-mail: paulalouise93@gmail.com. 
2Este artigo é uma parte do meu Trabalho Final de Graduação do curso de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade Federal Alagoas (Silva, 2018). 
3Penedo localiza-se numa penedia – grande rochedo sobre o qual o núcleo urbano se assenta. 
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Proponho neste artigo uma discussão pautada nas relações diretas e indiretas entre 

materialidade e imaterialidade a partir dos novos conceitos sobre o patrimônio cultural, 

procurando inserir a temática das festas religiosas de ampla participação popular e a apropriação 

do espaço público como mais um elemento de estudo da historiografia e das transformações 

urbanas do lugar, partindo da premissa de que os valores intangíveis podem cumprir um 

importante papel no processo de desenvolvimento cultural, pela sua significância no contexto 

das aspirações sociais de uma comunidade. Por se tratar de um tema recente, levando em 

consideração a política cultural existente no país, os assuntos que relacionam o patrimônio 

imaterial ao patrimônio material ainda geram discussões e divergências, visto que por vezes são 

tratados de modo dissociados, pela academia e até mesmo pelos órgãos responsáveis pela 

preservação do patrimônio cultural, como o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (IPHAN).  

Para esta pesquisa ressalto a festa de Santo Antônio, padroeiro do bairro, vista como 

espaço de memória, lugar composto por diferentes modos de apropriação, com dinâmica e 

realidade própria, não vista apenas como tradição, mas também como fonte de reflexão que 

perpassa pela identidade dos sujeitos, permitindo perceber as distintas formas de apropriação 

dos espaços públicos. Como define Arantes (2005, p. 131), as Referências Culturais “são 

objetos, práticas e lugares, apropriados pela cultura por meio dos quais os grupos representam, 

realimentam e modificam a sua identidade e localizam a sua territorialidade”. 

Para isso foi preciso analisar conceitos relacionados à ideia de patrimônio material e 

imaterial, celebrações católicas, apropriação dos espaços, identidade social urbana e identidade 

do lugar. A metodologia utilizada baseou-se em pesquisas bibliográficas, mas principalmente 

em pesquisa de campo, partindo da etnografia, com um olhar “de perto e de dentro” como 

sugere Magnani (2002), sendo aqui utilizada como forma de documentação da história do 

bairro. Por meio de levantamento audiovisual e oralidade, buscou-se compreender melhor a 

formação e caracterização do bairro onde o festejo é realizado, sendo de suma importância para 

a validação deste trabalho.  

A DESCONSTRUÇÃO DA IDEIA DE PATRIMÔNIO 
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A categoria de patrimônio cultural institucionalizou-se no Brasil a partir do pensamento 

de Mário de Andrade, com a elaboração do Anteprojeto para a criação do SPHAN-Serviço do 

Patrimônio Histórico Artístico e Nacional, em 1936. Além de propor uma estrutura técnico-

administrativa para o órgão, Mário de Andrade gerou polêmica ao apontar pela primeira vez 

que os “monumentos da arte popular”, deveriam ser considerados, abrangendo bens de natureza 

imaterial.  

Naquela época, com base em narrativas marcadas pela “retórica da perda” 

(GONÇALVES, 1996), argumentava-se que os sítios, monumentos históricos e obras de arte 

do período colonial estavam sob grave ameaça de desaparecimento devido ao processo de 

modernização urbana das nossas cidades e, diante disso, sua preservação tornou-se uma 

prioridade incontornável, conforme discutido por Márcia Sant’Anna (2008). O poder público 

foi responsável por instituir o patrimônio cultural, o qual era composto pelos bens tombados, 

credenciando a inclusão do bem num patamar formalmente definido. A construção da ideia de 

patrimônio cultural e a relação que temos com a memória surgem quando elegemos algum 

remanescente arquitetônico como testemunho do tempo que passou. Indiscutivelmente esses 

elementos são fundamentais para a manutenção da memória social, mas é essencial observar a 

maneira como são apropriados pelas pessoas que mantiveram suas referências culturais. Esses 

entendimentos passaram a ser incorporados no Brasil a partir de 1964 com a Convenção de 

Veneza, a qual ressaltou a importância de preservar não apenas a materialidade do bem, mas 

também sua história.  

Em 1972 a Convenção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, elaborada pela 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), expandiu 

o conceito de patrimônio cultural e passou a incorporar os locais de interesse conjugados aos 

homens e à natureza, além dos monumentos. A documentação das expressões culturais 

ampliou-se e na construção da identidade nacional passou a ser valorizada a diversidade 

cultural presente no cotidiano da população brasileira (GONÇALVES, 1996).  

Ancorados sob essa nova perspectiva em relação ao patrimônio cultural, em 1975 foi 

criado no Brasil o Centro Nacional de Referências Culturais (CNRC), em pleno regime militar. 

Originado de um projeto interinstitucional de iniciativa de Aloísio Magalhães, o CNRC 
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desempenhou um importante papel no mapeamento das atividades artesanais e manifestações 

populares. Em 1979 passou a fazer parte da Fundação Nacional Pró-Memória e Aloísio 

Magalhães foi nomeado diretor do IPHAN. Nesse momento o patrimônio de “pedra e cal” 

compartilhou o olhar com referências das culturas indígenas e afro-brasileiras e as expressões 

artísticas ganharam espaço no órgão.  

As décadas de 1970 e 1980 foram de grande destaque para o fortalecimento da cultura 

no país e provocaram discussões nos órgãos de preservação. Em 1988 a nova Constituição 

Federal passou a reconhecer que os valores culturais não são criados pelo poder público, mas 

pela sociedade e estes passam a ser vistos como um fato social. 

A política vigente conheceu um significativo processo de construção relacionado ao 

entendimento e documentação das manifestações populares brasileiras, com a criação de 

centros, institutos e fundações voltados às referências culturais e à proteção patrimonial. O 

Estado passou a cumprir papel declaratório e sobretudo de proteção, em colaboração com a 

comunidade. Porém, cabe lembrar que mesmo sem a intervenção do poder público o 

“patrimônio cultural nacional” se faz presente na sociedade (MENESES, 2012).  

Na década de 1990 foram criados instrumentos legais de apoio à cultura, com o objetivo 

de captar recursos e fomentar projetos de preservação do patrimônio cultural, a exemplo tem-

se a elaboração da Carta de Fortaleza com ações voltadas à salvaguarda do patrimônio cultural 

imaterial. Já no ano de 2000, o Decreto nº 3.551/2000 foi responsável pela criação do Registro 

de Bens Culturais de Natureza Imaterial e o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial (PNPI), 

aliado a publicação do Manual de Aplicação do Inventário Nacional de Referências Culturais 

(INRC), consolidando a importância da relação entre o bem cultural e os diversos segmentos 

que constituem a sociedade brasileira. 

Na metodologia de pesquisa do INRC foram estabelecidos grupos de identificação - 

Celebrações, Modos de Saber Fazer, Formas de Expressão, Lugares e Ofícios. Além destes, o 

próprio INRC abre espaço para identificar as edificações que se justificam como identidade 

para a população, ainda que não recaiam na classificação tradicional de patrimônio material. O 

Livro de Registro das Celebrações, abarca o reconhecimento cultural de festas, folguedos e 

rituais que marcam espiritualmente a vivência do trabalho, da religiosidade, do entretenimento 
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e da vida cotidiana. São ocasiões que envolvem práticas específicas, como: ornamentação de 

um lugar, a produção de uma bebida, comida, ou roupa específica, músicas, danças, orações, 

entre outros (IPHAN, 2000). 

Diferente de como se trata o patrimônio material - justificado, dentre outros aspectos, a 

partir do sentido de autenticidade, para o patrimônio imaterial há a necessidade de estudá-lo 

com o olhar voltado para o sujeito, como afirma Cecília Londres Fonseca (2000, p. 62) “(...) a 

maneira como determinados sujeitos e grupos ocupam o seu solo, utilizam e valorizam os 

recursos existentes, como constroem sua história, como produzem edificações e objetos, 

conhecimentos, usos e costumes”.Essas informações podem ser incorporadas a partir de 

manifestações materiais, como os conjuntos urbanos, monumentos, artefatos, sítios, entre 

outros, porém só se constituem como referências culturais quando são considerados pelos 

sujeitos. Dessa forma, a separação entre patrimônio material e imaterial - ainda que justificável 

por questões que envolvem o desenvolvimento de políticas públicas - não reflete uma distinção 

presente no cotidiano dos sujeitos que possuem relação direta com a dinâmica de produção e 

reprodução do patrimônio.  

 

A CONSTRUÇÃO DE UM LUGAR RELIGIOSO  

 Penedo teve sua ocupação territorial oficial em 1560, quando Duarte Coelho de 

Albuquerque, donatário e fundador de Olinda mandou construir uma feitoria na região a fim de 

conhecer a porção sul da capitania, sendo as ruas do antigo Barro Vermelho as primeiras a 

serem povoadas. Inicialmente pela Rocheira4, estendendo-se pela antiga Rua do Sol, onde se 

edificaram as primeiras casas e o início do comércio, seguindo para a Rua dos Pescadores, até 

a Ladeira da Quitanda, atual Tenente Mariano e Rua Dr. Fernandes de Barros, local onde foi 

construída a primitiva capela em honra à Santo Antônio, no ano de 1614, quando o lugarejo 

recebeu o título de Vila do São Francisco5.  

 
4Área de representatividade, onde teve início os primeiros arruamentos da cidade e deu origem ao nome de Penedo. 

O local era tido como privilegiado, por oferecer condições de defesa e de acesso à cidade. Foi escolhido para a 

implantação do extinto Porto de Nassau, por possibilitar a ancoragem de grandes embarcações.  
5Somente no século XVIII a então Vila de São Francisco passou a ser chamada de cidade do Penedo. (MÉRO, 

1974). 
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Segundo pesquisas realizadas por Ernani Méro em seu livro “Perfil do Penedo” a antiga 

capela possuía características jesuíticas, sua fachada era composta por uma porta e duas janelas, 

nave única e uma torre sineira. No ano de 1615 o Curato de Santo Antônio da Vila do São 

Francisco foi elevado à categoria de paróquia, permanecendo o mesmo orago. Com o passar 

dos anos a capela foi se deteriorando e em seu lugar foi erguido um sobrado em estilo colonial, 

não restando qualquer vestígio da capela. 

Anos depois foi erguida outra capela, próxima à primitiva. No período de 1637 a 1645 

(invasão Holandesa6), a capela ficou situada no interior do “Forte Maurício de Nassau”, 

servindo de depósito para armamentos. Em confronto entre portugueses e holandeses, no ano 

de 1645, toda a documentação existente foi queimada, não havendo registros sobre o templo. 

Em seu terreno deu-se início a construção da Catedral de Nossa Senhora do Rosário, 

tendo sua obra concluída no ano de 1850.  Vale destacar a presença de religiosos Franciscanos 

no ano de 1660, como marco da religiosidade e faceta educacional, onde as classes dominantes 

e os “cidadãos de bem” tinham a base educacional apoiada nas ordens religiosas. 

Segundo Ronaldo Vainfas (2003) a devoção à Santo Antônio se popularizou no Brasil 

ao longo da colonização portuguesa. Para o autor, Santo Antônio foi o santo com maior número 

de freguesias, vilas e cidades dedicadas a ele, tamanha a sua popularidade no Brasil. Isso pode 

justificar o fato de que a primeira capela de Penedo fosse em honra ao Santo, além da construção 

do Convento Franciscano e Igreja de Santa Maria dos Anjos (século XVII), e a capela em honra 

a Santo Antônio no bairro em estudo. 

No período colonial, entre 1585 e 1650, dos 15 conventos fundados no Brasil pelos 

franciscanos, oito foram dedicados a Santo Antônio, dos quais quatro no Nordeste. 

Quanto a capelas de engenho em Pernambuco, Santo Antônio patrocinou nove oragos, 

empatando com Nossa Senhora do Rosário, seguido de perto por São João. Seu 

prestígio em Pernambuco era particularmente grande, mas não foi pequeno em várias 

outras capitanias (VAINFAS, 2003, p. 31). 
 

 A mudança do orago Santo Antônio para Nossa Senhora do Rosário deu-se após as 

invasões holandesas. Segundo relatos de antigos moradores entre os anos de 1670 e 1671 houve 

uma forte epidemia na cidade, o então Bispo Dom Jonas Batinga (primeiro Bispo de Penedo) 

fez uma promessa à Nossa Senhora do Rosário, a qual era devoto. Pouco tempo depois a 

 
6A posição geográfica da Vila de São Francisco era estratégica para a consolidação do tráfego de navios que 

comercializavam escravos, pau-brasil e alimentos. Esse posicionamento despertou o interesse dos holandeses 

quando retornaram à capitania de Pernambuco em 1630, enfatizando a importância em controlar o comércio 

naquele período (MÉRO, 1974). 
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epidemia foi erradicada, os católicos viram o acontecido como milagre e atribuíram a dádiva à 

promessa feita pelo Bispo, Dom Jonas Batinga junto a população consagraram a paróquia à 

Nossa Senhora do Rosário (MÉRO, 1974). 

O BAIRRO E A DEVOÇÃO À SANTO ANTÔNIO 

O bairro Santo Antônio, margeado pelo Rio São Francisco, tem o Santo padroeiro 

presente no nome de rua, mercadinho, oficina, lavajato, padaria, reforçando a proximidade da 

religiosidade ao cotidiano dos moradores. Os arruados estreitos e aladeirados abrigam 

edificações geminadas, o ofício da pesca, além de ser um reduto de antigas indústrias. Ali estava 

instalada a fábrica de tecido, óleo, sabão, café, olaria, beneficiamento de arroz, o antigo 

matadouro e estaleiros. A localização era estratégica para tais funções, onde as margens do rio 

serviam como porto de escoamento dos produtos. O lugar guarda histórias de um passado fausto 

da cidade e o apogeu das indústrias. 

Segundo relatos de Sr. Toinho, morador do bairro e um dos pescadores mais antigos da 

região, no Barro Vermelho havia uma grande concentração de artesãos, que faziam cestos e 

urupembas7 com as palhas encontradas nas matas, para aos sábados venderem na feira. Na Rua 

dos Pescadores via-se pessoas sentadas nas portas tecendo redes de pesca, fazendo tarrafa, covo 

e balaio para levar peixe. Muitas pessoas, em sua maioria mulheres, trabalhavam tirando o 

sustento do solo argiloso bastante avermelhado, conhecido como massapê, com o barro eram 

produzidas panelas, telhas, potes e tijolos, as peças eram queimadas nas olarias do bairro e 

vendidas no comércio. Com o barro, muitas casas foram erguidas, ao som do coco de roda os 

moradores se reuniam para taipar casas.  

A igreja de Santo Antônio é um marco na paisagem e foi erguida no ano de 1906, na 

principal via do bairro. Sua origem está ligada ao cônego Dr. Teotônio Ribeiro e Silva8 que em 

1904 solicitou a diocese de Penedo, em nome dos fiéis do bairro, permissão para construir uma 

capela cuja titulação seria dada a Santo Antônio. A construção foi autorizada em 16 de 

dezembro de 1904, com a determinação do bispo Dom Antônio Manuel Castilha Brandão, no 

dia quinze de janeiro de 1906 a igreja estava concluída (SILVA, 2018). 

 
7Espécie de peneira feita de finas talas de bambu, utilizada no peneiramento de massa de mandioca, milho etc. 
8 Natural de Traipu, Teotônio Ribeiro e Silva, era doutor em Cânone pela Universidade Gregoriana de Roma, além 

de musicista, filólogo e possuidor de grande e variada cultura. Responsável pela criação da Pia União do Pão de 

Santo Antônio, além de ser responsável pela construção da igreja de Santo Antônio, onde foi sepultado. Entre suas 

obras escreveu um dicionário de termos populares, além de ter registrado tantas outras tradições (CAMPOS, 1953). 
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O “RUGI, RUGI” E DA FESTA9 

Para comemorar o período de festa em honra ao padroeiro, os moradores e fiéis que 

residem no bairro organizam o Trezenário de Santo Antônio, treze dias que se revelam como 

uma miscelânea entre o espaço sagrado e o profano, o que alguns interlocutores chamam de 

“rugi, rugi”, fazendo uma associação à sonoridade das ruas durante a quermesse, com as pessoas 

circulando pelas ruas a todo instante.  

O mês de agosto é o período dedicado ao festejo do Santo franciscano no Barro 

Vermelho, o que causa estranhamento se comparado ao tradicional calendário católico. O 

período simboliza não só o nascimento do Santo Antônio, mas também está intimamente ligado 

ao passado do bairro. Durante os períodos de chuva, nos meses de junho e julho, se tornava 

difícil transitar pelas ruas que até então não eram pavimentadas. O barro em tom avermelhado, 

o mesmo que em tempos passados nomeava o lugar, tornava a rua um lamaçal, o que acabava 

por dificultar que as pessoas transitassem pelas ruas escorregadias e consequentemente a 

realização da celebração, com isso a paróquia optou pela comemoração no mês de agosto, para 

garantir que as intempéries meteorológicas não atrapalhassem o festejo. Somente no final da 

década de 1970 as principais ruas do bairro foram pavimentadas. 

A localidade passa por um processo de transformação efêmera que se constrói nas 

imediações do templo. Novos equipamentos associados aos existentes no lugar caracterizam e 

delimitam o espaço em que ocorre. A festa passa a ser reconhecida pelo tempo, pelas barracas 

nas ruas, comidas, bebidas, parque de diversão, bandeirolas, é o que chamamos de “espaço 

profano da festa” que é tão indispensável quanto o espaço religioso. 

Pode-se dizer que a festa se organiza da seguinte forma: há uma equipe da igreja, 

formada pelos moradores e grupo de jovens, responsáveis pela festa sagrada, restrita ao interior 

do templo. Duas outras equipes decoram as ruas, uma sendo a Rua dos Pescadores e outra sendo 

a Travessa Santo Antônio e há também a equipe da cavalgada. A trezena não tem data fixa para 

acontecer, a única definição é que seja realizada categoricamente no mês de agosto, podendo 

ser entre a segunda e terceira semana, ou terceira e quarta semana do mês. 

O início dos festejos é marcado pela “Cavalgada de Santo Antônio” que ocorre no 

domingo, véspera da trezena. O evento foi introduzido à festa há doze anos, e hoje é considerado 

 
9Todo esse trecho da pesquisa foi baseado na narrativa dos interlocutores, assim como em minha vivência de 

campo, para isto destaco trechos das transcrições das entrevistas no decorrer desta escrita. 
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pelos moradores como uma tradição do trezenário. Em seguida tem o dia voltado para parte da 

decoração da rua, onde a equipe da Travessa Santo Antônio se reúne para pôr as bandeirolas na 

frente da igreja. Após isso inicia-se oficialmente o trezenário com o hasteamento da bandeira. 

São doze noites sob a responsabilidade de noiteiros, que se dividem pelos nomes das ruas do 

bairro. Rua Santo Antônio, Rua do Meio, Rua do Fogo, Rua 15 de Novembro, Rua Tenente 

Mariano, Rua Guanabara, Rua dos Pescadores, Rua do Arame, Rua Alto da Pólvora.  

O décimo terceiro dia é visto como o dia mais importante, tendo início ainda na 

madrugada do sábado para o domingo, com a ornamentação do andor, finalização da decoração 

da Travessa Santo Antônio e Rua dos Pescadores. O domingo é marcado pela missa em Ação 

de Graças a Santo Antônio, seguido pelo tradicional batizado no começo da manhã e à tarde o 

momento mais esperado, a procissão de Santo Antônio, que serpenteia as principais ruas do 

bairro e da cidade.  

No passado, o primeiro dia de festa era marcado pelo hasteamento da bandeira em um 

mastro de madeira retirado da mata. Em entrevista dona Eunice, antiga moradora do bairro, 

relembra que quinze dias antes do início oficial da celebração alguns homens se dirigiam até a 

mata a fim de escolher qual a árvore deveria sofrer o corte para fazer o mastro, o qual ficava na 

escadaria da igreja para secar, até chegar o primeiro dia da trezena, onde era erguido, 

simbolizando o início do festejo.  

(...) a festa de Santo Antônio, pra ser feita, quinze dias antes os homens iam pra mata 

derrubar o mastro, aquele pau grande, aí traziam, botava na porta da igreja. Ali onde 

é a gruta, até embaixo. Isso aqui era tipo um secador (SILVA, Eunice. Santos da, 25 

ago.2017. Entrevista concedida a Paula Fernandes). 
 

A fachada principal da igreja passou por transformações na década de 1970. A escadaria 

de alvenaria que oferecia acesso ao templo, foi substituída por duas grandes rampas laterais, 

com intuito de melhorar a acessibilidade, visto que a maioria dos usuários da edificação era 

composta por idosos. Nesse período foi construída, no local da escadaria, uma gruta em honra 

a Nossa Senhora de Lourdes, santa a qual o pároco vigente era devoto.  

No relato de Dona Justina é possível vislumbrar a época em que a festa de Santo Antônio 

se concentrava na extinta escadaria da igreja, o que mostra como aspectos arquitetônicos e 

urbanos estão ligados afetivamente à vida das pessoas. 
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Essa escadaria era usada como arquibancada pra ver o pessoal passar. (Risos) quando 

terminava a novena aí você ver que o espaço é grande, né aí ficava todo mundo ali, as 

mocinhas, os rapazes, aí a gente ficava ali, paquerando, mandando música, tinha 

aquelas barraca de cigana, e pronto, aí a gente ficava até dez, onze horas da noite 

(DIAS, Maria Justina dos Santos. 24 ago.2017. Entrevista concedida a Paula 

Fernandes). 

Esses são marcos que ficaram em fotografias e memórias, enquanto outros referenciais 

para a paisagem foram sendo construídos ao decorrer dos anos. É o que acontece com a gruta 

dedicada à Nossa Senhora de Lourdes, zelada por Dona Erondina. É ela quem limpa e retira o 

lixo, assim como recolhe as imagens de santos danificados que muitos fiéis colocam no local, 

por imaginar ser falta de respeito jogar no lixo comum a imagem que lhe ajudou a rezar. 

Segundo dona Erondina tais objetos são reunidos e levados até o rio por um pescador, e lançados 

na região mais profunda, com o intuito de garantir que não retornem às margens.  

As imagens quebradas a gente tira, coloca numa bolsa, aí quando os pescadores vai 

pra o rio, pra pescar, a gente pede pra eles colocarem no fundo do rio mesmo. O padre 

pede pra quando jogar não jogar no lixo. A gente pede pra jogar bem no fundo do rio 

(SANTOS, Erondina Pinheiro dos. 24 ago.2017. Entrevista concedida a Paula 

Fernandes). 
O parque é um equipamento simbólico para a festa, estando sempre presente na trezena 

durante anos e lembrado com riqueza de detalhes pelos moradores. Ocupa a região da Praça 

Trinta e Um de Março - antiga Praça da Matança, onde estava o matadouro da cidade, com 

poucas casas próximas. Atualmente a instalação do parque naquele lugar movimenta a renda de 

alguns moradores. A montagem começa a ser feita cerca de quinze dias antes da festa, e a partir 

desse dia os jovens que trabalham nos brinquedos passam a morar no bairro. Todos os anos 

uma casa aos arredores da praça é alugada, para que sirva de apoio, onde os jovens se 

alimentam, guardam equipamentos para manutenção dos brinquedos e dormem, tudo isso para 

garantir a segurança do parque.  

Antes o parque era instalado na frente da igreja e ocupava metade da rua, com pequenas 

barcas para as crianças brincarem. Durante o dia parte da rua ficava livre, para que veículos 

pudessem transitar. Já no período da noite a rua era interditada, entre os trechos da colônia dos 

pescadores, até a esquina próxima a igreja. 

Antigamente era interessante! A gente chegava no início da rua, aqui abaixo (próximo 

ao antigo almirante, hoje colônia dos pescadores) aí fechava, botava uns piquetes, ali 

na frente, onde tem uma esquina subindo para o Alto da Pólvora, ali no beco, botava 

dois piquetes aí fechava a rua. Então os carros que viessem subiam ali, o beco rodeava 

e saia pela Guanabara, na rua de baixo. Mas antigamente era assim, o parque era 
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montado, mas não tomava espaço da rua, porque os brinquedos eram pequenos. 

Quando tinha seu Genésio que era o vigia e morava aqui em frente a capela ele era o 

vigia e tomava conta da gruta e da capela, ele era o encarregado de colocar umas 

madeiras pra fechar a rua, ali em cima e lá embaixo, agora de manhã ele ia lá e liberava 

a rua pra carro pequeno passar e o parque não tomava o espaço todo da rua, dava 

espaço pros carros passarem, mas hoje não tem como, aí fica diferente a tradição, fica 

um pouco vazia a frente da capela por não ter os brinquedos (SANTOS, Cláudio dos. 

24 ago.2017. Entrevista concedida a Paula Fernandes). 

 

Toda a festa ocupava aquela área, não só o parque era ali instalado, como também as 

barracas de quitutes e um palanque para apresentações de pastoril, guerreiro, banda de pífano, 

etc.  Atualmente o lugar destinado para apresentações fica próximo à Praça da Alegria, em um 

palco temporário ou acontecem ao nível da rua mesmo, em frente à igreja.  

As barracas das “roleteiras”10 também se instalavam na frente da igreja, dividindo 

espaço com as barracas de bebidas e ciganas. As barracas ocupavam os dois lados da rua e o 

fluxo de pessoas era intenso. Nessa mesma época tinha os leilões- inhame, galinha, peixe- os 

moradores podiam arrematar as prendas e a renda era revertida para a igreja. A “Batucada do 

Jorge”, também conhecida como “Milionários do Samba”, banda de percussão tradicional do 

Barro Vermelho, era atração garantida durante o trezenário, e os moradores aguardavam 

ansiosos pela apresentação. 

A festa de Santo Antônio era aquela festa que tinha muita quermesse, tinha leilão, 

tinha muita gente, (...) quando era de noite era tanta da gente ali que pra passar era no 

rugi rugi.Aí tinha aquela barraca de cigana, aí elas liam as mãos, aqueles rapazes, 

aquela juventude. Inclusive conheci meu marido na festa de Santo Antônio (risos) a 

gente sentado lá nos degraus e eles passeando pra lá e pra cá, aí a gente (as moças) 

corriam atrás deles (rapazes) pra eles pagarem amendoim pra gente, aí começou ali, 

terminamos nos casando e ficando (DIAS, Maria Justina dos Santos. 24 ago.2017. 

Entrevista concedida a Paula Fernandes). 

Eu chupei muita cana, comi muito amendoim, tomei muita queda nos degraus que 

eram escadaria, mas era assim, era divertido (SANTOS, Cláudio dos. 24 ago.2017. 

Entrevista concedida a Paula Fernandes). 

 

A Fábrica de Tecidos Penedense ocupava uma grande região do bairro, margeando o rio 

São Francisco. Começou a funcionar no ano de 1896 e chegou a ter centenas de funcionários, 

em sua maioria moradores do bairro, mantinha um ambulatório e um centro recreativo para os 

funcionários, além disso disponibilizava moradias para os trabalhadores, localizadas na Praça 

da Alegria. Em 1955 a fábrica de tecidos fechou as portas, em seu lugar foi construída a escola 

 
10 Assim são chamadas as vendedoras de cana-de-açúcar cortadas em rodelas e espetadas em palitos de bambu, 

muito comum em quermesses no interior do Nordeste. 
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Douglas Apratto Tenório, restando da fábrica as memórias e a creche, que ficava logo à frente, 

onde os operários podiam deixar seus filhos enquanto trabalhavam.  

A vida de todos no bairro, inclusive daqueles que sobreviviam do rio foram 

influenciadas pelas indústrias, era comum avistar canoas de tolda e chatas11 carregadas de 

mercadorias produzidas nas fábricas, subindo o São Francisco em direção a Porto Real do 

Colégio, Belo Monte, Pão de Açúcar e Piranhas.  

A indústria tão presente na vida dos moradores também esteve presente durante a festa. 

O penúltimo dia da trezena era dedicado aos trabalhadores da Fábrica Penedense, era a “noite 

dos operários”, onde os trabalhadores da fábrica se responsabilizavam por animar a missa. Já 

no domingo, último dia de trezena, o dono da fábrica organizava um café da manhã na rua para 

a população, o qual era servido após a missa. Durante o café eram distribuídas as fazendas, 

pedaços dos mais variados tecidos produzidos pela fábrica, acompanhados por cartões, 

cuidadosamente embrulhados e entregue aos moradores. 

(...) tinha a noite dos operários que era a derradeira. Então na missa “Zeca Peixoto” 

mandava aquelas fazendas (corte de tecido), aí tinha dois metros, três metros, aí vinha 

num pacotinho e trazia. (...) Aí quando chegava na época da festa separava aquele 

quarto, aí deixava tudo limpinho e o resto do salão era pra botar as coisas, que vinha 

da Passagem pra cá, pra dar aos pobres, então tinha cartãozinho, aí saia dando os 

cartões as pessoas, tinha café, quando era no domingo ai estendia uma mesa grande 

no meio da rua, aí dava café aos pobres, aí depois do café distribuem aqueles 

pacotinhos de pano, era bramante, era algodãozinho, as fazendas que tivesse, que 

viesse, aí distribuía, mas era guardado no armazém ali (SILVA, Eunice. Santos da, 25 

ago.2017. Entrevista concedida a Paula Fernandes). 

 

As recordações da festa de Santo Antônio são muitas, e todas elas recordam tempos que 

remetem a um passado alegre para o bairro, onde a Penedense garantia o sustento de muitas 

famílias. 

A festa de Santo Antônio era de nome festa! Quando terminava a festa e você olhava 

aquela rua todinha ali eram aquelas mulheres vendendo o amendoim, o milho assado, 

pipoca, bolo, tudo tudo, mas isso porque tinha a Penedense, todo mundo trabalhava, 

o povo era muito animado, era a zabumba tocando até quando acabava a festa. 

(SANTOS, Antônio Gomes dos, 25 ago.2017. Entrevista concedida a Paula 

Fernandes). 

 

 
11As embarcações maiores do São Francisco, como as canoas de tolda (ou sergipanas) e as chatas, derivam de 

antigas formas específicas de confecção de barcos, efetivadas a partir da inserção de uma prancha de madeira 

fixada no eixo longitudinal, criando um fundo plano e largo (IPHAN; VIEIRA FILHO; WEISSHEIMER, 2012, 

p. 73). 
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Com saudosismo os moradores do bairro relembram o funcionamento das fábricas, e 

lamentam o fechamento das mesmas, que influenciaram diretamente a renda e dinâmica urbana 

e social do local, como no caso da festa do padroeiro.  

Hoje, devido às transformações urbanas, arquitetônicas e sociais, o território da festa 

encontra-se disperso, fazendo com que aparente ser menos ocupado se comparado aos relatos 

de tempos passados. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho apresentado teve como ponto norteador enfatizar as relações existentes entre 

o campo do patrimônio material e imaterial, onde a festa revelou-se uma rica fonte de 

investigação para analisar as diferentes formas de se apropriação do espaço construído. Ver, 

conhecer e sentir foram ações necessárias para entender o lugar onde a festa está inserida, assim 

como as relações criadas e os valores dotados por aqueles que utilizam do mesmo. 

Embora sendo efêmera, pois só acontece uma vez a cada ano, a festa de Santo Antônio 

confere ao bairro um significado próprio. Através deste estudo foi possível acompanhar o 

processo de transformação do lugar e acessar memórias de tempos passados, através da 

oralidade, concentrando a pesquisa na narrativa dos próprios moradores do lugar, 

compreendendo-os como detentores e protagonistas do que para eles é entendido como 

patrimônio cultural do bairro em questão, independente das amarras institucionais. Suas falas 

reportam a um passado, das memórias oriundas de uma experiência trocada entre o 

entrevistador e o entrevistado. Destaco aqui que essas memórias não estão presas a um passado 

distante, elas podem ser influenciadas pelo presente, devido às experiências que aconteceram 

no decorrer da vida do interlocutor, visto que é sob esse novo olhar que irá rememorar o que já 

passou. “A lembrança é em larga medida uma reconstrução do passado com a ajuda de dados 

emprestados do presente” (HALBWACHS, 2013 p.75). Esse processo possibilita resgatar, 

repensar e reconstruir o passado sob um olhar atualizado.  

Cada testemunho materializado não deve ser visto de forma isolada, mas a partir das 

múltiplas relações que envolvem o ambiente físico e cultural, sendo esta uma paisagem vivida 

pela comunidade e sendo sua identidade. Destaca-se nesse processo a importância em não haver 
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fragmentos relacionados à cultura, pois seu valor simbólico só tem sentido se analisado com 

todos os componentes sociais que o definem. 

Este trabalho não tem o intuito de esgotar o assunto, mas sim instigar o leitor a vivenciar 

o lugar através da sua dimensão intangível, festa, pessoas, memórias e tantas outras formas que 

o patrimônio imaterial pode assumir e entrelaçar-se à materialidade. 
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Festa do Pau da Bandeira: apresentando a festa dentro da Festa de Santo 

Antônio de Barbalha - Ceará 

Ruth Rodrigues Santos1 

Resumo: A festa é um fenômeno social que possibilita múltiplas interpretações, essa 

multiplicidade advém da diversidade dos elementos que a articula e compõe, sejam a cultura, a 

religiosidade, a identidade individual e coletiva, os símbolos, rituais, o divertimento (a partir da 

ludicidade), a política, economia, turismo, etc. É um fenômeno temporal, visto que se identifica 

o tempo de festa e também espacial, pois os lugares da festa (a rua, a praça, a casa, a igreja, o 

terreiro, etc.) expressam além do consenso, as tensões e os conflitos. Considerando sua 

vitalidade social e cultural é que propomos analisar a Festa do Pau da Bandeira de Santo 

Antônio, que ocorre anualmente na Cidade de Barbalha, Estado do Ceará, que integra as 

festividades juninas e as expressões da religiosidade popular local, de conhecimento e 

reconhecimento nacional. A festa ao padroeiro, perpassa por diversos por diversas esferas 

sociais, sobretudo na construção da identidade, nesse caso particular de análise, dos 

carregadores do Pau da Bandeira, sendo este um dos principais símbolos da festa. Far-se-á uma 

discussão pautada em teorias e autores tais quais Amaral (1998), Chianca (2007), DaMatta 

(1997), Del Pryore (1994), Silva (2013), Zaluar (1983), que amparam a argumentação deste 

trabalho com vistas de lançar luz sobre o fenômeno social festa para ampliar as formas de ver, 

vivenciar e ressignificar saberes. 

 

Palavras-chave: Fenômeno social; Festas; Festa do Pau da bandeira. 

 

INTRODUÇÃO 

Os vários estudos existentes sobre festas no Brasil demonstram a importância do 

seu significado enquanto objeto de investigação para as ciências sociais, e outras ciências. À 

medida que avançamos na procura por respostas que o fenômeno pode nos oferecer, deparamo-

nos com uma realidade multifacetada de representações cultural, política, religiosa, artística, 

social e histórica de um povo; um microcosmo que nos remete ao macrocosmo sociocultural.  

Neste sentido, para entender o Brasil, dentro da diversidade, pesquisadores buscam 

compreender o fenômeno festa como elemento que perpassam dimensões como  

 de temporalidade e espacialidade, bem como os sentidos de pertencimento, construção de 

identidade, representação individual e coletiva pela festa, da festa, e na festa.  

Enquanto nação colonizada, historicamente o Brasil fora estruturado majoritariamente 

na religião dos que aqui chegaram (diga-se, os portugueses). Assim como em outras esferas do 

 
1Universidade Regional do Cariri (URCA); Mestre em Sociologia; Agência Financiadora CNPq. 
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desenvolvimento das esferas sociais brasileiras (Cultura, Política, Educação), parte das festas 

tiveram, também, a religião, sobretudo a religião católica.  

As festas de cunho religioso, embora católico, apresenta raízes também dos povos que 

aqui já estavam, as culturas africanas e indígenas, apesar do processo de aculturação pelo qual 

foram submetidas. As festividades religiosas influenciaram no modo como as diferentes 

culturas e suas expressões delinearam e contribuíram para a miscigenação (sob muitas ressalvas 

desse termo) entre as diferentes culturas que se instalaram no Brasil, o que teria dado origem a 

uma cultura nacional diversificada (AMARAL, 1998).  

A Igreja Católica, segundo D’Abadia: 

adotou o princípio das festas pagãs para homenagear e cultuar os seus santos. Elas 

têm o objetivo de louvar e agradecer as graças concedidas aos homens pela divindade 

protetora escolhida que, o universo católico, correspondem a Jesus, à Virgem Maria, 

ao espírito Santo e aos santos de maneira geral. (...) Na igreja, os santos foram 

surgindo de acordo com os seus feitos e com as posições doutrinárias católicas. Essa 

postura possibilitou o aparecimento de inúmeros santos que chegaram ao Brasil na 

bagagem do colonizador (D’ABADIA, 2010: 94). 

 

Neste trabalho, objetivo contribuir com uma discussão sobre festa, religiosidade, e 

partilhar sobre o percurso do objeto de estudo que é o tema central, a ser aqui compartilhado, 

as festas de santos ou festas de padroeiros, nesse caso em particular, a festa do pau da bandeira 

de Santo Antônio, padroeiro da cidade de Barbalha, terra dos verdes canaviais, localizada ao 

sul do Estado Ceará, região metropolitana do cariri cearense. Proponho-me apresentar um 

pouco, do muito que a festa do pau da bandeira significa e representa, partindo de dados obtidos 

da minha pesquisa de mestrado, que resultou na dissertação “A FESTA QUE É A MESMA, 

SENDO CONTINUAMENTE OUTRA”:A ressignificação da Festa (do pau da bandeira) de 

Santo Antônio de Barbalha Ceará através das mudanças e continuidades. Assim como em 

Barbalha, tanto no contexto local, e corroborando com autores nos quais me aportei para 

entendimento e embasamento deste trabalho, quanto regional (regiões Norte e Nordeste), as 

festas de santos padroeiros ocupa um lugar de devoção, sagrado, profano, identitário e... festivo.  

 

 Sobre festas: a festa do padroeiro Santo Antônio 
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Com grande número de devotos, os santos padroeiros tornaram-se cada vez mais 

populares, e consequentemente suas festas acabaram ultrapassando as portas da igreja e 

ganharam a rua, gerando conflitos, de um lado estava predominantemente a 

ortodoxia da Igreja Católica e do outro o catolicismo popular conquistando cada vez 

mais espaço e adeptos, este, que segundo Zaluar (1980), faz parte de um sistema de 

reciprocidade com as divindades cósmicas, em um sistema socialmente construído pelos 

homens como parte integrante de sua própria visão de mundo. A festa em Barbalha, abre o 

circuito de festas dedicadas à santos, da região Nordeste, as chamadas festas juninas, por 

acontecerem no mês de junho: 13 é “dia de” Santo Antônio, 24 é de São João e 29 é “dia de” 

São Pedro.  

As festas de padroeiros refletem a natureza da relação que as pessoas mantêm 

com o santo: assemelha-se a uma relação de parentesco, havendo proximidade e, 

sobretudo, uma identificação que ultrapassa a barreira do inatingível, abrindo a 

possibilidade de se estar mais próximo do santo, seja através de uma oferenda, um 

sacrifício, uma promessa, um ritual, uma prece, enfim, qualquer ato ou gesto 

empreendido cuja certeza da resposta se registra no imaginário popular, na famosa 

expressão: “o santo é de casa”. D’Abadia diz que “o santo padroeiro fortalecia as relações 

comunitárias e afinava os laços de pertencimento da comunidade. Por isso, a 

consagração de capelas, igrejas e paróquias faz parte de ações práticas da Igreja 

Católica” (D’Abadia, 2010: 103). 

Foi exatamente o que aconteceu em Barbalha, cidade do sul do Ceará que 

começou como Vila e cresceu em torno da capela erguida em homenagem a Santo 

Antônio, isso por volta de 1778. Reproduzindo um costume colonial, conta-se que, 

aproximadamente em 1853, o insigne Padre Ibiapina, recomendou que à frente da igreja 

fosse erguido um mastro com a bandeira do santo, indicando o período em que seus 

festejos tomavam início. Podemos dizer que a festa de Santo Antônio surgiu 

concomitantemente ao surgimento do assentamento que deu origem à cidade de 

Barbalha. Os festejos lhe dedicados constituem expressão proeminente da identidade 
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dos barbalhenses, mesmo hoje, quando o cenário religioso local excede os limites do 

catolicismo. 

Algo nesta história tem chamado atenção não só das pessoas comuns como dos 

que se dedicam às pesquisas e estudos de temáticas variadas, que neste caso tomamos 

por referência a importância que é atribuída aos rituais que se desenvolvem em torno de 

um elemento da festa, o mastro, ou pau da bandeira de Santo Antônio.  

É preciso escolher, em uma localidade distante da cidade, uma árvore 

no meio da mata, cortá-la e descascá-la, desfazendo-a de sua feição de árvore. Já na 

forma de mastro, ou simplesmente “pau”, descansará à beira da estrada por alguns dias, 

até finalmente ser transportado no lombo de muitos homens, por um percurso de 

quilômetros, até a Igreja Matriz de Santo Antônio, onde será elevado para sustentar a 

bandeira do Santo. As celebrações coletivas em torno do mastro assumiram tamanha 

proporção, a ponto de se tornarem a parte mais importante da festa. Tamanha é sua 

importância que a referência deixou de ser simplesmente a Festa de Santo Antônio para 

se transformar na Festa do Pau da Bandeira de Santo Antônio: uma festa dentro da 

Festa. 

A festa acontece desde o ano de 1928, entre o final do mês de Maio e o décimo 

terceiro dia do mês de Junho. Por recomendação do vigário local da época, o ritual do 

pau da bandeira foi incorporado de forma proeminente ao festejo. Trata-se de uma festa 

profano-religiosa, assim entendida à luz das ideias de Sanches (1983), em que sagrado e 

profano não estão separados como dois polos contrários e excludentes, antes se 

integram num todo chamado festa, que permite, propicia e requer a mistura. Torna-se 

religiosa por tratar de símbolos religiosos, o que autoriza a agência da Igreja pelas 

celebrações, procissão, trezenas, missas, visita da imagem do santo às casas de alguns 

cidadãos da cidade1, enfim, o que toca a liturgia hagiológica prescrita pelo cânone 

católico; profana por ser também um espaço de “farra”, “bebedeira”, dança, diversão, 

“pegação”. 

A festa “de hoje” (fala recorrente dos nativos), não é a mesma que se fazia ao 

final dos anos de 1920, vem passando por transformações, incorporando novos 
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elementos, descartando alguns e ressignificando outros. Como fenômeno social, está 

permeada por contradições e conflitos que advêm não só da religião ou das formas de 

sociabilidades cotidianas, mas também das esferas política, econômica, cultural e 

midiática. É expressão de um conjunto de fatores que, objetiva e subjetivamente, estão 

relacionados entre si, seja nos saberes, personagens, cenários, símbolos, ritos, espaços, 

etc. 

Esse mesmo conjunto de fatores confere à festa uma pluralidade, tanto na 

forma de vivência, nas formas de expressão ou de relação que se estabeleça entre o 

participante e a festa, quanto nos rituais que são o meio pelo qual buscamos 

compreender como ocorreram tais mudanças, hoje incorporadas à festa, através de um 

processo de adaptação do “tradicional” ao “moderno”, adaptação que consideramos 

necessária, no que concerne especificamente à continuidade da festa. 

O pau da bandeira, a noite das solteironas e a procissão são alguns dos rituais 

que dão forma à festa ao passo que são constituídos por ela. Os rituais ao longo do 

tempo e gradativamente, estão sendo “reinventados”, reelaborados, constantemente e de 

maneira mais incisiva, podendo-se perceber mudanças significativas, como por 

exemplo, as intervenções (cada vez mais contundentes) da política local, como é o caso 

do projeto de parceria entre a Prefeitura Municipal de Barbalha e as escolas municipais 

no incentivo às crianças e jovens participarem dos grupos folclóricos com a criação dos 

“grupos mirins”. Há também a intervenção de instituições e organizações ambientais 

como o Instituto Chico Mendes de Conservação da Diversidade (ICMBio – CE) e 

culturais como Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) que nos 

últimos anos instituíram normas e regras para a realização da festa. Vale atentar para 

mudanças que ocorreram no interior dos grupos culturais e folclóricos, adaptando peças 

da vestimenta ou dos instrumentos que compõe a performance.  

 

O “Tempo de Festa” 

A Festa de Santo Antônio é uma das inúmeras festas da religiosidade popular 

brasileira denominadas “festas de padroeiro”. São festas comemoradas em todo o Brasil, 
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onde a religiosidade católica e suas manifestações reforçam as estruturas das relações 

sociais a ponto de se constituírem fato social total. 

Os exemplos se multiplicam. Dificilmente uma cidade brasileira não possui um 

santo padroeiro ao qual se dedica uma festividade específica em seu louvor. Um “tempo 

de festa” emerge todo ano, criando parênteses no ritmo ordinário da vida para celebrar 

algo. A sociedade entra num estado de efervescência coletiva, como pensou Durkheim 

(1996), reforçando valores, o sentimento de pertença e modulando também seus próprios 

conflitos, pois a festa no geral, e a religiosa em particular, não é apenas o tempo do consenso, 

da celebração do “estar juntos”, mas também das contradições, das articulações de poder e da 

reafirmação das hierarquias sociais. Não se trata simplesmente do tempo da inversão como diz 

DaMatta a respeito do carnaval, mas também não chega a ser o seu oposto, mero “ritual de 

reforço” como propõe este autor (DaMatta, 1997a, 1997b) para as chamadas festas da ordem. 

O formato das festas de padroeiros, pelo que tenho observado, ao conjugarem aspectos profanos 

e religiosos ao mesmo tempo, coloca-se em algum lugar, para se aproveitar a linguagem dual 

de DaMatta, entre a “festa da desordem” e a “festa da ordem”, ou entre os “ritos de inversão” e 

os “ritos de reforço”. 

Em Barbalha, os festejos de Santo Antônio praticamente surgem concomitantemente 

com o primeiro assentamento populacional do qual derivou a 

cidade. Em torno de uma pequena capela dedicada a Santo Antônio de Pádua, a cidade 

cresceu e se desenvolveu como conta a poetiza barbalhense, Terezinha Couto Duarte: 

“Santo Antônio de Pádua, padroeiro de Barbalha, nós te saudamos, como cidadão 

imortal desta comunidade que viste florescer e progredir em torno de tua capela – hoje 

transformada em magnífico templo.” (DUARTE, 1979: 109-110). 

O Município de Barbalha está localizada ao sul do Estado do Ceará, a 560km da 

capital Fortaleza. Beirando o poetismo, Cariry a apresenta como uma “cidade encravada 

no Vale do Salamanca, circundada pelas florestas das encostas do Araripe e pelos 

Verdes Canaviais. No verde dos canaviais Barbalha cintila como uma pérola. A pérola 

do Cariri” (CARIRY, 2013: 81). 
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A região do Cariri, além dos aspectos econômico, agrícola, geográfico, climático 

mencionados, apresenta uma vitalidade cultural, sobretudo, relacionada à religiosidade 

popular. As festividades voltadas aos santos católicos fazem parte da história das 

cidades do Cariri. Cada uma delas celebra festa de seu santo padroeiro – muitas com 

levantamento de mastro7, embora não tenham a mesma força que ganhou em Barbalha. 

Vale destacar também que até hoje, as festas de padroeiros não são celebradas apenas na 

cidade ou vila, cada sítio ou localidade, possui seu próprio santo de devoção e proteção 

a quem se dedica festa com levantamento de mastro. A devoção ao santo remonta ao 

ano de 1778 quando fora solicitada ao senhor Francisco Magalhães Barreto e Sá a 

construção da capela ao santo, ponto de partida para o crescimento e desenvolvimento 

da cidade de Barbalha. Mas apenas em meados de 1853 ouviu-se falar em pau da 

bandeira em Barbalha. Uma das versões de origem de tal feito (CARIRY, 2013), é que 

supostamente Padre Ibiapina em suas peregrinações evangelizadoras e de ação social 

pela região em meados do século XIX (por volta de 1853 a 1860), tenha recomendado ao povo 

que hasteasse um mastro com a bandeira do santo em homenagem ao padroeiro 

local. 

O mastro passou a ser hasteado em frente à Igreja Matriz de Santo Antônio para 

que o mesmo servisse como forma de anúncio aos cidadãos barbalhenses e aos viajantes 

que passavam pela cidade, sobre as comemorações que se realizavam em homenagem 

ao santo padroeiro. Em 1928 (SOUZA, 2003), o Padre José Correia de Lima, vigário de 

Barbalha, motivado pelo costume do hasteamento da bandeira nas festas juninas, nas 

renovações e nas festas dos santos, resolveu instituir de forma solene o ritual do 

carregamento do mastro na Festa de Santo Antônio. 

Considerar a festa como um sistema de significados, leva-me a pensá-la, como 

faz Van der Port (2012, p. 135) a propósito do candomblé da Bahia, como um 

“importante ‘banco de símbolos’ que entra em relações de troca com circuitos cada vez 

mais amplos da ‘economia de representação’. Parafraseando este autor, vejo que essas relações 

de troca entre a festa de Santo Antônio e “os mundos da literatura, das artes, do entretenimento, 
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da ciência e da política” etc. podem ser rastreadas até a época em que ela passou a desempenhar 

um papel cada vez mais importante como um marcador da identidade barbalhense. 

A princípio, trata-se de uma festa religiosa, sendo a Igreja a principal 

patrocinadora já que o motivo é religioso, centrado na figura de Santo Antônio. Mas por 

outro lado, a parte profana é também de grande importância. São duas faces que se 

comunicam e se complementam. Sobre isso Amaral (1998) explica que: 

 

As festas parecem oscilar mesmo entre dois polos: a cerimônia (como 

forma exterior regular de um culto) e a festividade (como 

demonstração de regozijo e alegria). Elas podem se distinguir dos ritos 

cotidianos por sua amplitude e do mero divertimento pela densidade. 

Na verdade os dois elementos têm afinidades. Durkheim já observava 

o aspecto recreativo da religião e a cerimônia religiosa é, em parte, um 

espetáculo (representação dramática, no caso de um mito ou aspecto 

dele ou de um evento histórico). Este caráter misto poderia ser tomado 

como um primeiro termo de definição da festa, pois ele parece ser 

fundamentalmente ambiguidade: refere-se a um objeto sagrado ou 

sacralizado e tem necessidade de comportamentos profanos. Toda 

festa ultrapassa o tempo cotidiano, ainda que seja para desenrolar-se 

numa pura sucessão e instantes, de que o “happening” constitui o caso 

limite. Toda festa acontece de modo extra-cotidiano, mas precisa 

selecionar elementos característicos da vida cotidiana. Toda festa é 

ritualizada nos imperativos que permitem identifica-la, mas ultrapassa 

o rito por meio de intervenções nos elementos livres (AMARAL, 

1998ª: 17). 

 

Do lado religioso, tem-se a procissão, a quermesse, trezena e saudação ao santo 

padroeiro, bem como o “hasteamento da Bandeira de Santo Antônio”. Do lado dos 

festejos sociais tem-se o “carregamento do pau da bandeira”, juntamente com as 

“barracas com bebidas e comidas típicas, leilões, shows artísticos etc.”. Então, o 

hasteamento da bandeira – o que implica o levantamento do mastro – é tido como 

religioso, e o carregamento do pau é lido como social/profano. Considerando que o 

contato se dá na mesma substância (elemento concreto: árvore, “pau”, mastro), a 

separação entre as duas dimensões dificilmente se fará nitidamente; sempre haverá 

equivalências, tal como prova o fato de que a Festa de Santo Antônio passou a ser 

traduzida como a Festa do Pau da Bandeira. 
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Se há algo que caracteriza a festa, é seu caráter extraordinário, que não 

necessariamente começa no primeiro dia de festa. O tempo de festa ao qual nos 

referimos antecipa-se à abertura oficial da festa, e além do mais, não se trata de tempo 

cronológico, organizador da vida social como um todo, diz respeito a uma experiência 

de tempo (temporalidade) vivenciado particular ou coletivamente em grupos 

específicos, embora toda a coletividade acabe sendo afetada por ela. Falar, pois, sobre 

este tempo, é considerar a existência de outra temporalidade: ordinária, que permeia a 

rotina cotidiana do “dia-a-dia” ou “vida” (DAMATTA, 1997a). Os eventos situados 

fora dessa rotina, como nas festas, têm caráter aglutinador das pessoas, grupos e 

categorias sociais. São eventos extraordinários construídos pela e para a sociedade, 

marcados pela espontaneidade e descentralização, sendo mais individualizados e como 

propriedade de todos. 

A festa do Pau da Bandeira de Santo Antônio, acontece entre o último domingo 

do mês de Maio ou primeiro domingo de Junho e estende-se ao dia treze de Junho, dia 

do santo padroeiro. Porém a vivência e experimentação do tempo de festa já acontece desde 

meses antes desta datação. Para constatar tal afirmativa, analisaremos o tempo da 

festa sob três momentos: a expectativa, a preparação e a realização. 

O aspecto extraordinário da festa gera uma espécie de expectativa caracterizada 

pela preparação dos ânimos e do cenário (envolvendo elementos climáticos, espaciais 

etc.), mudança de comportamento das pessoas, articulações e relações envolvidas para 

que o evento aconteça, enfim um conjunto de fatores que mostram e caracterizam a 

chegada do tempo da festa como “passagem de um domínio a outro [...] marcada por 

modificações no comportamento e, tais mudanças criam as condições para que eles 

[eventos extraordinários] sejam percebidos como especiais” (DAMATTA, 1997ª:  

49). Essa mesma expectativa “torna-se o centro de convívio social, ocasião da qual ao 

seu modo, cada um participa” (SILVA, 2013: 215). 

 

O Pau da Bandeira: “uma festa dentro da festa” 
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Os festejos do domingo do pau da bandeira, como ficou conhecido o dia de 

abertura oficial da festa de Santo de Antônio, começam por volta das sete horas da 

manhã, quando os grupos artísticos do folclore e da cultura popular local se concentram 

e se organizam na Praça da Matriz para o cortejo. Moradores, turistas, pesquisadores, 

chegam cedo à Igreja Matriz de Santo Antônio para assegurar um lugar na celebração 

religiosa, que costuma ter um grande número de pessoas. A igreja recebe ornamentação 

especial para a comemoração da trezena de Santo Antônio, e a missa é diferenciada das 

demais, é mais longa, o ofertório recebe alimentos representando a produção agrícola da 

cidade, há a benção dos carregadores que logo seguem para a “cama do pau” com a 

finalidade de iniciar o carregamento. 

Ao término da celebração, na rua ao lado da Igreja os grupos folclóricos já estão 

ensaiando, e se organizando na sequência em que seguirão no desfile. Nos últimos anos, 

as escolas têm apresentado projeto que tem por objetivo incentivar a participação das 

crianças e dos jovens no intuito de preservar e resgatar as manifestações dos grupos 

culturais locais. Como um esforço pela “renovação da tradição” através da juventude, 

com novas formas de fazer com mudanças em algumas práticas, na vestimenta, 

experimentam-se novas formas de participação numa tentativa de dar “continuidade” à 

“tradição”. 

Uma “festa dentro da festa”, assim se refere Silva (2013) ao ritual do pau da 

bandeira. Compõe-se por vários momentos, que apresentaremos a seguir: escolha e 

corte da árvore, descanso na “cama do pau”, carregamento e hasteamento da bandeira. 

A escolha da árvore segue critérios não necessariamente rigorosos, mas 

específicos. Por se tratar de um mastro, deve alcançar altura mínima que lhe permita ser 

avistado de diversos pontos da cidade. Segundo Silva (2013): 

 

A tendência da escolha do caule obedece aos requisitos de a árvore ser adulta, ter 

diâmetro compatível com o tamanho dos braços dos carregadores, permitindo a sua 

locomoção. A altura é fator determinante na escolha, geralmente optando-se por 

árvores que variam entre 20 e 25 metros, que permita o cumprimento da exigência 

simbólica da religiosidade, que consiste no hasteamento da bandeira do santo de 

devoção (SILVA, 2013:144). 
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A árvore, no imaginário dos carregadores e na interpretação de Silva (2013), 

deixa de ser apenas um caule, um tronco e “pela exigência do simbolismo religioso se 

transforma em pau da bandeira” (2013, p. 145). Esta relação dos carregadores, com o 

pau da bandeira e com a floresta tornou-se mais íntima e mais consciente (sobretudo no 

sentido ambiental) nos últimos anos, uma conscientização necessária devido às 

mudanças ocasionadas pela regulamentação sobre a sustentabilidade do festejo. 

Considerando o porte exigido para que a árvore seja escolhida, o sopé da 

Chapada em muito contribui, pelas condições climáticas, pela formação geológica, pelas 

fontes de água natural, enfim condições que facilitam a escolha, com diversas 

possibilidades. 

Há dois critérios básicos para a escolha da árvore a ser cortada e 
transformada em mastro: tem que ser madeira de lei, ou seja, madeira bem 

conceituada, resistente e de importante valor econômico. Historicamente podemos 

destacar a utilização das seguintes madeiras: Aroeira (Schinus terebinthifolius), Pau 

D’arco (Tabebuia roseo-alba), Cedro (Cedrela fissilis), Pau Ferro (Caesalpinia férrea), 

Braúna (Melanoxylon braúna), Angico (Anadenanthera macrocarpa Benth)), Jatobá 

(hymenaea courbairl), entre outras (ALEXANDRE et al, 2013: 59). 

 

O corte da árvore acontece aproximadamente quinze dias antes do carregamento. 

Em anos anteriores ao acordo feito com ICMBio, muitas pessoas: moradores, 

pesquisadores, turistas, jornalistas etc. entravam na mata para participar do ritual. 

Faziam uma grande “farra”, regada à bebida alcóolica, com muito barulho e algazarra. 

Grupos adentravam a mata, percorrendo caminhos diferentes, o que ocasionava enorme 

prejuízo à vegetação. Depois do TAC, o número de participantes foi reduzido 

significativamente. A principal estratégia foi mudar o dia do corte, que acontecia em um 

final de semana, passando a ser realizado durante os dias úteis. Os carregadores, por 

causa da mudança, passaram a receber dispensa do trabalho no dia do corte. 

Chegado o dia, segue para a mata uma comissão composta por representantes 

dos carregadores do pau da bandeira, liderados pelo Capitão do Pau, lideranças 

políticas, representantes do ICMBio e também representantes do IPHAN, além de 

algumas esquipes jornalísticas. A escolha, antes feita somente pelos carregadores, 

submete-se hoje a uma série de exigências advindas das autoridades ambientalistas, 
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podendo ser, em alguns casos revogadas, o que leva à necessidade de nova escolha. 

Antes, porém, de se dirigirem à mata, por volta das sete horas da manhã, seguem 

em alvorada38 rumo à Igreja Matriz de Santo Antônio, onde recebem a benção do padre. 

De mãos dadas, adentram a Igreja seguindo o Capitão do Pau. Este momento é 

considerado pelos carregadores muito importante e emocionante, pois irão receber a 

benção que os protegerão dos males durante o percurso. O padre profere a benção, 

pedindo a Deus pela intercessão de Santo Antônio, para que o corte da árvore, 

transcorra com normalidade e com paz para a felicidade de todos. De mãos dadas todos 

rezaram o “Pai Nosso”, e ao término da oração, o Padre asperge água benta sobre os 

carregadores. Está concluído o ritual propiciatório, deve-se passar para as fases 

seguintes. 

Em caminhões, carros, motos, seguem rumo a mata, percorrendo a principal 

avenida da cidade; o barulho dos fogos e das músicas nos carros de sons, atraem os 

moradores para fora de suas casas, que curiosos e “alegres” compartilham e observam a 

movimentação. 

Nos primeiros golpes, há um forte simbolismo de distinção, e o primeiro é 

sempre desferido pelo Capitão do Pau. Na sequência, outras machadadas deveriam ser 

dadas pelos demais carregadores, porém, com a presença de políticos, aqueles acabam 

sendo preteridos em favor destes. Mas cada carregador, depois dos dignitários, faz 

questão de dar sua machadada na árvore-mastro. O próximo passo é desgalhar e retirar a casca, 

estas que serão utilizadas nas simpatias das solteironas em busca de casamento. Depois de 

“aparelhada”, a árvore é carregada até o local denominado cama do pau. Um trajeto bastante 

penoso por se tratar de mata fechada, enfrentando-se passagens d’águas, subidas, descidas, lama 

etc. Na cama do pau, o tronco descansará durante cerca de quinze dias, período necessário e 

suficiente para, segundo os carregadores, a madeira secar, ou seja, perder um pouco do líquido, 

ficando mais leve e facilitando o carregamento. A movimentação começa cedo, às quatro horas 

da manhã, quando o silêncio da madrugada é rompido por fogos de artifício, ouvidos em toda 

a cidade e em municípios vizinhos. Os carregadores reúnem-se no Mercado Central, e de lá 

partem para a cama do pau. 
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Os carregadores expressam um sentimento de pertencer a um grupo fraterno, de 

irmãos, o que não anula disputas e hierarquias. O comprimento do pau, por exemplo, é 

um mapa definidor das posições e do lugar que cada carregador deve e pode assumir. 

Embora existam alguns critérios práticos na distribuição, como agrupar-se pela 

semelhança de compleição física, especialmente a estatura, os critérios de distinção 

simbólica são extremamente importantes. Quanto mais prestígio tiver o carregador, 

mais terá o direito de se aproximar da “cabeça do pau”. De maneira geral, o prestígio é 

representado pela antiguidade no ritual. 

O espaço de cada um, que aparentemente mostra-se aleatório, segue critérios de 

distribuição. Simbolicamente, representando a estratificação social do ritual, o “pau” se 

divide em três partes: cabeça, meio e cordas, que quanto à distribuição do prestígio 

representa um contínuo, cujo maior reconhecimento dirige-se à cabeça. Esta é a parte mais 

grossa e pesada, destinando-se aos carregadores mais antigos, mais experientes e 

mais fortes. Para eles, junto com a honra por estar ali, recebem uma grande 

responsabilidade. Como dizem: “a meta de todo carregador é chegar à cabeça”. No meio do 

pau, distribuem-se os homens de estatura mediana, e quanto ao 

prestígio, estão a meio caminho entre a cabeça e as cordas, estas que representam a 

outra extremidade do pau, onde se distribuem os mais novos, que ainda não sustentam o 

peso do madeiro aos ombros, a função principal é ajudar na orientação e direção do 

movimento conjunto, o que exige dedicação e atenção. 

Em alguns lugares específicos da cidade como na entrada do Bairro Bela Vista, 

na Estátua de Santo Antônio, em frente ao Hospital Maternidade Santo Antônio, no 

largo do Rosário em frente à Igreja, na rua do Vidéo, na Igreja Matriz de Santo Antônio 

e antes do “fincamento” do mastro, os carregadores colocam-no na ponta dos dedos, 

dando aos espectadores a impressão de leveza, como se flutuasse sobre suas cabeças. 

Quando finalmente o cortejo chega ao local onde o mastro será erguido, há 

comemorações, as pessoas ovacionam os carregadores, é também o momento de preparação 

para a apoteose do ritual. O mastro é lenta e cuidadosamente erguido, é um momento de grande 

apreensão por causa do iminente risco, porém de eminente beleza. 
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O mastro já se encontra erguido e a bandeira de Santo Antônio balança aos 

ventos vindos do Vale do Salamanca. Os carregadores exaustos, comemoram, alegram-se, 

agradecem, choram, rezam e compartilham o resultado do esforço conjunto, suas 

palavras são de agradecimento. 

Nos quinze dias que seguem, há apresentações de bandas regionais e nacionais 

nos palcos montados no Parque da Cidade com entrada gratuita, na Rua da Matriz ao 

lado da Igreja. O encerramento da festa acontece sempre no dia 13 de junho, dia de 

Santo Antônio, com a procissão em cortejo ao santo, com os participantes e cidadãos andando 

pelas principais ruas da cidade. O carro que carrega o santo, chamado andor, é ornamentado 

com flores, folhas e afins, a este seguem os andores dos variados santos padroeiros dos bairros, 

vilas e distritos que compõem o território da cidade de Barbalha. Essas comunidades locais, se 

encontram no “dia de” Santo Antônio (13) para a grande procissão e encerramento dos festejos 

dedicados ao santo. O andor de Santo Antônio é o que tem mais destaque na procissão, pelo 

tamanho (literalmente é o maior andor da procissão) e pela imponência, sendo este sobretudo 

de caráter subjetivo, também.  

 

CONCLUSÃO 

  

 Concluo, bem como o fiz anteriormente “no tempo da pesquisa”, que as Sobre 

conclusões, acredito as mais eficientes são aquelas que nos levam a começar a trilhar por novos 

caminhos. É o que intento. Tendo a acreditar na possibilidade de que possam vir a ter outros 

interessados no encantamento e do muito o que ainda há de ser por nós, conhecido, do mundo 

festivo. Assim como às festas, a curiosidade e aquilo a que se estar por conhecer, (se) 

continuam, por si e na relação. Entendermos suas possibilidades de (re)leituras, de descobertas 

a partir de novos olhares, podemos entender que o encerramento de algo (nesse caso, as festas), 

significa o início de outros ciclos, modos de observar, de vivenciar e assim ressignificar.  
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ST 06 - Patrimônio, culturas, identidades e relações de poder 

 

A musealização de Carlos Gardel 

Alessander Kerber1 

 

Resumo: No presente trabalho, abordo as ativações patrimoniais, conforme as define Llorenc 

Prats, realizadas no Uruguai e na Argentina no início do século XXI (período em que a 

UNESCO passou a escolher, a partir de candidaturas apresentadas pelos países signatários, bens 

culturais de natureza imaterial para serem inscritos como Patrimônio Cultural Imaterial da 

Humanidade) para musealização de Carlos Gardel. Ele, que realizou sua trajetória artística entre 

meados dos anos 1910 até seu falecimento, na década de 1930, foi o principal artista do tango 

no rádio, na indústria fonográfica e no cinema argentino e realizou também uma carreira 

internacional de grande sucesso atuando como mediador na construção de um imaginário acerca 

da nação Argentina e da região platina em vários países. Sua trajetória também coincide com o 

contexto em que o próprio tango, anteriormente associado a setores excluídos dos subúrbios de 

cidades como Buenos Aires e Montevidéu, passasse a ser valorizado em salões da alta 

sociedade, depois de seu sucesso na Europa, chegando inclusive a ser exaltado como motivo de 

orgulho nacional na Argentina e no Uruguai. Essa valorização desse patrimônio cultural gerou 

disputas entre uruguaios e argentinos, inclusive relacionadas a própria nacionalidade de Gardel. 

Essas disputas influenciaram as ações realizadas para a constituição de dois museus em 

homenagem a ele: o museu Casa Carlos Gardel, em Buenos Aires, e o Museu Carlos Gardel, 

em Taquarembó, no Uruguai 

Palavras-chave: museu, Carlos Gardel, identidade nacional. 

 

Nesse artigo, analiso a musealização de Carlos Gardel na Argentina e no Uruguai, 

especificamente os dois museus criados nesses países para o artista: o museu Casa Carlos 

Gardel, em Buenos Aires, e o Museu Carlos Gardel, em Taquarembó, no Uruguai 

Os debates recentes promovidos pela UNESCO para promoção do patrimônio imaterial 

da humanidade motivaram, na Argentina e no Uruguai, a realização de novas “ativações 

patrimoniais” como as define Llorenç Prats (2004), para afirmar o tango e Carlos Gardel como 

patrimônio de uma e de outra nação. A noção recente de patrimônio imaterial se distingue da 

 
1 Doutor em História e Professor do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 
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de folclore, construída desde o século XIX. Apesar de as duas noções – patrimônio imaterial e 

folclore – poderem se referir a bens culturais similares, como a música popular, há uma forma 

muito distintas de compreensão acerca da relação entre esses bens e a cultura nas duas noções. 

Ao abordar o folclore, autores como Canclini apontam para críticas feitas a essa noção na 

contemporaneidade, especialmente seus limites em termos de pensar a cultura como sendo 

praticamente estática2 e sua relação com a forma romântica de explicar os nacionalismos. 

Prats afirma que o caráter simbólico do patrimônio e sua capacidade de representar uma 

identidade explica os interesses e a mobilização de recursos para sua preservação e exposição 

(PRATS, 2004. p. 15-22). No caso do tango e de Gardel, as disputas e interesses relacionados 

à construção de versões sobre as identidades nacionais na Argentina e no Uruguai, como 

pretendo demonstrar, influenciaram as ativações patrimoniais entre o final do século XX e 

início do XXI. Para tanto, focalizarei especificamente a musealização de Gardel nos dois países 

ocorrida com a criação do Museu Carlos Gardel, em Taquarembó, no Uruguai, e do Museu 

Casa Carlos Gardel, em Buenos Aires, Argentina. Para tanto, utilizo, como fontes, 

documentação oficial relacionada à criação de ambos os museus, publicações relacionadas aos 

mesmos e a composição das exposições dos museus, focalizando o que foi escolhido dos 

acervos para ser apresentado ao público e qual versão sobre a identidade nacional de Gardel e 

do tango está presente nessas escolhas. 

Gardel foi o principal artista do tango no rádio, na indústria fonográfica e no cinema 

argentino e realizou também uma carreira internacional de grande sucesso atuando como 

mediador na construção de um imaginário acerca da nação Argentina e da região platina em 

vários países. O sucesso do tango na Europa desde o início do século XX e o próprio sucesso 

nacional e internacional de Gardel nos ajudam a compreender o fato de essa manifestação 

cultural, anteriormente associada principalmente aos pobres, aos subúrbios, à prostituição e a 

exclusão nas cidades de Buenos Aires e Montevidéu, passar a ser aceita e valorizada também 

 
2 É por isso que o patrimônio imaterial é registrado por um determinado período, e não tombado para todo o 

sempre. Como nos diz Canclini, os estudos folclóricos, que produziram desde fins do século XIX um vasto 

conhecimento empírico sobre grupos étnicos, sua religião, medicina, festas e artesanato, utilizam quase sempre 

uma concepção arcaicizante dessas manifestações culturais, encontrando dificuldades para entender como elas se 

renovam nos processos modernizadores suscitados pela urbanização e industrialização da cultura. CANCLINI, 

Nestor G. O patrimônio cultural e a construção imaginária do nacional. Revista do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional. N. 23. 1994 
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por segmentos médios e das elites argentinas e uruguaias, inclusive tornando-se motivo de 

orgulho nacional. 

Gardel começou sua carreira de cantor no início dos anos 1910, justamente no período 

em que o tango se transformou em estrondoso sucesso em vários países. Em toda sua carreira, 

gravou 930 canções, sendo a grande maioria realizada na Argentina. Também atuou em 

diversos filmes, tendo iniciado sua carreira no cinema gravando 10 curta metragens filmados 

em 1930 na Argentina e, posteriormente, desenvolvendo sua carreira cinematográfica 

internacional nos Estados Unidos, nos estúdios Paramount Pictures3. Contudo, nesses filmes 

gravados no exterior, também interpretava a figura argentina ou portenha que havia construído 

anteriormente. Tendo vivido sua vida desde a infância em Buenos Aires e iniciado e 

desenvolvido grande parte de sua carreira no teatro, no rádio, na indústria fonográfica e no 

cinema argentino, Gardel apresentou-se, em sua obra musical e cinematográfica, como ligado 

àquela identidade nacional.  

Gardel construiu e apresentou uma versão acerca da identidade nacional argentina, 

articulando em suas músicas, imagem e performance elementos portenhos, gauchos e 

imigrantes (KERBER, 2014). Apesar de a produção musical e cinematográfica de Gardel 

associá-lo predominantemente à Argentina, investigadores uruguaios, no decorrer do século 

XX, utilizando vários documentos, afirmaram que, apesar de ter vivido a maior parte de sua 

vida na Argentina, Gardel era uruguaio, tinha nascido na cidade de Taquarembó no interior 

daquele país.  

No final do século XX, quando a UNESCO passou a assumir a responsabilidade pela 

promoção do patrimônio cultural imaterial da humanidade e iniciar, a seguir, o processo de 

inscrição desses bens, artistas e intelectuais na Argentina e no Uruguai travaram uma disputa 

 
3Gardel atuou, em 1930, em dez curtas argentinos nos quais, em cada um, canta um número de seu repertório: 

“Añoranzas”; “Cancero”; “Enfundá la mandolina”; “Mano a mano”; “El carretero”; “Padrino pelado”; “Rosa de 

otoño”; “Tengo miedo”; “Viejo smoking”; “Yira, Yira”. Também atuou em “Luces de Buenos Aires” (1931), 

dirigido por Adelqui Millar (Paramount). “Esperame” (1932), dirigido por Luis Gasnier (Paramount); “La casa es 

seria” (1932), dirigido por Jaquelux (Paramount); “Melodía de arrabal” (1933), dirigido por Luis Gasnier 

(Paramount); “Cuesta Abajo” (1934), direção de Luis Gasnier (Paramount); “El tango en Broadway” (1934), 

dirigido por Luis Gasnier (Paramount); “The big broadcast of 1935” (1935), dirigido por Norman Taurog e 

Theodore Reed (Paramount). “En día que me quieras” (1935), dirigido por John Reinhardt (Paramount); “Tango 

Bar” (1935), dirigido por John Reinhardt (Paramount). 
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em termos de definir a qual destas duas nações pertencia o tango e Gardel. Numa tentativa de 

resolução do conflito, foi aprovado pela UNESCO, em 2009, o tango como patrimônio cultural 

imaterial da Argentina e do Uruguai. Apesar de resolvido como ocorreria esse registro pela 

UNESCO4,  do ponto de vista de artistas, intelectuais e das próprias ações dos governos 

nacionais e municipais a questão não pareceu estar tão resolvida. Especialmente em relação a 

Gardel, as ações realizadas por governos nacionais e municipais foram predominantemente na 

perspectiva de afirmá-lo com pertencente a uma ou a outra identidade nacional.  

Ao abordar a relação do tango com o “mundo das instituições” na Argentina, Julián 

Barsky afirma ter havido uma primeira etapa, entre os anos de 1880 e 1930, na qual o Tango e 

todas as suas formas de manifestação eram praticamente ignorados pelo Estado. Entre os anos 

de 1930 e 1983 haveria, segundo o mesmo autor, uma segunda etapa, quando o Tango passou 

a sofrer controle principalmente quanto ao conteúdo que é veiculado, no âmbito de uma 

indústria cultural já bastante desenvolvida. Finalmente em uma terceira etapa, do ano 1983 até 

os dias de hoje, o Tango conta com ações ativas por parte do Estado, com destaque para o 

surgimento da consciência para a sua preservação e com legislação específica (BARSKY, 2016, 

p. 56-57). 

Para o projeto que foi aprovado pela UNESCO em 2009, os governos de Argentina e 

Uruguai tiveram que se comprometer a realizar uma série de ações para a preservação e 

promoção do tango como patrimônio imaterial da região platina, e não especificamente de uma 

nação. Em relação a Gardel, os argentinos criaram o Museo Casa Carlos Gardel no local onde 

o artista residia no bairro do Abasto, em Buenos Aires. Os uruguaios criaram o Museo Carlos 

Gardel na cidade de Tacuarembó, cidade na qual o artista teria nascido5.  

A figura de Gardel é de extrema importância nos dois países e possui fortes vínculos 

com as duas identidades nacionais. Desde 1977, os argentinos celebram o Dia Nacional do 

Tango, em 11 de dezembro, dia de nascimento de Carlos Gardel, e o Decreto 1235 do Poder 

 
4 O registro é feito indicando a qual ou quais países esse patrimônio é vinculado e o tango foi registrado como 

uruguaio e argentino. 
5 Há uma ampla bibliografia relacionada ao local de nascimento de Gardel. Essa bibliografia tem em comum a 

questão de Gardel ser um imigrante que chegou à Argentina na infância, acompanhado de sua mãe. A grande 

divergência refere-se ao lugar de onde ela teria vindo. Os uruguaios afirmam que ela veio de Tacuarembó, e o 

Museu Carlos Gardel criado nessa cidade tem a finalidade principal de comprovar isso, expondo diversas “provas” 

do nascimento do artista naquele local. Outra corrente, predominante entre argentinos e historiadores de outros 

países, como Simon Collier, afirma que Gardel nasceu na França.  
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Executivo Nacional criou, em 1990, a Academia Nacional Del Tango (pertence ao Ministério 

da Ciência e Tecnologia da Republica Argentina). 

A Ley argentina nº 23.980 de 1991 foi uma das primeiras que surgiu especificamente 

voltada para o tema do Tango, criando a Instituto Nacional del Tango, que ficaria sob a 

responsabilidade da então Subsecretaría de Cultura de La Nación e deveria se ocupar de 

diversas atividades para a valorização do gênero. O texto dessa lei apresenta como objetivos a 

promoção do Tango no país e no exterior e a realização de atividades culturais voltadas para 

sua divulgação, como a organização de um museu próprio sobre o tema e o incentivo de 

pesquisas específicas sobre o assunto. A mesma lei também estabelece a criação do prêmio 

Carlos Gardel, de caráter anual, atribuído a artistas que se destacassem na prática do Tango. 

Embora essa lei tenha criado uma instituição, o Tango não havia ainda sido classificado 

como patrimônio, ato que ocorreu com a aprovação da Ley Nacional nº 24.684 de 1996, que 

atribui ao Tango o status de “parte integrante del patrimonio de la Nación”. Para esse 

reconhecimento, foram consideradas diversas formas nas quais o Tango se manifesta, tais como 

a música, as letras, a dança e as representações plásticas alusivas. A lei determina que é de 

interesse nacional as diversas atividades que venham a promover o Tango na Argentina, através 

de estímulos fiscais, e no exterior, com a previsão de facilidades alfandegárias para transporte 

de equipamentos específicos para a prática desta expressão cultural em outros países.  

A criação do Museo Casa Carlos Gardel, fundado em Buenos Aires em 2003, já se 

insere nesse contexto em que a noção de patrimônio imaterial é central. No mesmo ano da 

inauguração, o governo da cidade de Buenos Aires publicou um livro sobre esse museu, cujo 

prólogo é escrito pelo próprio chefe do governo da Cidade de Buenos Aires Aníbal Ibarra6. É 

interessante perceber que Ibarra, advogado e político, não é um especialista em Gardel, nem em 

tango, mas se propõe a escrever sobre a importância de Gardel. Isso pode ser interpretado como 

mais uma demonstração da própria importância de Gardel para Buenos Aires. O chefe de 

governo pode não ser especializado no tema, mas deve saber sobre os elementos da cultura 

importantes para a cidade. 

 
6 Candidato eleito em 2000 como chefe do governo da cidade pela Alianza para el Trabajo, la Justícia y la 

Educación, coalizão política que unia a União Cívica Radical e a Frente País Solidário. 
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No mesmo livro, há uma nota, escrita por Jorge Telerman, Secretário de Cultura da 

Cidade de Buenos Aires, um texto intitulado Un homenaje legítimo y necesario, escrito por 

Silvia Fajre, subsecretária do patrimônio cultural da cidade de Buenos Aires, um Prólogo del 

Editor, escrito por Mónica Guariglio, diretora geral de museus da cidade de Buenos Aires, e 

um texto intitulado La restauración del Museo Casa Carlos Gardel, escrito pelo arquiteto 

Martín Luis Italiano. Todos estes textos tem em comum um objetivo de convencer o leitor de 

que a importância de Gardel para Buenos Aires é tanta que se faz necessário que o poder público 

realize investimentos como esses (do Museu e do livro) para a preservação e promoção da 

memória sobre esse artista. 

O acervo do museu conta com discos e filmes de Gardel, objetos que pertenceram ao 

artista e uma biblioteca composta basicamente por obras sobre ele e sobre o tango na Argentina. 

Há uma exposição permanente em algumas das salas do museu. Na sala Hamlet Pelusso, estão 

expostos móveis, objetos e fotos associadas a momentos da vida de Gardel na Argentina. Na 

sala “Carlos Gardel suena en la radio”, que era anteriormente o aposento no qual estava o 

escritório, a exposição de fotografias e trechos de jornais demonstra a atuação de Gardel em 

emissoras de rádio de Buenos Aires. 

O livro lançado sobre o Museo possui artigos de diversos autores que abordam diversas 

facetas de Gardel: o encontro de Gardel com o tango, os compositores das suas canções, seus 

filmes seu estilo, sua paixão pelo turfe, suas trajetórias em Paris e Nova Iorque, etc. De diversas 

formas, são estabelecidas relações de vínculo de Gardel com Buenos Aires ou como 

representante da Argentina no exterior. Alguns dos textos dedicam-se mais especificamente a 

isso. Em “Gardel Buenos Aires”, de Eduardo Vázquez, é abordada justamente a identificação 

entre Gardel e a capital argentina. Isso, segundo o autor, teria continuado a se desenvolver após 

seu falecimento. Nesse sentido, percebe-se que as ativações patrimoniais realizadas no Museu 

Casa Carlos Gardel foram predominantemente direcionadas para afirmar Gardel como 

associado à cidade de Buenos Aires e àquela nação, mesmo que admitindo que o artista tenha 

nascido em outro país. Ele seria, nessa versão, um imigrante que se tornou extremamente 

portenho e argentino, como tantos outros imigrantes que chegaram à Argentina na mesma época 
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e que, justamente nesse período do início da carreira do cantor, passaram a ter direito a voto 

com a lei Saenz Peña, de 1912. A relação do maior cantor de tango de todos os tempos com a 

identidade nacional argentina se daria não pelo dado do local de seu nascimento, mas por toda 

uma trajetória de vida desde a infância bem como pela recorrente representação em sua obra do 

vínculo com aquela cultura e nação.   

Na outra margem do rio da Prata, uruguaios se mobilizaram para afirmar Gardel como 

associado a sua identidade nacional. Em 2003, por iniciativa do governo uruguaio, a UNESCO 

incorporou a voz de Gardel no Programa Memória do Mundo. Especificamente, tratou-se da 

conservação de 800 discos originais gravados por Gardel que pertencem ao colecionador 

uruguaio Horacio Loriente. Também no Uruguai, em 2005, houve criação da Federação 

Uruguaia de Tango. 

Em 2012, um conjunto de autores publicou um livro intitulado “Gardel es uruguaio” 

(POSADA, 2012). Essa publicação parece ser uma resposta à publicação de 2003 sobre o 

Museo Casa Carlos Gardel. Nela, todos os autores, a partir de distintas perspectivas e utilizando 

diversa documentação, afirmam a nacionalidade uruguaia de Gardel. A elaboração dessa obra 

certamente é influenciada pelas disputas nacionalistas motivadas pelas ativações patrimoniais 

sobre o tango.  

Carlos Arezo Posada (coordenador do projeto-livro “Gardel es uruguayo”) dividiu a 

temática gardeliana em cinco etapas: a) Ponte do ouvido (primeiros estudos sobre a temática, 

com ênfase no trabalho de Erasmo Silva Cabrera, de 1967), b) Resgate da memória (estudos 

em periódicos, entrevistas, documentos oficiais), c) A volta de “tuerca” (a revalorização do 

trabalho de Cabrera, com novas visões, sobretudo sociológicas), d) A criação do movimento 

nacional (a militância sistemática à partir de 1995, reivindicando a nacionalidade de Gardel) e, 

e) A consolidação e internacionalização da tese uruguaia (seus meios de comunicação e 

difusão). Seu suporte argumentativo repousa sobre uma extensa pesquisa documental, que 

coloca o sujeito Carlos Gardel dentro de determinado tempo e espaço (a cidade de Tacuarembó 

a partir de fins do século XIX, com toda a sua efervescência cultural e artística de influências 

europeias). 
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A reivindicação da nacionalidade uruguaia gira em torno da declaração de nascimento 

em Tacuarembó (entre os autores dos capítulos do livro, Juan Moreno Gómez apresentou a 

cédula de estrangeiro de Gardel para ingressar na Venezuela e Jorge Hegedus destacou o fato 

de que, após o artista ter sido liberado do Hospital em um incidente armado em 1915, ele se 

dirigiu primeiramente a Tacuarembó), do seu reconhecimento jurídico, de reportagens em que 

o próprio Gardel reconhece ter nascido em Tacuarembó, além de crônicas com referências a 

sua nacionalidade. Contudo, Posada não nega que a Argentina foi, de fato, a pátria artística de 

Gardel (que ganhou sua cidadania em 1923), mesmo que este tenha circulado por vezes no 

Uruguai, de 1915 a 1935.  

A documentação utilizada por Posada e por outros autores do livro para comprovar a 

nacionalidade uruguaia de Gardel (boa parte dessa documentação encontra-se no Museo Carlos 

Gardel, em Tacuarembó) é composta pelos seguintes documentos: a) Registro de nacionalidade 

uruguaia do Consulado Uruguaio em Buenos Aires, ficha de 8 de outubro de 1920. b) Cédula 

de identidade nº 383.017 expedida em Buenos Aires em 4 de novembro de 1920 (consta seu 

nascimento em Tacuarembó em 11 de dezembro de 1887). c) Certificado de Boa Conduta nº 

218.125, ficha de 15 de fevereiro de 1923 (emitida pela polícia federal após o golpe de estado 

de José Félix Benito Uriburu). d) Carta de cidadania argentina de 7 de março de 1923. e) Livro 

de inscrição de 9 de maio de 1923, nº 1717. Selo Militar (consta seu nascimento em Tacuarembó 

em 11 de dezembro de 1887). f) Ficha Eleitoral, nº 236.001 (consta seu nascimento em 

Tacuarembó em 11 de dezembro de 1887). g) Passaporte e novo certificado Boa Conduta de 11 

de outubro de 1927 (consta seu nascimento em R. O. de Uruguai em 11 de dezembro de 1887). 

h) Passaporte e certificado de Boa Conduta renovados. i) Autorização para trabalhar em Paris, 

de 16 de março de 1931, outorgada em Paris (consta seu nascimento em Tacuarembó em 11 de 

dezembro de 1887). j) Passaporte expedido na Oficina Consular Argentina na cidade de Niza, 

França, em 31 de dezembro de 1932. k) Escritura pública outorgada em Montevidéu, em 30 de 

outubro de 1933. Aquisição de três terrenos em “Playa La Mulata” (consta seu nascimento em 

Tacuarembó em 11 de dezembro de 1887). l) Renovação do passaporte nº 02421, em Buenos 

Aires, em 2 de novembro de 1933. m) Cédula de Registro de Estrangeiros para os Estados 

Unidos da Venezuela, de 20 de abril de 1935 (consta seu nascimento em Tacuarembó em 11 de 
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dezembro de 1887). Os autores do livro também se utilizam de várias entrevistas e reportagens 

publicadas na imprensa7. Alguns desses documentos foram reproduzidos em tamanho 

aumentado e expostos no museu Carlos Gardel de Taquarembó. 

Nas comemorações do setuagésimo aniversário da morte de Gardel, o governo de 

Tacuarembó convidou o arquiteto (pioneiro na investigação gardeliana) Nelson Boyardo, para 

falar sobre o artista, exaltado como símbolo da identidade nacional uruguaia. No livro, Boyardo 

fez questão de discutir a sua obscura origem e o debate em torno disto8. No mesmo livro, 

Martina Iñiguez refuta a tese de que Gardel teria nascido em Toulouse, na França, e que, na 

verdade, ele era filho de Carlos Escayola com María Leila Oliva, cunhada de Escayola (motivo 

pelo qual Gardel não poderia ter sido registrado no livro de registros civis de Tacuarembó)9. 

Segundo a autora, a origem francesa não passaria de uma manobra de Armando Defino 

(produtor de Gardel) para que Berthe Gardes (que cuidou de Gardel desde criança) administra-

se os bens do artista após a sua morte. 

Neste sentido, a origem francesa, tomada como “história oficial”, seria uma falsa 

historiografia, dadas as suas inconsistências documentais em que Gardel afirma ter nascido em 

Tacuarembó. Dessa forma, os artigos escritos nesse livro por Ricardo Ostuni, Nelson Sica 

Dell’Isola e José Monterroso Devesa observam a vinculação de Gardel com um nativismo rio-

 
7 Reportagens, entrevistas e Crônicas: 

El Heraldo – San Fractuoso. Crônica. 1890. 

El Tiempo – Montevidéu – Comentário de 1915 citado por Boyardo (2000).  

El Día – Maldonado – Comentário sobre a apresentação de 18 de fevereiro de 1918. Luis Edelmiro Chelle. 

El Telégrafo – Paysandú – Comentário sobre a apresentação de 2 de abril de 1919 e 25 de outubro de 1933. 

La Razón – Montevidéu - Comentário sobre a apresentação de 7 e 13 de janeiro de 1921 e de 17 a 30 de 

setembro de 1929. 

El Imparcial – Montevidéu - Comentário sobre a apresentação 13 de julho de 1930. 

El Día – Montevidéu - Comentário sobre a apresentação de 29 de setembro a 8 de outubro de 1933. 

La tribuna popular – Montevidéu – Entrevista com Carlos Gardel, 4 de outubro de 1933. 

El Plata – Montevidéu - Comentário sobre sua presença no hospital, 8 de outubro de 1933. 

Comentários sobre sua morte em 1935: 

a) La Mañana – Montevidéu – Comentário sobre seu nascimento em Tacuarembó, 25 de junho. 

b) El Diario, 25 e 29 de junho. 

c) La Mañana, 27 de junho. 

d) La tribuna popular, 27 de junho e 3 de julho. 

e) El pueblo, 28 e 29 de junho e 4 de julho 

El País – Montevidéu - Gardel Oriental. Alegato por la verdade. 1975. 
8BOYARDO, Nelson. Carlos Gardel. IN: POSADA, Carlos Arezo (org.). Gardel es uruguayo. Montevidéu: 

Ediciones de La Plaza, 2012. P. 15-30. 
9IÑIGUEZ, Martina. Carlos Gardel era uruguaio. IN: POSADA, Carlos Arezo (org.). Gardel es uruguayo. 

Montevidéu: Ediciones de La Plaza, 2012. P. 65-100 
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platense, e, a repercussão disto na sua constituição artística, sobretudo em suas primeiras 

gravações. 

No ano seguinte ao da publicação desse livro, entre 27 e 30 de setembro de 2013, foi 

realizado em Montevidéu o Colóquio Internacional “El tango ayer y hoy”, organizado pelo 

Centro Nacional de Documentación Musical Lauro Ayestarán, que pertence ao Ministério da 

Educação e Cultura do Uruguai. No ano seguinte, foi publicado o livro resultante desse evento, 

reunindo artigos de alguns dos principais pesquisadores sobre o tango de diversas áreas do 

conhecimento (antropologia, musicologia, literatura, entre outros)10. O primeiro capítulo do 

livro, escrito por Daniel Vidart, antropólogo catedrático de antropologia da Universidad de la 

República, trata justamente de Gardel.  

Vidart faz um resumo da bibliografia que tratou da nacionalidade de Gardel: 

“Hoy se sabe todo o casi todo lo que puede saberse de un hombre cuyos cronistas 

contemporâneos han restituido a una vulgar si bien controvertida biografia. Sólo 

restan dudas acerca del lugar de su nascimiento. El periodista compatriota Erasmo 

Silva quiso probar, mediante fotocopias de desteñidos papeles recatados en un libro 

erudito (y por momentos sorprendente), que Gardel, uruguayo de nacimiento, era hijo 

natural de un terrateniente ganadero de Tacuarembó [...] Tras él, con una 

argumentación más afinada y caudalosa , vinieron luego Nelson Bayardo y Eduardo 

Payssé González, cujos estudios han reforzado, claro que entre un núcleo de 

etnocentristas indondicionales, la hipótesis del gardel uruguayo.  [...] Por su parte, y 

también esgrimiendo ‘pruebas irrefutables’, ciertos argentinos, tan chovinistas como 

desinformados, reivindican el porteñismo absoluto del Morocho del Abasto. 

Finalmente están los que afirman como el aval de elusivos registros parroquiales que 

el Zorzal Criollo era un pájaro de outro nido, o sea un ruiseñor francês de Toulouse 

[...]” (VIDART, 2014. p. 17-18.)11 

 

Vidart, tal qual o autor desse artigo, afirma não se interessar pelo verdadeiro local de 

nascimento de Gardel, mas pela importância dessa questão entre uruguaios e argentinos por sua 

associação com essas identidades nacionais. Esse livro de 2014 é composto de diversos estudos 

acadêmicos sobre o tango no Uruguai. Contudo, não há um objetivo específico de comprovar a 

nacionalidade uruguaia de Gardel, como no livro de 2012.  

O Museo Carlos Gardel parece possuir o mesmo objetivo do livro “Gardel es 

uruguayo”. O museu foi criado por decreto da Junta Departamental de Tacuarembó em 1985. 

 
10AHARONIÁN, C. (org.). El tango ayer y hoy.Montevidéu: Centro Nacional de Documentación Musical Lauro 

Ayestarán, 2014. 
11VIDART, Daniel. Gardel: siglo XXI. IN: AHARONIÁN, C. (org.). El tango ayer y hoy.Montevidéu: Centro 

Nacional de Documentación Musical Lauro Ayestarán, 2014. P. 17-18. 
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Contudo, os esforços para sua constituição foram verificados especialmente na primeira década 

do século XX, tendo o mesmo sido inaugurado apenas no dia 11 de dezembro (dia do 

aniversário de Gardel) do ano de 2009.  

O museu não está localizado na casa na qual teria vivido Gardel (diferentemente do 

Museo Casa Carlos Gardel, em Buenos Aires, construído justamente na casa que foi sua 

residência naquela cidade, no bairro do Abasto), mas no prédio no qual esteve situada a primeira 

emissora de rádio de Tacuarembó. Ele expõe de forma permanente documentos que 

comprovariam a nacionalidade uruguaia de Gardel. A versão sobre a nacionalidade de Gardel 

apresentada pelo Museo afirma que ele era filho de um rico fazendeiro de Tacuarembó chamado 

Carlos Escayola em uma relação adúltera com sua cunhada menor de idade chamada María 

Lelia. Teria sido por esse “escândalo” que a gravidez foi mantida em sigilo e, após o 

nascimento, o filho foi entregue a uma criada de origem francesa chamada Berta Gardes, que o 

adotou e migrou para a Argentina. 

A documentação exposta nesse museu é composta por cópias de documentos oficiais e 

matérias publicadas em jornais, algumas das quais reproduzem falas de Gardel em entrevistas 

nas quais ele afirma ser uruguaio. Os críticos a essa documentação oficial como prova da 

nacionalidade uruguaia de Gardel afirmam que eles podem ter sido emitidos para evitar 

problemas legais como o serviço militar obrigatório na Argentina, por exemplo.  

O museu de Buenos Aires, como se poderia imaginar, possui um acervo maior e mais 

complexo em termos de objetos que pertenceram a Gardel, já que se trata justamente do lugar 

no qual ele residiu. Não possuindo um acervo assim, o museu de Taquarembó utiliza-se de 

documentos que comprovariam o nascimento de Gardel naquela cidade como uma forma de 

reivindicar para a cidade e para a nação uruguaia parte do significado desse patrimônio. 

Após o tango ter se tornado fenômeno de sucesso na Europa no início do século XX, 

essa manifestação cultural passou a ser mais aceita e valorizada pelas elites e segmentos médios 

argentinos e uruguaios e passou inclusive a ser motivo de orgulho e apresentada como 

representativa dessas identidades nacionais. O cantor máximo do tango, Carlos Gardel, foi 

especificamente ainda mais disputado entre esses dois nacionalismos.  
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A Argentina, em 1938, e o Uruguai, em 1971, criaram instituições para proteção do 

patrimônio que focalizaram especificamente o material12. O tango, contudo, apesar de sua 

grande importância em ambos os países, esteve à margem da legislação e das práticas de 

proteção como patrimônio realizada por esses governos praticamente até a última década do 

século XX. As discussões sobre patrimônio imaterial possibilitaram com que que o tango 

ocupasse lugar nesse campo do patrimônio, sendo criadas instituições, legislação e práticas de 

preservação para ele em ambos os países. 

Em relação a Gardel, essa institucionalização manifestou-se, entre outras formas, 

através da criação dos dois museus analisados nesse artigo. Verificou-se que as disputas pela 

identidade nacional de Gardel travadas entre uruguaios e argentinos no decorrer do século XX 

continuaram no XXI e encontraram, no campo do patrimônio, um novo espaço. As ativações 

patrimoniais realizadas nos dois países em relação a Gardel buscaram e reutilizaram discursos 

construídos desde a época da trajetória do cantor acerca de sua nacionalidade dando 

continuidade e reforçando disputas travadas anteriormente. 
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Catolicismo e Protestantismo em Dourados/MS: o patrimônio cultural 

religioso e as relações de poder 

 

Camila de Brito Quadros1 

 

Resumo: Esse texto tem como objetivo apresentar e discutir as relações de poder existentes 

entre a Igreja Católica e a Igreja Protestante em Dourados que foram responsáveis por produzir 

discursos e elementos materiais e simbólicos no âmbito do patrimônio cultural religioso local. 

Desde as primeiras décadas do século XX o mercado religioso local era e continua sendo 

constituído por diversos elementos patrimoniais que representam e expressam identidades 

variadas. Durante a análise das fontes, constituídas sobretudo pela imprensa local e livros tombo 

paroquiais, notou-se que essa disputa não se dava de forma aberta e ampla, como por exemplo, 

sendo publicada na imprensa ou realizada através de discursos de padres e pastores em praça 

pública. No entanto, ao interpretar tais fontes, algumas questões ficam evidentes, através dos 

espaços físicos e simbólicos e dos sujeitos que neles interagem, que aos poucos vão se 

concretizando em elementos de constantes disputas de interesses religiosos na localidade, pois 

essas instituições, de uma maneira geral, tendem a escolher e nomear seus símbolos através de 

valores identitários que irão legitimar seu poder. Tais valores identitários têm maior evidência 

através de seus principais templos, à exemplo, a Igreja Nossa Senhora Imaculada Conceição, 

com sua primeira capela construída em 1925 e a Igreja Presbiteriana com seu primeiro templo 

construído em 1936. Nesse sentido, a construção social de um patrimônio serve a legitimação 

de determinados grupos sociais, organizados e subordinados ao poder de uma determinada 

instituição, cuja construção social de significados simbólicos, que também são apropriados 

socialmente, elegem símbolos para a perpetuação de sua continuidade histórica e são 

importantes para a construção de sua identidade social. 

Palavras-chave: Patrimônio cultural religioso; relações de poder; identidades. 

 

Os franciscanos foram os primeiros religiosos a assumirem definitivamente a região de 

Dourados enquanto espaço religioso católico delimitado. A atuação desses freis moldou o 

cenário católico douradense e o constituiu enquanto importante polo de representação e 

afirmação do Catolicismo na região. Sua cultura foi influenciada e influenciou as práticas 

religiosas e sociais, deixando sua marca na história. “As experiências adquiridas, os diálogos 

culturais e as traduções realizadas transformaram para sempre os franciscanos” (MARIN, 2012, 

p. 118). O fato é que o contexto oposto também ocorreu, pois certamente a comunidade local 

 
1 Mestre e estudante de doutorado do PPGH/UFGD. Bolsista Capes/DS. 
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igualmente foi transformada pela convivência com os freis que aqui viveram. Os valores, 

tradições, práticas, costumes, memórias e a identidade franciscana contribuíram de forma direta 

e indireta para a construção do patrimônio cultural religioso na cidade. Os estranhamentos 

culturais vivenciados, as experiências adquiridas, as relações sociais que mantiveram e as 

dificuldades que experimentaram, transformaram os franciscanos que aqui viveram, pois: 

Ao ensinar, acabaram aprendendo e inventando novas soluções para os problemas que 

enfrentavam. As vestimentas se modificaram com a substituição das cores escuras, 

que se mostraram inadequadas devido ao calor, por outras de cor clara e tecido mais 

leve. O chapéu de palha recebeu abas mais largas para protegerem do sol a cabeça e 

os ombros (MARIN, 2012: 118). 

Ao assumirem a paróquia de Dourados na década de 1940, os franciscanos encontraram 

inúmeros desafios nos âmbitos social, cultural e, sobretudo no religioso, os quais modificaram 

suas vidas e as da população local na época. “No entanto, o principal temor da Igreja era o 

avanço dos protestantes na localidade, podendo colocá-la em situação desvantajosa no mercado 

de bens simbólicos” (BENFICA, 2014: 19). Nesse sentido, posso sugerir que o Catolicismo e o 

Protestantismo disputaram o mercado religioso em Dourados desde as primeiras décadas do 

século XX, e tal mercado era/é constituído por diversos elementos do patrimônio cultural 

religioso local.  

Durante a análise das fontes, foi possível verificar que essa disputa não se dava de forma 

aberta e ampla, como por exemplo, sendo publicada na imprensa ou realizada em praça pública. 

Trago a questão da praça pública, pois a cidade, mesmo no subconsciente dos moradores é 

passível de percepções de seus espaços. “[...] é o espaço construído, aglomerado, centralizado, 

centralizado, de onde emanam poderes - temporais ou não” (SILVA; OLIVEIRA, 2011: 18). 

Porém, os registros contidos nos Livro Tombo paroquiais, sobretudo os que foram redigidos 

pelos franciscanos, trazem à tona informações bastante contundentes em relação a essa questão. 

Nesse campo de disputa do mercado religioso em Dourados entre o Catolicismo e o 

Protestantismo, estavam e ainda estão postos os símbolos que identificam determinada religião 

e que, de certa forma, legitimam a representação de poder religioso local. Tais símbolos têm 

maior evidência através de seus principais templos, à exemplo, a Igreja Nossa Senhora 

Imaculada Conceição, com sua primeira capela construída em 1925 e a Igreja Presbiteriana com 

seu primeiro templo construído em 1936, a Igreja Presbiteriana do Brasil (GONÇALVES, 2011: 
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265). Já o templo da Igreja Presbiteriana de Dourados, popularmente conhecida como Igreja do 

Relógio foi inaugurado em 1958. Dessa forma, é possível constatar que: “O patrimônio 

histórico [assim como e, sobretudo o patrimônio cultural religioso] mais visível e acessível 

costuma derivar de certas instituições que preservam uma memória de suas trajetórias como 

forma de legitimar identidade e poderes - Estado e Igreja, por exemplo” (SILVA, 2003: 54). 

Para melhor compreender essas relações simbólicas de poder, faz-se necessário tentar 

historicizar a chegada e permanência dos missionários protestantes no povoado de Dourados, 

bem como os desdobramentos em relação à percepção e resposta da Igreja Católica para tal 

fato. Dessa forma, poderemos entender que as disputas envolvendo os interesses religiosos 

também perpassam pela questão da escolha e legitimação do patrimônio cultural religioso na 

cidade.  

Os missionários protestantes chegaram ao povoado de Dourados no final da década de 

1920, em condições diferentes às quais os padres católicos vivenciaram na época. 

“Diferentemente da disponibilidade da diocese de Corumbá, os protestantes contavam com 

recursos financeiros para a evangelização e com ministros devotos e dedicados” (BENFICA, 

2014: 4). O professor e pesquisador Carlos Barros Gonçalves relata que a instalação da missão 

protestante entre os indígenas de Dourados foi precedida de viagens exploratórias ao sul do 

Mato Grosso que tinham como objetivo verificar as condições da localidade para instalar tal 

missão, sendo que a última dessas viagens ocorreu entre os meses de maio a junho do ano de 

1928 (GONÇALVES, 2011: 194). A inserção dos missionários protestantes em Dourados é assim 

narrada pelo pesquisador: 

A partir da criação da AECI [Associação Evangélica de Catequese dos Índios do 

Brasil], pode-se considerar que estava definido o grupo missionário aos índios 

localizados em Dourados: reverendo Albert Sidney Maxwell, missionário norte-

americano; missionária Mabel Davis Maxwell, esposa do reverendo Maxwell; Nélson 

de Araújo, missionário médico, membro da Igreja Metodista de Juiz de Fora (MG); 

Esthon Marques, missionário professor e dentista, muito provavelmente membro da 

Igreja Presbiteriana Independente de Campinas; João José da Silva, missionário 

agrônomo, Guilhermina Alves da Silva, missionária professora, ambos membros da 

Igreja Presbiteriana de Lavras (MG). Acompanhou o referido casal o filho Erasmo, 

ainda criança. Essa equipe de missionários estabeleceu-se na Vila de Dourados no 

início do mês de abril de 1929, pondo em marcha um conjunto de ações referentes à 

instalação e organização da Missão Caiuá,ao conhecimento do campo de trabalho e 

ao estabelecimento dos primeiros contatos com as comunidades indígenas e a 

população não-índia do lugar (GONÇALVES, 2011, p. 195-196). 
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Além do trabalho de evangelização realizado, sobretudo com a população de indígenas 

na Missão Caiuá, outras frentes foram conquistando aos poucos os espaços físicos e simbólicos 

na localidade e promovendo ações evangelísticas entre os moradores não índios como, por 

exemplo, na área religiosa com a Igreja Presbiteriana de Dourados, fundada em 1936, na área 

educacional com a criação da Escola Erasmo Braga em 1939 e na área assistencial com a 

construção do Hospital Evangélico em 1946.  

 Dessa forma, desde os primeiros meses da presença protestante na localidade, os 

missionários realizaram suas atividades aos domingos pela manhã. Os cultos semanais e 

devoções eram realizados num casarão alugado, e havia ainda visitas e pregações aos moradores 

próximos. Tais ações, aos poucos, começaram a se estender também à comunidade não índia.  

Alguns moradores, a exemplo dos indígenas, também procuraram conhecer os recém-

chegados. Apesar de o destinatário específico da sua catequese serem os índios, os 

missionários logo perceberam que a evangelização dos civilizadosera uma 

possibilidade promissora e complementar para a pregação da mensagem protestante 

(GONÇALVES, 2011: 229, destaque do autor). 

Desse modo, logo os missionários perceberam que a missão protestante entre os 

moradores não índios também era propícia, pois além de não haverem as barreiras de 

comunicação e cultura, como ocorria com os indígenas, a localidade contava com uma 

assistência religiosa católica incipiente até o final da década de 1930.  

Por outro lado, mesmo com as ações católicas sendo realizadas somente através de 

visitas esporádicas dos padres, as notícias sobre o avanço dos protestantes na região e a suposta 

conversão de católicos ao protestantismo, causaram grande preocupação por parte da diocese 

de Corumbá. Nesse sentido, durante um retiro de pregação para padres ocorrido Campo Grande 

em janeiro de 1931, o bispo Dom Antônio Lustosa divulga um boletim, em forma de apelo e/ou 

de alerta aos seus diocesanos, que deveria ser lido e distribuído ao povo durante a missa:  

Aos meus diocesanos,  

Não vos deixei iludir pela propaganda protestante. Conservai-vos na religião católica 

que foi fundada por Jesus Cristo e não vos deixei seduzir pelas novas religiões as quais 

foram fundadas por homens e são condenadas para a Igreja Cathólica. A religião 

católica é a de nossos antepassados. O Brasil desde o instante de seu descobrimento 

foi iluminado pela fé católica. A primeira solenidade que se celebrou nessa grande 

terra foi a missa [...].Foram os missionários da Igreja Cathólica que tudo fizeram desde 

os primeiros tempos do período colonial pela cathequese dos índios, pela boa 

organização da povoação nascente, pela formação enfim da nossa Pátria. É pois a 
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religião cathólica a religião dos brasileiros e de modo algum deve ser substituída pelas 

religiões protestantes, quer se chamam “dos baptistas”, “dos methodistas”, “dos 

evangelistas”, “dos presbyterianos”, ou quaisquer outros. [...] Nem para condescender 

para os que vos convidam, nem por mera curiosidade deveis assistir ao culto 

protestante. A Santa Igreja não o quer e vossa fé deve ser preservada de tudo quanto 

lhe é prejudicial (LIVRO TOMBO DA PARÓQUIA DE SÃO JOSÉ DE PONTA 

PORÃ (1928-1961): 25-26). 

Juntamente com as críticas e a proibição de que os diocesanos frequentassem os cultos 

protestantes, Dom Antônio Lustosa ainda apela à fé direta e natural que era (é) representada 

através do culto aos santos e devoção à representação das imagens católicas, sobretudo à de 

Maria, mãe de Jesus Cristo, pois “Os mato-grossenses estimavam mais a oração diante das 

imagens dos santos do que as práticas sacramentais” (MARIN, 2012: 122) e tais ações seriam, 

na verdade, “resultado do desconhecimento da doutrina” (MARIN, 2012: 123). 

Os protestantes fizeram guerra ao culto tão belo que a família brasileira presta a 

Virgem Santíssima, mãe de Jesus Christo. Entretanto a ela foi confiada a nossa Pátria 

pelas autoridades civis faz muitos anos e há pouco a Santa Igreja declarou a Nossa 

Senhora Aparecida Padroeira do Brasil. Devemos ter pavor de uma seita que repelle 

a proteção valiosíssima da Mãe de Deus, e atira seus [grafia ilegível] na mais triste 

orphandade. Os protestantes desrespeitam as imagens e estampas dos santos que 

nossos paes nos ensinaram a venerar. São elles como retratos dos grandes amigos de 

Deus e reinam gloriosamente no céu. Os retratos das pêssoas queridas e venerandas 

não devem ser profanadas, mas conservadas com grande respeito. [...] Meus 

diocesanos não vos deixei iludir: toda vez que ouvirdes accusações contra nossa Santa 

Religião, contra seus ministros, contra seus sacramentos, etc. desconfie que a voz da 

calumnia esteja a lançar confusão e a dúvida em vossa alma. Mantendo-vos firmes na 

crença cathólica a única que pode tranquilizar na hora da morte e encher-vos de 

esperança de eterna salvação (LIVRO TOMBO DA PARÓQUIA DE SÃO JOSÉ DE 

PONTA PORÃ (1928-1961): 25-26). 

 Ao que parece, um dos grandes impasses entre católicos e protestantes estava (está) 

presente na figura de Maria, mãe de Jesus. Em 30 de abril do mesmo ano, Dom Antônio de 

Almeida Lustosa, provavelmente aproveitando a chegada do mês de maio, instituído pela Igreja 

Católica como mês de Maria, se dirige novamente aos seus diocesanos. A se julgar pela 

narrativa questionadora da carta do bispo, muitos católicos frequentavam os cultos ou 

mantinham algum tipo de relação com os protestantes. 

Pois bem: os protestantes negam a Nossa Senhora a dignidade de Mãe de Deus. 

Roubam-lhe portanto o mais bello dos títulos. E ainda tens coragem, meu amigo, de 

acompanhar os protestantes? [...] Os protestantes são inimigos de Nossa Senhora: E 

não te assustas, meu amigo, pelo perigo que estás correndo de perder a alma, si segues 

os protestantes? (LIVRO TOMBO DA PARÓQUIA DE SÃO JOSÉ DE PONTA 

PORÃ (1928-1961): 43v.-44). 



 
 

Universidade Federal do Ceará, Fortaleza | 04 a 08 de Outubro de 2021 

385 
 

 

 Nota-se, com o auxílio dessas fontes, que a disputa pelos espaços e elementos 

simbólicos religiosos também é realizada pelo viés da memória coletiva, pois “a memória 

coletiva não é somente uma conquista, é também um instrumento e um objeto de poder” (LE 

GOFF, 2013: 435). Tal fato é perceptível, sobretudo, quando o bispo apela à devoção dos fiéis à 

Nossa Senhora, cuja simbologia remete e representa o Catolicismo de forma geral, 

principalmente nas pequenas localidades onde nem sempre a assistência católica se faz 

presente, a exemplo do povoado de Dourados que, através dos fiéis, elegeu seu primeiro 

símbolo católico, a imagem de Nossa Senhora Imaculada Conceição. 

Uma das estratégias adotadas pela Igreja Católica no embate com o Protestantismo foi 

inserir o fiel enquanto sujeito participante mais ativo de sua religião. Assim, incentivou a 

formação do apostolado leigo, com uma espécie de autonomia leiga supervisionada pelo clero. 

Na visita pastoral de 1935, ocasião em que se constata a existência do Apostolado do 

Sagrado Coração de Jesus, o padre Amado Clemente [Amado Decleene] pediu às 

zeladoras uma ação apostólica e evangelizadora por meio da catequese, no sentido de 

trazer os esposos e parentes para a igreja, e incentivar os casamentos religiosos dos 

casais unidos no civil ou de amasiados que não tivessem impedimento para o 

casamento religioso (BENFICA, 2014: 19). 

As recomendações da diocese de Corumbá estendiam-se também para as questões da 

educação das crianças, sobretudo para a escolha de escolas católicas, pois “o avanço do 

protestantismo na área educacional era uma das principais preocupações dos bispos da diocese” 

(MARIN, 2011: 174). Assim, em 31 de dezembro de 1935, o Vigário Geral Francisco Czapla 

emite o Avisonº 35 que trata sobre as instruções relacionadas à matrícula dos estudantes para o 

ano de 1936, na intenção de alertar aos pais e mães católicos. 

O Direito Canônico commina [impõe] fortes penas ecclesiásticas (c. 2319 § 4) aos 

paes ou aos que lhes fazem as vezes si entregarem cientemente seus filhos para serem 

educados em religião acatólica. Nem digam que seus filhos vão apenas estudar, que 

no tal estabelecimento não se trata de religião... Não é possível evitar que os filhos ou 

filhas sofram a influencia dos professores, do método, do meio... (LIVRO TOMBO 

CIRCULARES, AVISOS E CARTAS PASTORAIS (1934-1943): 32). 

Tais influências eram temidas pela Igreja Católica, pois havia a possibilidade de o fiel 

declinar de sua fé ou se converter a outras religiões, sobretudo a Protestante. Segundo Frei 

Pedro Knob: “o povo estava imbuído de materialismo. Deixava se levar facilmente pelo 

indiferentismo religioso, por influência dos presbiterianos” (KNOB, 1988: 229). No final da 
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década de 1930, com a chegada dos franciscanos, o cenário religioso no município continua 

sendo determinado principalmente por essas duas religiões, porém o Catolicismo será marcado, 

assim como o Protestantismo, pela vertente e vocação missionária. Para a Igreja Católica, a 

consolidação e a expansão da missão protestante na região eram consideradas como empecilhos 

à atividade missionária franciscana, além da recusa da população de internalizar as normas e 

manifestar publicamente a fé católica (MARIN, 2012: 115).  

Assim, os espaços físicos e simbólicos e os sujeitos que neles interagiam, vão se 

concretizando em elementos de constantes disputas de interesses religiosos na localidade, pois 

essas instituições, de uma maneira geral, tendem a escolher e nomear seus símbolos através de 

valores identitários que irão legitimar seu poder. Nesse sentido, Castro (2005) faz alguns 

apontamentos que tratam da relação dos símbolos com a identidade: 

 - por meio dos símbolos, pode-se fazer parecer que é de todos o que é na verdade de 

um grupo, com a intenção de criar uma universalidade dos símbolos, no sentido de 

criar uma identidade única; 

 - os símbolos possuem um sentido de demarcar diferenças através das quais se forjam 

identidades; 

 - os símbolos da paisagem ressaltam o poder; 

 - através dos símbolos, determinados grupos conseguem impor seus interesses 

(CASTRO, 2005: 68). 

Nesse ponto, me parece interessante abordar o conceito de paisagem, na perspectiva do 

autor. Apesar de não trabalhar com o conceito de paisagem nesse texto, acredito ser interessante 

abordá-lo no contexto citado. O autor entende paisagem como outro elemento inserido nas 

relações de poder, e dessa forma o conceitua:  

[...] lugar da superposição desses símbolos e de jogos de poderes que vão exercer 

influência na imaginação dos homens. Ela é um meio de reforçar a ideologia 

dominante em uma determinada sociedade, pois assegura a reprodução de um tipo 

existente de relações sociais. [...] sempre socialmente construída, é edificada em torno 

de instituições sociais dominantes e ordenada pelo poder dessas instituições” 

(CASTRO, 2005: 68; 73). 

Dessa forma, os elementos simbólicos religiosos são fundamentais para construir e 

alicerçar e, mais tarde, legitimar o que será determinado como patrimônio cultural religioso de 

uma instituição, de um grupo social ou de uma localidade e, ao mesmo tempo, esse mesmo 

patrimônio cultural religioso se converte em uma ferramenta de representação de poder e de 

legitimação para quem tem o poder sobre ele, haja vista que o mesmo “também estabelece 
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diálogos intrínsecos com sua significação, com a memória, com as disputas simbólicas que 

permeiam a produção do espaço a partir de sua representação e de suas relações de poder” 

(RIBEIRO; SIMÃO, 2014, p. 3). 

Isso posto, faz-se necessário retomar o quadro histórico para compreender os 

acontecimentos que irão se desenvolver com a chegada definitiva dos franciscanos em 

Dourados. Nesse sentido, chegando ao município, o missionário franciscano Frei Hygino 

Latteck fez seu primeiro registro no Livro Tombo da Paróquia, no qual constata situação de 

perda do mercado religioso para o Protestantismo. 

Aos 18 (desoito) de outubro de 1940 cheguei aqui definitivamente pois a situação 

religiosa deste lugar foi muito triste. Os protestantes da América do Norte tomaram 

totalmente a conta na religião do povo. A dona Antônia Capilé se queixou que quasi 

ninguém na ausença do Padre frequentava as rezas católicas, mas quasi todos 

assistiram o culto dos outros. Três vezes por semana os Presbyterianos tiveram o seu 

culto, e sempre acharam a igreja delles cheia de povo católico. As primeiras missas 

assistiram somente no dia útil tres, nos domingos vinte até trinta pessoas (LIVRO 

TOMBO I DA PARÓQUIA DE DOURADOS (1936-1970): 7). 

 Diante do cenário encontrado e, em contrapartida, os franciscanos começam a “difundir 

o ensino do catecismo e da doutrina católica, a difundir associações religiosas, intensificar as 

viagens de desobriga pelo interior e catequizar as populações indígenas, subtraindo-as do 

controle protestante” (MARIN, 2011: 172).  

Para enfrentar a concorrência no campo educacional (Escola Erasmo Braga), 

assistencial (Hospital Evangélico) e a missão entre os índios, abriram escolas e cursos 

técnicos, enfermarias, centros de puericultura, prestavam assistência religiosa aos 

indígenas e construíram várias igrejas e capelas (MARIN, 2011: 172). 

 A estratégia implantada pelo vigário para intensificar a obra católica era composta de: 

missa todos os dias pela manhã, sendo que aos domingos e dias de festas religiosas aconteciam 

duas missas pela manhã; rezas terça, sábado e domingo à noite, com devoções à Santo Antônio 

e Imaculada Conceição; catecismo (frequentado por 70 a 80 crianças); oferta dos diversos 

sacramentos; visitas pastorais. Durante o ano de 1940, Frei Hygino Latteck visitou diversas 

localidades em Dourados. Percebe-se que, de acordo com os locais citados, o missionário 

circundou os limites da cidade: Guassú, Fazenda Figueira, Santa Luzia (Juti), Picadinha, 

Carumbé, Posto dos Índios (LIVRO TOMBO I DA PARÓQUIA DE DOURADOS (1936-1970): 7v.). 

Tal fato pode ser interpretado como estratégico, pois ao circundar a cidade, o vigário pode, além 
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de conhecer seus paroquianos, avaliar melhor a situação da ofensiva protestante e buscar ajuda 

nas possíveis lideranças católicas da região. Frei Hygino Latteck cita também nessa passagem, 

que visitou diversas fazendas e, dentre elas, a de Augusto Quadros, meu bisavô paterno.  

De acordo com o balanço do ano de 1940 foram realizados na paróquia de Dourados: 

210 batizados, 231 comunhões, 3 extrema unções, 3 casamentos (LIVRO TOMBO I DA PARÓQUIA 

DE DOURADOS (1936-1970): 7v.). Além disso, a formação religiosa das crianças foi 

intensificada e, para isso, “procurava-se atraí-las para as aulas de catecismo aos domingos com 

brinquedos e futebol” (KNOB, 1988: 113).  

Em meados de 1941, Frei Hygino Latteck cita que o trabalho missionário com os 

indígenas começa a ter efeito, pois ao visitar várias vezes a localidade Posto dos Índios e batizar 

28 deles, percebeu que “algumas famílias já deixaram a crença no protestantismo, que tomou 

conta de lá há muitos anos” (LIVRO TOMBO I DA PARÓQUIA DE DOURADOS (1936-1970): 8v.). 

Isso se justificava devido ao fato de que: 

Como Mato Grosso ainda se constitui num território aonde o elemento nativo é 

numericamente predominante, isto faz com que as políticas do governo [assim como 

as da Igreja Católica] sejam no sentido de civilizar o indígena, num trabalho que 

primeiramente denomina-se evangelização (GARDIN, 1999: 95, destaques da 

autora). 

Além dos indígenas, os moradores da área rural também são mencionados pelo vigário 

em relação à (re)conversão ao Catolicismo. 

Visitando no mesmo mês a região de Juti (S. Luzia) tive satisfação do fervor católico 

daquelle povo. Há pouco tempo os protestantes no seu culto semearam joio no meio 

do trigo da fé católica. Agora já perderam todos os seus ‘crentes de lá’, pois até os que 

foram outrora apóstolos delles, estão convencidos, que a fé católica só merece ganhar 

a alma do povo (LIVRO TOMBO I DA PARÓQUIA DE DOURADOS (1936-1970): 

9). 

Passados dois anos, o cenário otimista em relação à progressiva católica apresentada até 

então por Frei Hygino Latteck, sofre alterações devido também ao contexto histórico da 

Segunda Guerra Mundial (1939-1945) e, dessa forma, o vigário inicia os registros do ano de 

1943: “Começou este ano diferentte dos outros. A Guerra Mundial causou em muitos corações 

aumento notável da seriedade religiosa. Os Protestantes no seu lado realizaram agora o seu 

plano de offensiva geral contra os ‘Romanistas’” (LIVRO TOMBO I DA PARÓQUIA DE DOURADOS 
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(1936-1970): 12). Em Dourados, segundo relatos do próprio vigário, essas ações ofensivas 

também se refletiram, sobretudo com a chegada de John Marion Sydenstricker, a quem Frei 

Hygino Lateck refere-se como “ministro de alta categoria, recém importado da América do 

Norte, fazendo grande barulhão com seu plano esmagador” (LIVRO TOMBO I DA PARÓQUIA DE 

DOURADOS (1936-1970): 12). É importante salientar que o Reverendo John Marion 

Sydenstricker foi o responsável pelo trabalho pastoral presbiteriano em Dourados no período 

de 1942 até 1951, quando inicia-se a chamada fase: igreja organizada. Nesse sentido, a 

Congregação Presbiteriana de Dourados foi organizada como igreja. Segundo os relatos 

históricos presbiterianos, “somando o tempo em que pastoreou no período em que a igreja era 

uma congregação, o Rev. Sydenstricker totalizou 16 anos de pastorado à frente desta igreja. 

Seus sucessores não superaram esta marca!” (cf. dados do site da Igreja Presbiteriana de 

Dourados: http://ipbdourados.org.br/nossa-historia/). Em 1958 foi construído o atual templo da 

Igreja Presbiteriana de Dourados, popularmente chamada de Igreja do Relógio. 

Em relação ao “plano esmagador” do Reverendo, Frei Hygino Lateck deixa bem claro 

seu descontentamento, irritação e indignação com a situação, inclusive com os católicos que, 

segundo ele, deixaram-se enganar pelos protestantes. 

Os evangelistas tem agora 4 ministros, cada um com ordenado de 400-500 dólares por 

mês (i. é. 8-10 contos!!!). Até os próprios católicos deixaram-se lapidar, falando já do 

vindouro enterro da religião católica neste lugar. Ginásio, escola agrícola, escola 

noturna de aprendices até foram palavras indicando o rumo do avanço, o [grafia 

ilegível], o meio e o modo mais forte do combate religioso. E a realidade? Construíram 

os protestantes uma igreja, gastaram 40 contos (Sim, CR$ 40000!) deixaram-se lograr 

pelos próprios crentes que lhes forneceram madeira branca por preços absurdos. 

Mandei contar os devotos protestantes no culto deles muitas veses, não passam de 32 

pêssoas, incl. 18-19 crianças de peito! (entre elles: 4 pastores com mulher e filhos!!). 

Contudo não desprezemos o perigo dos protestantes. E este não está no sistema 

religioso delles, nem nas discussões, mas sim no dinheiro. Os católicos fracos, 

indiferentes - naturalmente tem muitos deles aqui - correm atrás deste iman e tornan-

se ainda mais indifferentes, sinão traidores, obstáculos da religião católica (LIVRO 

TOMBO I DA PARÓQUIA DE DOURADOS (1936-1970): 12, destaque do autor). 

 Nota-se que, de acordo com a narrativa acima, a questão financeira é utilizada para 

reforçar ainda mais as diferenças entre católicos e protestantes, inclusive a palavra dinheiro foi 

grifada por Frei Hygino Latteck. Os franciscanos incomodavam-se com o avanço e o 

desenvolvimento das obras assistenciais dos protestantes, as quais ocorriam rapidamente, 

segundo os franciscanos, devido a injeção de recursos financeiros, propiciadas muitas vezes, 
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pelas doações realizadas pelos membros das congregações espalhadas pelo Brasil e, no caso 

dos presbiterianos de Dourados, sobretudo por doações de membros norte-americanos. Do 

outro lado, segundo as fontes analisadas, os franciscanos de Dourados sobreviviam graças aos 

recursos enviados pelo Comissariado Franciscano de Mato Grosso, aos serviços educacionais 

prestados às crianças da localidade e das esmolas angariadas através da oferta dos fiéis. Dessa 

forma, provavelmente consideravam essa concorrência desleal e injusta. Tal fato fica 

constatado na narrativa de Frei Hygino Latteck, quando relata em sua crônica de 1947: 

[...] o padre precisa, para poder se impor mais, ser independente financeiramente do 

povo. Só assim é que lhe obedece a grande massa do povo - um mestre cuja existência 

financeira depende essencialmente da vontade das crianças não tem autoridade ao 

povo, porém fica sempre criança em seus pensamentos, ou melhor: instintos, fica 

sempre infantil. Além disso, muitos acham ridículo, que o padre depois de 20 anos de 

estudo não pode viver conforme sua posição social, vivendo muito pelo contrário, um 

pauperismo único [...] (LIVRO TOMBO I DA PARÓQUIA DE DOURADOS (1936-

1970): 17v.-18). 

Um episódio que demonstra o combate da Igreja Católica em relação ao Protestantismo 

de forma pública ocorreu em dezembro de 1946. Por ocasião da festa de Nossa Senhora 

Imaculada Conceição, padroeira da cidade, os fiéis presentes proferiram uma “profissão de fé 

contra o comunismo, espiritismo e protestantismo. Espontaneamente a massa gritou: Viva 

Cristo Rei, Viva N. Sª, morra comunismo! E assim o fez por algum tempo!” (LIVRO TOMBO I 

DA PARÓQUIA DE DOURADOS (1936-1970): 15v.). Tal atitude desagradou inclusive a alguns 

católicos presentes, aos quais Frei Hygino Latteck se refere como sendo “certa corja de bons 

católicos” que na ocasião prometeram “vingança aos padres políticos - intrusos alemães” 

(LIVRO TOMBO I DA PARÓQUIA DE DOURADOS (1936-1970): 15v., destaques do autor). 

Sem dúvidas, o maior embate religioso existente na época ocorria entre o Catolicismo e 

o Protestantismo, porém algumas referências pesquisadas também apontam para a preocupação 

da Igreja Católica em relação ao Espiritismo e a Maçonaria que aos poucos se difundiam entre 

os moradores de Dourados, inclusive entre os católicos. Em 12 de junho de 1946 é inaugurado 

o Centro Espírita Amor e Caridade, em funcionamento até os dias de hoje. Já em 1948, um 

grupo de homens inicia o planejamento a fim de angariar fundos para a construção da Loja 

Maçônica Antônio João, cuja inauguração ocorreu em 1955. Com o passar dos anos, cresceu o 

número de associados e de colaboradores, o que permitiu a abertura de uma escola mantida pela 
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Sociedade Beneficente e Cultural Antônio João. Nela, os alunos recebiam gratuitamente os 

cadernos, os livros e todo o material escolar necessário (AMARAL, 2005: 65). Marin (2011) 

aponta que a Diocese de Corumbá recebeu durante uma visita pastoral ocorrida em 1952, a 

solicitação de “mais reforços de pessoal para atender à população que aumentava e para 

neutralizar a ação dos espíritas, maçons e protestantes” (MARIN, 2011: 172). 

Uma das iniciativas assistencialistas colocadas em prática pelos franciscanos em 1956 

foi o Pão de Santo Antônioque, segundo Frei Teodardo Leitz tratava-se de uma ação social que 

distribuiu leite em pó para crianças indigentes (LIVRO TOMBO I DA PARÓQUIA DE DOURADOS 

(1936-1970), p. 37). De acordo com Amaral (2005), esse trabalho assistencial de distribuição 

gratuita de leite em pó oriundo dos Estados Unidos, contava com a ajuda do grupo leigo 

feminino da paróquia na organização (através de fichas), preparação do leite líquido e 

distribuição do produto (AMARAL, 2005: 70, cf. depoimento fornecido por Alzira Bitencourt do 

Amaral). No primeiro ano de funcionamento, o fichário continha 150 nomes, número que 

aumentou nos anos seguintes (KNOB, 1988: 283). Frei Teodardo Leitz não fez registros no Livro 

Tombo da paróquia a respeito dos detalhes dessa ação, a não ser o já supracitado, porém utilizou 

a coluna Religiosa, a qual assinava no jornal local O Progresso, para explicar à população como 

aconteceria tal ação. Cabe registrar nesse ponto que a coluna Religiosa era um espaço cedido 

pelo jornal O Progresso, com publicações semanais que serviam para a divulgação de 

informações de Roma à população local, informações gerais sobre a paróquia e a diocese, além 

de reproduzir, em algumas vezes, partes de jornais católicos (AMARAL, 2005: 97). Quanto ao 

pronunciamento do frei na referida coluna jornalística, segue trecho: 

Foi criado em 1956 uma obra caritativa, denominada “Pão de Santo Antônio” que faz 

parte da Ação Social Franciscana de Dourados e se destina ao amparo dos 

necessitados em geral. Principiaremos as nossas atividades ainda neste mês de janeiro, 

com a distribuição gratuita de leite em pó para criança pobre e subnutridas. Já temos 

em depósito uma boa quantia de leite em pó, generoso donativo dos católicos 

nortamericanos as crianças pobres do Brasil. Publicaremos oportunamente a data 

exata em que começa a distribuição. Tencionamos ampliar, pouco a pouco, as 

atividades de “Pão de Santo Antônio” socorrendo com viveres em geral etc. os 

indigentes. Aceitamos qualquer donativo oferecido neste sentido (O Progresso, 

1/1/1956: 2). 

 Assim, na edição posterior, o vigário divulga as informações e convida os “pobres em 

geral” (expressão utilizada na publicação pelo vigário Frei Teodardo Leitz), “sem distinção de 
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raça e religião” (sic), a comparecerem, todos os dias, menos nos domingos, das oito horas às 

nove e meia da manhã na antiga Casa Paroquial, ao lado da Igreja Matriz. Deveriam levar ainda, 

uma garrafa para armazenar o leite e levá-lo para casa. Além disso, as mães poderiam contar 

com a ajuda da Irmã Rosita, a qual tinha experiência em enfermagem e poderia orientar e 

aconselhar nos cuidados relativos às crianças (O Progresso, 22/1/1956: 4). 

 Diante do exposto, é importante compreender que duas instituições religiosas se 

instalaram, de diferentes formas, no povoado de Dourados relativamente no mesmo período e 

no mesmo contexto de missão evangelizadora. Nesse sentido, ocorreu, e ainda ocorre, uma 

disputa do mercado simbólico e pelo controle desses símbolos que acaba por (de)marcar certas 

representações do patrimônio cultural religioso local. “Ainda que o patrimônio [cultural 

religioso] sirva para unificar cada nação, as desigualdades em sua formação e apropriação 

exigem estudá-lo também como espaço [e objeto] de luta material e simbólica entre as classes, 

as etnias e os grupos” (CANCLINI, 2003: 195). Segundo o autor, esse princípio metodológico é 

devido ao caráter complexo das sociedades contemporâneas, pois “nas comunidades arcaicas 

quase todos os membros compartilhavam os mesmos conhecimentos, tinham crenças e gostos 

semelhantes, um acesso aproximadamente igual ao capital cultural comum” (CANCLINI, 2003: 

95, destaques meus). 

Nesse sentido, é interessante levantar alguns questionamentos que serviram de fundo 

para tratar a temática da disputa entre o Catolicismo e o Protestantismo nessa perspectiva: Quem 

dá (mais) sentido a esses símbolos? Qual é o valor simbólico e significativo do patrimônio 

cultural religioso em Dourados? Quem tem poder para nomear o que será eleito como 

patrimônio cultural religioso? O que/quem vai determinar se a igreja Nossa Senhora Imaculada 

Conceição é um patrimônio cultural religioso? Ou a Igreja Presbiteriana de Dourados? A Igreja 

Matriz ou a Igreja do Relógio? Tais respostas nos remetem às questões aqui abordadas e 

relacionadas à memória, à identidade, ao valor do patrimônio e também às relações de poder 

existentes nesse contexto. Contribuindo para esse entendimento, Canclini (2003) afirma que 

Para configurar o culto tradicional, os setores dominantes não apenas definem que 

bens são superiores e merecem ser conservados; também dispõem dos meios 

econômicos e intelectuais, do tempo de trabalho e de ócio, para imprimir a esses bens 

maior qualidade e refinamento (CANCLINI, 2003: 195-196). 



 
 

Universidade Federal do Ceará, Fortaleza | 04 a 08 de Outubro de 2021 

393 
 

 

Trazendo a discussão para a temática abordada nesse texto, é possível compreender que 

dentro de uma instituição religiosa, sobretudo a Igreja Católica, a qual exerceu um grande poder 

legitimado pelo Estado sobre os sujeitos construídos e constituídos historicamente e desde a 

laicização, tais poderes são mais questionados, resguardados, por que não dizer, escondidos na 

sociedade. De outro modo, enxergamos na atualidade que tal laicização demonstra não existir, 

esses poderes estão cada vez mais notados e notáveis numa sociedade ultraconservadora e 

moralista, sobretudo a brasileira. Assim, a construção e a eleição de um patrimônio, em uma 

determinada localidade serve a uma legitimação de determinados grupos sociais, organizados e 

subordinados ao poder de uma determinada instituição, cuja construção social de significados 

simbólicos, que também são apropriados socialmente, elegem símbolos para a perpetuação de 

sua continuidade histórica e são importantes para a construção de sua identidade social. Sobre 

a construção social do patrimônio, Dias (2006) a analisou na perspectiva dos conceitos de 

arbitrariedade cultural e violência simbólica, abordados por Bordieu e Passeron (1982) e que 

contribuem para o entendimento das relações de poder contidas na abordagem da temática 

patrimonial. Nesse sentido, arbitrariedade cultural seria toda a ação social cuja imposição é 

gerada como resultado das diferentes relações de poder e da capacidade hierárquica de 

selecionar significados culturais entre os diversos grupos sociais. Já violência simbólica diz 

respeito a toda a ação social derivada das relações de força desiguais dentro de uma sociedade, 

que é expressa nas relações sociais de poder estruturadas e institucionalizadas no interior 

daquela (DIAS, 2006: 85). Dessa forma, é notável que o patrimônio cultural religioso de uma 

localidade é simultaneamente, a manifestação material e imaterial da representação de poder de 

um determinado grupo social e/ou instituição religiosa e sua importância enquanto valor 

simbólico-significativo está na atuação “como ponte entre pessoas separadas pelo tempo, [...] 

constituindo-se de símbolos que atribuem significado ao passado” (DIAS, 2006: 77).  
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Resgate da memória e identidade local em Conceição da Ibitipoca/MG 

Danielle A. Arruda1 

 

Resumo: O presente artigo visa relatar o processo de trabalho iniciado no ano de 2020, na vila 

de Conceição da Ibitipoca, distrito da cidade de Lima Duarte/MG, com vistas a introduzir um 

turismo histórico, com valorização da identidade e cultura locais. Está localizada no território 

da vila uma unidade de conservação estadual que atrai para a região um turismo concentrado 

nas terras do Parque Estadual e que não inclui a comunidade e a vila no interesse geral dos 

visitantes. Com o passar dos anos a identidade local tem sido suprimida pelo turismo predatório 

e a memória histórica do local tem se perdido com os moradores mais antigos. Com o apoio de 

projetos de incentivo à cultura e iniciativas de pesquisadores particulares foi iniciado um 

processo de resgate das histórias locais e memórias dos habitantes sobre períodos anteriores à 

criação do Parque Estadual. Os relatos têm revelado um cotidiano esquecido composto por 

bailes em diversas comunidades do entorno, emprego de técnicas não mais utilizadas por 

artesãos do campo, conhecimento de histórias da fundação da vila há mais de 400 anos, lendas 

e uma grande diversidade de elementos conhecidos apenas no convívio mais próximo com os 

narradores. A valorização da arte, cultura e história tradicionais da vila assim como o 

reconhecimento da dimensão social da memória visam promover a preservação da identidade 

nativa da localidade e dos personagens que guardam e carregam a memória coletiva.  

 

Palavras-chave: memória, identidade, preservação. 

INTRODUÇÃO 

Apesar de sua relevância atual para o ecoturismo, conservação e sendo destino de 

milhares de viajantes durante o ano no Brasil2, a fundação da Vila de Conceição da Ibitipoca – 

distrito da cidade de Lima Duarte – possui fontes documentais escassas para pesquisa. Mesmo 

sendo uma das localidades mais antigas do estado de Minas Gerais, sua história é pouco 

conhecida, tendo passado por um longo período de esquecimento.  

A região da serra de Ibitipoca foi inicialmente habitada pelos povos originários 

brasileiros, especificamente a tribo dos Aracis – conhecidos também como Araris ou Ararés - 

que desapareceram no século XVIII. Eles teriam sido extintos pelo contato com os bandeirantes 

e os consequentes focos de colonização vindos da busca pelas riquezas da região. Pela vila ser 

 
1 Historiadora, mestra em Ciência da Religião e professora da rede pública estadual de Minas Gerais. 
2Dados da visitação indicam que no período de 2011 a 2018 o Parque do Ibitipoca recebeu um total de 619.792 

visitantes, o que significa uma média de 77 mil visitantes anualmente. Disponível em 

<http://www.ief.mg.gov.br/noticias/2755-acordo-do-ief-com-mp-possibilita-aumento-de-visitantes-no-parque-

estadual-do-ibitipoca->. Acesso em 29 de agosto de 2021. 
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localizada em região de difícil acesso, a colonização de Ibitipoca se deu somente no final do 

século XVII com a chegada da Bandeira do capelão Padre João de Faria Fialho, vigário de 

Taubaté, aproximadamente em 1692. A descoberta de ouro na região rapidamente atraiu mais 

colonizadores que se fixaram e iniciaram a exploração através da mineração.  

Dados de 1715 revelam que os principais moradores da região naquela época pagavam 

altos tributos à Fazenda Real pela posse de extensas glebas, datas minerais e escravos 

(DELGADO, 1962: 21). A vila presenciou seu auge com o crescimento do povoamento e a 

criação de um Curato pelo Bispo de Mariana3 o que elevava muito a importância da região. A 

permissão para mineração, no entanto, era condicionada ao pagamento de tributos à Coroa 

Portuguesa, o que onerava muito os custos da exploração. A região de Ibitipoca rapidamente 

apresentou escassez de ouro e muita dificuldade para escoamento e aquisição de suprimentos 

resultando numa equação econômica desfavorável aos mineradores, em que o lucro obtido com 

o ouro descompensava o custo de sua extração. Desta forma a maior parte do contingente 

minerador de Ibitipoca possivelmente se deslocou para outras regiões, especialmente a de Ouro 

Preto - neste momento chamada de Vila Rica - que havia sido recém descoberta. Restaram na 

região as pessoas mais simples, abrindo brecha para a prática do contrabando do ouro e 

sonegação dos impostos. Como consequência, em 1755, a região foi interditada para 

povoamento e mineração, empobrecendo ainda mais aqueles que não tinham condições 

financeiras para se retirar da localidade. No ano de 1826 (MATOS, 179: 105-139) é registrada 

a existência de apenas 12 residências na localidade, sem menção ao número de habitantes. 

Ibitipoca esteve por muito tempo longe dos registros oficiais voltando a ganhar projeção 

novamente na ocasião da criação do Parque estadual do Ibitipoca, no ano de 1973. O parque foi 

criado através do decreto A vila então tornou-se polo de visitação turística, recebendo visitantes 

de todo o país além de estrangeiros. Aos poucos a população foi se voltando para as atividades 

de hospedagem, alimentação, lojas de lembranças e fornecimento de passeios. Hoje em dia a 

população vive majoritariamente dessas atividades ou derivadas, voltadas ao turismo, 

juntamente com agricultura e criação de animais em menor número. Geograficamente o acesso 

à Ibitipoca é feito por estrada com poucos trechos calçados, a maior parte é de terra, com 

dificuldade devido às chuvas e falta de manutenção em diversas épocas do ano.  

 
3 Curato é uma zona geográfica eclesiástica onde existe um pároco permanente para conduzir as atividades 

religiosas. 
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Após a criação do município de Lima Duarte, em 1884, Ibitipoca passou a pertencer a 

este território, assim como outros distritos da região. A principal forma de comunicação com o 

poder público se dá através do vereador que representa a localidade e da Associação de 

Moradores, que faz a representação dos interesses da população. No entanto a vila é carente de 

projetos para melhorias de infraestrutura, como fornecimento de água, tratamento de esgoto, 

luz, internet, calçamento, recolhimento de lixo, policiamento, assim como de atenção para 

legislação relacionada à preservação do patrimônio, valorização das tradições locais e projetos 

educacionais que valorizem a cultura local e contribuam para a diminuição do êxodo 

populacional e alienação de suas raízes culturais.  

 

VALORIZAÇÃO DA MEMÓRIA LOCAL 

 

O projeto de resgate e preservação histórica, iniciado no ano de 2020, veio de encontro 

ao anseio de resgatar a memória sobre a história de Conceição da Ibitipoca através do trabalho 

com diversas fontes para o resgate da memória ancestral da comunidade, em especial entrevistas 

com anciãos da vila, elaboração de um banco documental com fontes escritas e fotográficas, 

além do mapeamento do patrimônio material e imaterial. O envolvimento da comunidade e o 

desenvolvimento dos estudos na localidade têm como propósito valorizar o sentimento de 

pertença e resgate de uma identidade para além da existência do Parque Estadual do Ibitipoca. 

Para auxiliar no desenvolvimento deste projeto, contaremos com o apoio teórico e 

metodológico do Museu de Arqueologia e Etnologia Americana (MAEA/UFJF), através do 

programa de Mapeamento Arqueológico e Cultural da Zona da Mata Mineira. O programa tem 

a finalidade de identificar e mapear os bens culturais, materiais e imateriais fornecendo 

subsídios para ações educativas, especialmente para o público infanto-juvenil dos municípios 

parceiros. O objetivo final é desenvolver um trabalho que conjugue pesquisa histórica, 

iconográfica e cartográfica para levantamento do patrimônio material e imaterial existente no 

distrito de Conceição da Ibitipoca buscando compreender a relação da comunidade com o 

espaço físico, identificando os sujeitos históricos, os guardiões da memória coletiva e promover 
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atividades de valorização da memória e especialmente dos conhecimentos transmitidos através 

da tradição oral.  

 Considera-se essencial o envolvimento da comunidade no reconhecimento de suas 

narrativas e lembranças no arranjo da memória coletiva, que trazem elementos reveladores para 

a compreensão de aspectos simbólicos, sociais e identitários. A participação da população é 

fundamental para indicar e fornecer informações sobre as referências culturais mais 

significativas dos bens materiais e imateriais, as formas como suas tradições vem sendo 

transmitidas de uma geração a outra, quais tipos de transformações têm ocorrido e quais pessoas 

atuam diretamente na preservação dessas tradições e memórias ao longo do tempo. 

 

MEMÓRIA E PRESERVAÇÃO 

Devemos ter clara a noção de que memória e história não são sinônimas, a história busca 

uma representação crítica do passado, através da constante comparação e consulta a variados 

tipos de fontes. Já a memória é construída pela ponte entre as lembranças do indivíduo e o 

presente, em um processo de comparação e seleção que exclui as contradições e busca legitimar 

uma posição. As memórias são fontes históricas que nos possibilitam observar o que tem sido 

lembrado por um ou vários grupos sociais. Memória e identidade são “valores disputados em 

conflitos sociais” (POLLACK, 1992: 204) e sua construção implica lembrar e também 

esquecer.  

A ideia de que, numa sociedade, há sempre várias memórias – muitas delas em disputa 

– é algo que deve ser lembrado, antes mesmo de nos indagarmos sobre os responsáveis 

pela transmissão de determinada lembrança. Vale afirmar quem quer lembrar, o que 

se quer lembrar, e porquê. (MOTTA, 2003: 181) 

A memória da vila de Ibitipoca tem ficado em segundo plano com o passar dos anos. A 

vida cotidiana agora tem como base no turismo e as tradições que um dia já foram motor desta 

comunidade se perdem com o tempo. No pensamento de Halbwachs a atividade de lembrar 

possui uma função social essencial, com destaque para a memória dos idosos: 

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 
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de velhice social resta-lhe, no entanto, uma função própria: a de lembrar. A de ser a 

memória da família, do grupo, da instituição, da sociedade. (BOSI, 1987: 63) 

Podemos perceber uma opressão econômica sobre o sujeito, que após ter cumprido sua 

função social do trabalho perderia a utilidade na sociedade. Como forma de valorizar a 

experiência dos mais velhos como guardiões das memórias, que são tanto individuais quanto 

sociais e coletivas, pode-se pensar na figura laboriosa da velhice através do trabalho de lembrar 

(BOSI, 1987: 27). 

Para conservar não somente a memória dos mais velhos como também as tradições que 

aos poucos vem sendo esquecidas na vila especialmente em função das atividades comerciais, 

buscamos realizar as entrevistas com os anciãos de Ibitipoca. Este seria um primeiro momento 

para registrar as memórias e narrativas sobre a vila além de mapear os patrimônios tanto 

materiais quanto imateriais que possuem importância e significado para os moradores da região.  

O objetivo das entrevistas é o recolhimento de relatos orais sobre a vida, as contribuições 

culturais, políticas e sociais de membros da comunidade da vila servindo de meio para 

reconstruir a história e memória daqueles que haviam sido ignorados, no passado pela 

historiografia tradicional. O registro de depoimentos em equipamentos digitais e seu posterior 

tratamento possibilitará a construção de um material audiovisual que relate experiências vividas 

pelos sujeitos sociais e contribua para o sentimento de pertencimento e compreensão do passado 

recente dos membros da comunidade que, ao focalizar suas memórias pessoais, construirão 

também uma visão conjunta e dinâmica da trajetória do grupo social ao qual pertencem. 

As entrevistas são realizadas no local escolhido pelo entrevistado utilizando um roteiro 

semiestruturado. O tema visa compreender as lembranças dos entrevistados sobre a história do 

surgimento da localidade, sua relação com essa história, a percepção sobre as mudanças 

decorrentes do turismo e a modificação da paisagem da vila. As entrevistas são gravadas em 

vídeo, com consentimento dos entrevistados para tratamento e uso posterior, sem 

descontextualizar as informações dadas aos pesquisadores. As primeiras perguntas foram 

elaboradas de modo a possibilitar confiança, fluir a conversa e abordar o tema de interesse 
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sendo flexíveis. No momento da entrevista podem ser refeitas se necessário e novas questões 

poderão ser adicionadas durante o processo. 

TRADIÇÃO E ORALIDADE 

 O projeto de valorização da memória e história da vila de Ibitipoca teve início com a 

realização de entrevistas com alguns dos moradores mais antigos do local4. A preservação da 

memória destes personagens tem grande importância por serem esses os guardiões de um tempo 

passado. A narrativa dessas memórias são retratos de experiências vividas pelos sujeitos sociais 

e contribuem para o sentimento de pertencimento e compreensão do passado recente dos 

membros da comunidade que, ao focalizar suas memórias pessoais, constroem também uma 

visão conjunta e dinâmica da trajetória do grupo social ao qual pertencem. O registro da cultura 

e patrimônio imaterial visa preservar os valores, memória e história desta sociedade.  

 A religiosidade é elemento comum na memória de todos os entrevistados que 

reconhecem como principal ponto de identificação da vila como sendo a igreja5 ou alguma festa 

religiosa. Atualmente as igrejas carecem de atenção para suas estruturas físicas, as políticas de 

conservação do patrimônio municipal necessitam de verba específica e conhecimento para 

restauro das edificações que sofrem com a ação do tempo. No processo de tombamento da 

Igreja Matriz pode-se ler uma carta datada de novembro de 1977, na qual assinam vários de 

nossos atuais entrevistados, pedindo à arquidiocese metropolitana para não permitir edificações 

no terreno da Igreja. Os requerentes afirmam “não concordamos de maneira alguma com a 

depredação ao nosso Patrimônio Histórico, que tão bem souberam preservar nossos 

antepassados”6 demonstrando a importância deste bem para a comunidade. 

 
4 As entrevistas tiveram início para compor o documentário “Cernes” produzido com recursos obtidos pela Lei 

Aldir Blanc, bem como para fundamentar pesquisas posteriores e documentar as memórias principalmente dos 

moradores mais idosos da localidade. Algumas entrevistas estão sendo divulgadas no canal do YouTube da 

Associação de Moradores e Amigos do Distrito de Conceição de Ibitipoca, no projeto derivado chamado “Vozes 

de Ibitipoca” que pretende resgatar as memórias da vila por trás de narrativas orais de seus moradores.  
5 A vila possui duas igrejas voltadas a culto do catolicismo. Uma é a igreja Matrizde Nossa Senhora da Conceição 

datada de 1768 considerada a terceira igreja mais antiga de Minas Gerais, tombada pelo patrimônio municipal. Aa 

outra é a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, dedicada aos cultos realizados pelos negros escravizados na 

localidade. 
6 Secretaria de turismo de Lima Duarte. Processo de tombamento da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição. 

Sem data 
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Além das festas religiosas os divertimentos aconteciam através dos bailes nas 

redondezas, responsáveis por reunir as comunidades da região. Dona Cândida nos fala sobre 

um baile tradicional que acontecia na vila do Mogol7, as pessoas iam a pé de Ibitipoca até a 

localidade através de uma trilha. Os próprios moradores eram os instrumentistas, autodidatas 

ou aprendizes dos familiares e amigos. Segundo Dona Cândida: “o toque é princípio do mundo, 

tem um ditado que o terço do São Gonçalo pede o cavaquinho, tem lá o santinho com o 

cavaquinho no braço. Tanto que para fazer o terço de São Gonçalo tem que ter o cavaquinho, 

senão não cumpre a promessa não”8. Em um sincretismo natural, no qual a experiência religiosa 

acontece de forma mais livre, nem sempre é possível enxergar onde termina uma tradição e 

começa outra. A musicalidade estava presente em vários momentos, inclusive no relato de que 

antes da criação do Parque Estadual, eram feitos “bailes” dentro das grutas, onde as pessoas por 

vezes ela e seus irmãos se reuniam para tocar e dançar. 

Até o momento foram identificadas histórias de várias fiadeiras na vila, entre elas a mãe 

da Dona Cândida e do Seu Antônio que relatam ter sido a atividade feita por toda a família 

desde o recolhimento da matéria prima, até o preparo do fio e colheita das plantas para o 

tingimento dos tecidos. Os teares são parte da história da vila, mas restam apenas algumas 

peças, repletas de memórias e sentimentos, um trabalho que não é mais feito nos dias atuais e 

guardado a sete chaves por aqueles que possuem alguma das relíquias de tempos antigos. Estas 

histórias são bem conhecidas, mas como diz Dona Cândida ao ser indagada se ensinaria seus 

conhecimentos a outras pessoas: “hoje em dia ninguém quer saber dessas coisas, todo mundo 

só fica na tela o tempo todo [celular]”. 

Dona Vivida revela em suas memórias saudades da aparência da vila, antes do 

povoamento crescer demais: “Ibitipoca era areia, ela era linda! Essa Ibitipoca era linda! Então 

com esse sol assim mês de agosto a gente não guentava andar no sol. Aquela malacaxeta nos 

olhos da gente igual aquela pedra aí, quando bate aí ó, malacaxeta, toda areada...”9. O campo 

de futebol, que reúne tanto a comunidade para jogos quanto as crianças da escola para realização 

 
7A localidade do Mogol fica a trinta quilômetros de distância de Ibitipoca, em tempos antigos era usada uma trilha 

para ligar as duas comunidades. Atualmente essa trilha foi fechada pelo proprietário que adquiriu as terras da 

região. 
8 Entrevista realizada com a Dona Cândida e Seu Antônio em janeiro de 2021. 
9 Entrevista realizada com a Dona Vivida em setembro de 2020. 
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de atividades ao ar livre, já era bastante utilizado nos tempos de infância de Dona Vivida, que 

hoje está com 80 anos.  

 A relação entre a criação do Parque Estadual, a introdução do turismo na vila e as 

mudanças ocorridas na comunidade também podem ser percebidas durante as entrevistas. O Sr. 

Waltemberg10 menciona em seus relatos o choque entre os costumes dos moradores nativos de 

Ibitipoca e os turistas que começaram a frequentar o local na década de 1970. Relato semelhante 

foi feito pelo Sr. José, o qual transcrevemos abaixo: 

Com a criação do parque estadual do Ibitipoca, que antes era Serra Grande, com a 

criação do parque então começou veio muitos imigrantes pra cá e cada um de uma 

origem de um costume e o IEF preparou o parque pra receber os visitantes, mas não 

preparou a comunidade pra essa mudança. Pra essa mudança que houve, essa mudança 

só nós que nascemos... com 60 anos 70 que vimos, quer dizer, eu com 66 anos eu 

enumero os quarenta casebres que tinha a vila de Conceição de Ibitipoca se for preciso 

eu... aqui é a casa de fulano de tal. Eu numero os quarenta, não tinha mais do que 

quarenta.  

A mudança... mudança radical né? É... Como se fosse da água pro vinho. Isso falando 

em termos materiais, em termos de dinheiro, de qualidade de vida, de conforto. Sim. 

Mas o lado assim, familiar, essas coisas assim foi muito... dispersou mais, ficou mais 

longe. Dispersou mais. Mas ninguém volta, todo mundo que viveu essa vida de... de 

poucas coisa, de ter pouco só o essencial mesmo, de ver o conforto de hoje, todo 

mundo se sente que a mudança foi muito grande.  

Faltou um preparo melhor pra comunidade nativa aqui da Ibitipoca, faltou um preparo. 

Acho que, [incompreensível] de dizer, o IEF falhou um pouco nisso aí. É... Precisava 

que... que preparasse o povo melhor, fala “ah, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo 

outro. Ibitipoca vai receber gente de todo lugar aí do Brasil, talvez até do mundo. De 

muitos lugares aí, quantas pessoas estrangeira aparece por aqui. Vai ter que conviver 

com o turismo, vai vim... coisas boa, mas vai vim coisas ruins pras famílias. É... 

cuidado com o que pode acontecer né porque a mudança foi muita, com relação à 

família. Então é... acho que faltou o poder público né, até mesmo municipal, que isso 

aqui pertence a Lima Duarte, é... começar também é mais uma intervençãozinha do 

poder executivo da prefeitura na época assim que começou o turismo, faltou isso aí. 

Porque... porque ninguém tava preparado pra isso não, os nativos aqui não tavam 

preparado tanto é que muita gente vendeu o terreno baratinho aí porque não 

acreditava, não acreditava em nada que podia acontecer. Os daqui que apostaram se 

deram bem, mas tem muita gente aí que... ficou ah vou vender esse pedaço de terra 

aqui vender esse lote por tantos reais, eu ponho dinheiro no bolso tal. Mas aqui hoje 

ele sabe que jogou o terreno dele fora, não acreditou. Isso aí pra mim é uma das... foi 

falta de conhecimento, falta de orientação11.  

Este projeto de resgate das memórias na vila de Ibitipoca foi apenas um pontapé para 

institucionalizar um desejo que já pode ser observado na vila há muito tempo. Livros pessoais 

 
10 Entrevista realizada com o Sr. Waltemberg em fevereiro de 2021. 
11 Entrevista realizada com o Sr. José Fortes em junho de 2021. 
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sobre a história da vila foram escritos e nunca publicados12, os patrimônios necessitam de 

atenção, as narrativas aguardam para serem ouvidas. A voz da comunidade nunca teve tanta 

força como no momento atual que luta contra a concessão do Parque Estadual para a iniciativa 

privada sem a participação popular, negligenciando mais uma vez os impactos do turismo na 

vila.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Partindo da noção que patrimônio é aquilo que se sobressaiu de uma determinada 

camada da população, o que significa o fato das instituições públicas ou privadas não 

demonstram preocupação com a conservação dos bens, a não valorização do patrimônio, o 

esquecimento da memória coletiva? O afastamento do poder público da região de Conceição 

da Ibitipoca, que além da dificuldade em acessar os serviços públicos mais básicos influencia 

na ausência de representação da população e na preservação da cultura local, nos apresenta uma 

questão de difícil compreensão. Como um local tão rentável turisticamente não possui, desde a 

fundação do Parque Estadual até os dias atuais, um planejamento para valorização de seu 

patrimônio, material e imaterial que conjugue a valorização histórica local com o ecoturismo? 

O que pudemos perceber com o estudo exploratório inicial e com as entrevistas 

realizadas com os moradores mais antigos da localidade é que a introdução do turismo na vila 

não foi planejada de forma a incluir a comunidade, além de não preparar sua população para as 

mudanças drásticas que aconteceriam em seu modo de vida. A história, costumes e tradições da 

população de Ibitipoca não foram incorporados aos interesses de exploração turística e, assim, 

pouco a pouco deixados de lado, desaparecem junto com a identidade do local que vem sendo 

sobreposta pelos interesses comerciais.  

O distanciamento das raízes culturais provocado pela mudança estrutural das 

comunidades voltadas para a exploração do turismo proporciona o abandono progressivo de 

tradições definidoras da identidade e memória sociais. A mobilização especialmente em torno 

da conscientização de crianças e jovens para formar cidadãos que participem efetivamente da 

criação de alternativas sustentáveis de crescimento se torna essencial. O processo educacional 

 
12 Existem duas obras sobre a história de Ibitipoca, uma escrita pelo Sr. José Fortes e uma escrita pelo Sr. 

Waltemberg, ambas não publicadas. 
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estimula e facilita a comunicação entre a comunidade e os agentes responsáveis pela 

preservação e estudo dos bens culturais, possibilitando a troca de conhecimentos e a formação 

de parcerias para o inventário, proteção, salvaguarda e valorização desses bens.  
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Patrimônio cultural no Cariri da Paraíba: contribuições para inventário 

patrimonial de Barra de São Miguel 

 

João Paulo França1 

Resumo: A cidade de Barra de São Miguel está localizada no semiárido brasileiro, 

precisamente no Cariri paraibano, distante aproximadamente 230 quilômetros da capital do 

estado, João Pessoa. Trata-se de uma área limítrofe com o estado de Pernambuco, o que 

contribui para aspectos de sua construção histórica, identitária e cultural, que procuramos captar 

por meio da presente pesquisa. Desta forma, o objetivo geral foi realizar apontamentos para 

construção futura de inventário participativo do patrimônio cultural de Barra de São Miguel, 

destacando suas potencialidades e necessidades, bem como possíveis caminhos a serem 

trilhados nesta obra coletiva. A partir de pesquisa na legislação municipal, arquivos de 

instituições públicas e privadas, bem como pesquisa qualitativa, com questionários previamente 

elaborados, procuramos captar os conhecimentos da população residente, bem como sua 

compreensão acerca da existência de bens culturais e sua importância para o patrimônio cultural 

local. Como resultado, temos apontamentos que podem auxiliar no desenvolvimento da 

comunidade de Barra de São Miguel em sua construção histórica e identitária, por meio de um 

futuro inventário participativo, bem como os poderes públicos constituídos em suas políticas 

de gestão e preservação do patrimônio cultural.  

Palavras-chave: Patrimônio Cultural; Inventário; Barra de São Miguel-PB. 

 

Introdução 

 

 Longe das tradicionais cidades históricas brasileiras, com casario colonial, igrejas e 

irmandades centenárias, celebrações e rituais amplamente documentados, além de roteiros 

turísticos bem definidos, muito ainda temos por conhecer e refletir sobre pequenas localidades 

que, ao longo dos anos foram se formando sem uma preocupação dos habitantes com o 

conhecimento e divulgação de seu patrimônio cultural. A partir desta constatação, voltamos 

nossa atenção, nesta comunicação, para Barra de São Miguel, Paraíba. 

 Município situado no polígono das secas, em área limítrofe com o estado de 

Pernambuco, Barra de São Miguel está edificada no Cariri Oriental da Paraíba, distante 

aproximadamente 230 km da capital João Pessoa e a 96 km de Campina Grande, principal 

 
1 Mestre e graduado em História pela Universidade Federal de Campina Grande - UFCG. Professor do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba - IFPB, campus Esperança. 
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cidade do Planalto da Borborema, para onde os moradores locais acorrem em busca de serviços 

públicos, em especial da área de saúde. A ligação com estas localidades é por intermédio dos 

35 km da PB-196, asfaltada apenas no ano de 2016, que vai até o entroncamento com a BR-

104. Economicamente, os habitantes locais têm maior contato com o “Polo de confecções” de 

Pernambuco, capitaneado pela cidade de Santa Cruz do Capibaribe, a 30 km, porém, com 

apenas 6 km de asfalto construído do lado paraibano neste ano de 2021, ficando o restante do 

caminho entregue às intempéries e boa vontade dos governantes em patrolar a estrada. 

 Toda esta descrição geográfica, rodoviária e econômica é importante para apresentar um 

quadro das influências, contatos e caminhos percorridos pelos moradores de Barra de São 

Miguel, de forma a identificar que aspectos contribuíram e ainda colaboram para sua construção 

histórica, cultural e identitária. 

 Município emancipado de Cabaceiras, Paraíba, em 14 de dezembro de 1961, Barra de 

São Miguel foi sede administrativa da localidade na primeira década do século XX, época em 

que presenciou certo apogeu econômico com sua feira semanal, mas principalmente, por conta 

da localização geográfica, que encurtava o caminho entre o Agreste e o Pajeú pernambucano, 

sendo rota de passagem de caravanas de comerciantes, o que levou o governo paraibano a 

instalar na localidade uma “Mesa de Rendas”, órgão estatal responsável pela cobrança de 

impostos das mercadorias que adentravam o território paraibano, vindas do Recife. Ataques 

sucessivos do bando de cangaceiros de Antônio Silvino a essa repartição, em 1907 e 1910, nos 

mostra como ela era importante para os cofres públicos estaduais. 

 Diante destes relatos e de outros eventos históricos, o que a população local, neste século 

XXI compreende como digno de nota? O que ficou de relatos deste passado? Que monumentos, 

instituições, construções físicas e simbólicas sobreviveram à ação do tempo e ainda podem ser 

acionadas como testemunhas destas diferentes épocas? Que lugares de memória, modos de 

fazer e histórias são narradas pelos barrenses? Que patrimônio cultural pode ser evocado pelas 

distintas gerações e ainda pode ser conhecido, apreciado e levado adiante pelos moradores do 

tempo presente?  

 Estas são importantes questões que trazemos a esta reflexão, como forma de auxiliar na 

futura construção de um inventário, que seja participativo e que possa contemplar as distintas 
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gerações de moradores de Barra de São Miguel no conhecimento e preservação de memórias 

coletivas locais. 

 

1 – Patrimônio cultural, inventário e legislação pertinente em Barra de São Miguel-PB 

 

 Para adentramos o espaço geográfico do Cariri Paraibano, em específico, no Município 

de Barra de São Miguel, na apresentação e análise de parte de sua construção histórica e 

identitária, bem como suas potencialidades culturais que poderão ser objeto de inventário, se 

faz necessário começar a reflexão pelas noções preliminares de determinados conceitos que nos 

orientamos nesta pesquisa. Iniciemos pela compreensão de “patrimônio”:  

Em sentido etimológico, patrimônio advém de patrimonium, uma junção de“patri”, 

termo designador de “pai”, com“monium”, que exprime “recebido”, parareferir-se à 

“herança”. Desde a noçãomais antiga que manifesta o desejo detransmitir os bens da 

família, até a noçãomais contemporânea, que desenvolve aideia de um patrimônio a 

ser transmitidopara as gerações futuras, nota-se como o conceito é uma construção 

social. O patrimônio pode ser, então, tudo o quealguém diz e faz a respeito dele, 

expandindoo sentido de herança reivindicadoe/ou apropriado. Daí o termo 

patrimonialização ser empregado para designar todo o processo de constituição de 

patrimônios na sociedade. (NOGUEIRA; FILHO, 2020: 6). 

 

 Tendo em vista nossa base de reflexão a partir da História Cultural, em que observamos 

ser possível, por intermédio das fontes disponíveis, fazer nossa leitura do passado, ao passo que 

procuramos captar não só os modos de fazer, agir e produzir dos grupos humanos em 

determinados ambientes e em certo tempo histórico, mas também como os “indivíduos e grupos 

dão sentido ao mundo por meio das representações que constroem sobre a realidade”. 

(PESAVENTO, 2005: 39). Por isso, é importante também compreender como historicamente 

foi se estabelecendo certa preocupação com o “patrimônio”: 

Numa perspectiva histórica, foi no século XVIII que patrimônio passou a ser uma 

preocupação de Estado, vinculando-se então a uma ideia de nação, amalgamada por 

símbolos de um passado comum. Esse é o período que Le Goff denomina como a 

primeira fase de afirmação do patrimônio, à qual se sucedeu uma segunda no período 

entreguerras, no qual se verifica um uso crescente do termo patrimônio pelas 

instituições e associações internacionais. Será a terceira fase, localizada entre os anos 

60 e 80 do século XX, a mais densa em expansão patrimonial, aquela na qual "se passa 

de um patrimônio histórico a um patrimônio social; de um patrimônio herdado a um 

patrimônio reivindicado; de um patrimônio visível, material, a um invisível, imaterial" 

(LE GOFF, 1998, p. 11). As Cartas Patrimoniais são reveladoras desse movimento 

em direção a noções de patrimônio que ultrapassam o monumento histórico, 
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apontando para sua dimensão social, suas múltiplas expressões num universo de 

diversidades culturais. (MAZZUCCHI FERREIRA, 2006: 81) 

 

 Percebe-se, assim, que a própria compreensão sobre o que é patrimônio e seus usos por 

parte do poder público e pela população de determinado território passou por mudanças e 

ressignificações de sua representação ao longo da história. Neste sentido, se faz necessário 

ampliarmos esta reflexão e apontarmos a noção mais ampla, para além do patrimônio histórico 

ou natural. Desta forma, partimos para o uso de “patrimônio cultural”: 

“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). (VAM DE BERG; RIBEIRO, 2018: 

331) 

 

 Os usos e as práticas constroem laços de afetividade e atribuem sentido para os lugares, 

os monumentos, as celebrações e os modos dos sujeitos históricos se portarem no cotidiano, 

com suas representações. Pesavento nos mostra que tais representações são “matrizes geradoras 

de condutas e práticas sociais, dotadas de força integradora e coerciva, bem como explicativa 

do real”. (PESAVENTO, 2005: 39). Neste sentido, deve haver a troca de conhecimentos entre 

as distintas gerações, fazendo com que certos saberes e identidades possam ser partilhados. O 

patrimônio cultural, assim, emerge como meio de interação social.  

 Todavia, como acessar o patrimônio cultural de certo lugar? Entre os diversos meios de 

interação, temos o mecanismo do inventário. Para Lia Motta e Maria Beatriz Rezende:  

O termo inventário, de acordo com a sua etimologia, se origina do termo latino 

inventarium, com o sentido de “achar” ou em outras palavras por à mostra, dar a 

conhecer (HOUAISS, 2016). O termo inventário associa-se ao termo patrimônio – 

entendido como o conjunto de bens que pertencem a alguém, herdados ou adquiridos. 

Vários dicionários da língua portuguesa relacionam essa atividade à herança de pessoa 

que morreu ou a massas falidas, apontando para um determinado universo. Em 

comum empregam o sentido de relacionar, contabilizar, descrever, enumerar 

minuciosamente, proceder a levantamentos individuados e completos, achar, 

descobrir, sendo modos pelos quais se torna possível valorar os itens que compõem 

um determinado patrimônio. (MOTTA; REZENDE, 2016: 4-5). 
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 Para além da terminologia da palavra e de seu conceito jurídico, as autoras prosseguem 

a análise, fazendo instigante relação entre “inventário” e “Patrimônio Cultural”: 

No caso do patrimônio cultural, inventariar os bens significa produzir um 

conhecimento que necessariamente parte do estabelecimento de critérios, pontos de 

vista e recortes sobre determinados universos sociais e territoriais. Processo, conforme 

afirmado anteriormente, que é permeado por juízos de valor, uma vez que se destina 

à construção de narrativas sobre determinados grupos sociais e/ou determinada 

história. Essencial em qualquer uma das perspectivas de inventariação é o objetivo do 

trabalho. O que e como documentar dependerá de qual patrimônio se pretende 

construir. Dependerá dos bens que devem ser identificados, dos dados a serem 

registrados e comparados e dos sujeitos envolvidos nos procedimentos de 

inventariação, como também de quais pesquisas vão orientar a delimitação dos 

territórios, dos períodos a serem abordados, das características a serem documentadas 

e assim por diante. Em última análise, de quem faz a seleção, por que e para quem a 

faz. (MOTTA; REZENDE, 2016: 5). 

 

 Desta forma, compreendemos que, para estudar certa territorialidade e seu 

desenvolvimento histórico e cultural, a exemplo do município de Barra de São Miguel, Paraíba, 

é importante termos clareza destas distintas conceituações, de forma que, para além das 

edificações materiais e ações do poder público, possamos também incluir as construções 

identitárias e simbólicas que a população em distintos tempos históricos produziu. Assim, não 

só bens materiais devem ser listados e terem sua perpetuação perante a história, mas também o 

patrimônio cultural da comunidade, que necessita ser conhecido e preservado por meio de 

ações, como o inventário participativo. 

 Do ponto de vista legal, é importante situarmos que a Constituição Federal de 1988 foi 

um importante marco na ampliação da compressão da noção de patrimônio. O Artigo 216, 

substituiu o termo “Patrimônio Histórico e Artístico”, base das políticas implementadas no 

Decreto-lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, por “Patrimônio Cultural Brasileiro”.  

No Brasil, o marco legal para a política de patrimônio cultural imaterial é a 

Constituição Federal de 1988. No Artigo 216 o conceito de patrimônio cultural 

aparece estabelecido nas dimensões material e imaterial. Abarca tanto os sítios 

arqueológicos, obras arquitetônicas, urbanísticas e artísticas – bens de natureza 

material –, quanto celebrações e saberes da cultura popular, as festas, a religiosidade, 

a musicalidade e as danças, as comidas e bebidas, as artes e artesanatos, mitologias e 

narrativas, as línguas, a literatura oral – manifestações de natureza imaterial. (VIANA, 

2016: 1) 

 

 Na esteira desta legislação nacional, a Lei Orgânica Municipal de Barra de São Miguel 

(doravante LOM-BSM) também é um marco legal sobre a noção de patrimônio local. 
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Promulgada em 08 de março de 1990, esta lei acaba por reproduzir em diversos de seus artigos 

e parágrafos, a mesma escrita das legislações nacional e estadual. Já em seu Artigo 4º, Inciso 

II, vemos como prioridades do Município: “Preservar a sua identidade, adequando as exigências 

do desenvolvimento econômico e Social, à memória histórica, à sua tradição cultural e 

peculiaridades locais”. (BARRA DE SÃO MIGUEL, 1990: 4). 

 Outros dispositivos legais poderiam ser apontados para apresentar a forma como o 

legislador municipal concebeu a noção de patrimônio e os mecanismos de preservação na lei 

barrense. Por hora, observemos a subseção II – Da Educação, em seu art. 164, que prescreve: 

Art. 164 - Constituem patrimônio cultural os bens material e imaterial, tomados 

individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação e à 

memória dos diferentes grupos formadores da sociedade, 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 artísticos-culturais;  

 V – Os conjuntos urbanos e sítios de valor históricos, paisagísticos, artísticos, 

arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 

  §1º - O Poder Público com a colaboração da comunidade, promoverá 

e protegerá o patrimônio cultural por meio de inventários, registros, vigilância, 

tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação. 

  §2º - Cabem à Administração Pública, na forma da lei a gestão da 

documentação à quantas dela necessitem. 

  §3º - Lei complementar estabelecerá incentivos para a produção e o 

conhecimento de bens e valores culturais. (BARRA DE SÃO MIGUEL, 1990: 64) 

 

 Percebe-se como o mencionado artigo 164 da LOM-BSM é idêntico ao artigo 216 da 

Constituição Federal de 1988, em especial com a reprodução dos conceitos de patrimônio 

cultural e suas formas de expressão, bem como a possibilidade de proteção por intermédio de, 

entre outros mecanismos elencados no parágrafo primeiro, os inventários. Desta forma, 

presenciamos que há um regramento municipal que pode embasar a produção futura de 

inventário cultural local, uma necessidade que precisa materializar-se, tendo em vista que já são 

mais de três décadas desde a promulgação desta legislação. 

 Ainda percorrendo os distintos artigos da LOM-BSM, destacamos a seguir o Título VII 

– Das Disposições Gerais, dos artigos 198 a 200: 

Art. 198 - São considerados patrimônio histórico de Barra de São Miguel, a Praça 

Isamel Mahon, a Igreja de São Miguel da sede, o Cruzeiro da Pedra da Serra, o 
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Cemitério da sede do município, o Açude Público Riacho do Bichinho, o Açude Novo, 

a Igreja de São João Batista em Riacho Fundo, o Cemitério do povoado de Riacho 

Fundo. 

Art. 199 - O Poder Público Municipal conservará os eventos tradicionais, através de 

incentivos a livre manifestação cultural como:  

 I – criação, manutenção e expansão de espaços públicos devidamente 

equipados e capazes de garantir a produção e o consumo das manifestações culturais 

e artísticas; (...)  

 III – promoção de eventos culturais, com destinação de verbas específicas, que 

conservem as condições regionais que são:  

  a) Carnaval;  

  b) Festa de São João de Riacho Fundo;  

  c) São João na cidade;  

  d) Festa de São Miguel, padroeiro da cidade;  

  e) Natal e Ano Novo;  

  f) Carnaval de Riacho Fundo. 

Art. 200 - “Consideram-se áreas de preservação permanente: (...)  

 III – Os açudes de Boqueirão, Açude Novo e Riacho do Bichinho. (BARRA 

DE SÃO MIGUEL, 1990: 74-75). 

 

 Os artigos 198, 199 e 200 da LOM-BSM são importantes por descreverem textualmente 

quais patrimônios o legislador municipal previu no ato de construção desta lei. Percebe-se que, 

no artigo 198 temos uma identificação do chamado “patrimônio histórico”, mais restritivo, 

portanto, que o “patrimônio cultural”, que poderia acrescentar celebrações e representações 

simbólicas da população local. 

 Apresentados os conceitos de patrimônio cultural e inventário, realizada uma 

apresentação breve da legislação municipal que trata desta temática em Barra de São Miguel, 

passemos a acompanhar alguns dos apontamentos que fazemos para auxiliar na construção de 

um futuro inventário cultural desta localidade do Cariri paraibano. 

 

2 - Barra de São Miguel: bens culturais, potencialidades e necessidades de inventariá-los 

 

 Como é perceptível, na legislação nacional, a partir da Constituição Federal de 1988, 

passando pela Lei orgânica de Barra de São Miguel, de 1990, temos distintos patrimônios 

culturais que são vivenciados cotidianamente pela população e que necessitam de certa atenção 

do poder público e da população em geral para que possam ser transmitidos para outras 
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gerações. Assim, a memória patrimonial torna-se também parte importante da construção 

identitária e vivência coletiva. 

 As “formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, bem como os conjuntos 

urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, 

ecológico e científico” (BARRA DE SÃO MIGUEL, 1990: 64) precisam e devem ser 

conhecidos pelas distintas gerações que vivem no território geográfico. Vivenciar o patrimônio 

cultural é, neste sentido, também um ato de cidadania, por isto, o mecanismo do inventário 

cultural pode contribuir com a comunidade local. 

 Entre as possibilidades de construção coletiva de um inventário cultural local, 

apontamos para o “inventário participativo”, metodologia proposta pelo IPHAN- Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, presente no manual de aplicação “Educação 

Patrimonial: inventários participativos: manual de aplicação”, de Sônia Regina Rampim 

Florêncio (2016). Segundo a obra, “O inventário é composto por: Ficha do Projeto; Ficha do 

Território; Fichas das Categorias (Lugares, Objetos, Celebrações, Forma de Expressão e 

Saberes); Ficha das Fontes Pesquisadas; Ficha do Relatório de Imagem e Ficha do Roteiro de 

Entrevista” (IPHAN, 2016: 27). Seguindo este caminho prático, diversas manifestações 

populares e as diferentes categorias de patrimônios culturais podem ser mencionadas pelos 

moradores, criando uma interessante teia de conhecimento da identidade, história e construções 

materiais e simbólicas da localidade. 

 Tendo em vista as inúmeras tradições patrimoniais barrenses, opto por apresentar e 

refletir sobre quatro celebrações que podem ser acompanhadas anualmente em Barra de São 

Miguel: o “Bloco do Boi”, o “Mês Mariano”, a “Festa de São Miguel Arcanjo” e a “Procissão 

do Menino Deus”.  

 Um inventário sobre Barra de São Miguel deve levar em conta seu calendário de 

celebrações bastante ativo durante todo o ano. De início, começamos pelo primeiro dia de 

janeiro: feriado nacional, que celebra a “Confraternização Universal”, que tem uma celebração 

festiva em Barra de São Miguel: O Bloco do Boi. 

 Esta é uma celebração interessante de subversão da ordem cotidiana que prevalece nos 

demais dias, em que a população saúda a chegada do novo ano com um cortejo carnavalesco 
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que segue o “boi” e a “burrinha”, que atualmente se concentram e saem da Rua Thomaz de 

Aquino e percorre outros logradouros até sua dispersão, em geral no Largo da Prefeitura. Aqui, 

destacamos uma peculiaridade local: o frevo, entoado por músicos que se reúnem e formam 

uma afinada orquestra. Neste sentido, percebe-se como a proximidade com as terras 

pernambucanas ainda influencia a cultura local, ao se reger pela batida do frenético ritmo.  

 Segundo moradores, a exemplo do sr. José Sílvio Gomes, brincar com o “boi”, já era 

uma farra dos moradores locais nas décadas de 1960 e 1970, nas feiras e no carnaval. Todavia, 

na virada do ano de 1994 para 1995, jovens da cidade, a exemplo do próprio José Sílvio Gomes, 

Mané de Tetê, Manezim de Euclides e Amilton tiveram a ideia de revitalizar e colocar o boi 

para desfilar no dia primeiro do ano, isso porque a "felicidade" da cidade acabava com o final 

do ano. No outro dia era um silencio só e o lugar ficava “triste por um longo dia”. Para quebrar 

esse marasmo, colocaram o “boi” na rua. Há mais de duas décadas é o sr. Liano Pinto quem 

organiza com outros colaboradores a saída anual do bloco. 

 

Figura 1 - Bloco do Boi no ano de 2011 – Acervo: Alisson Nascimento 

  

 Uma característica marcante do bloco é também seu caráter de inversão de papeis de 

gênero, comum em tempos carnavalescos, com homens e mulheres utilizando fantasias e roupas 

“invertidas”. O banho de carro-pipa é uma atração à parte, para esfriar a temperatura elevada 

do “pingo do meio-dia”, quando os foliões saem à rua no auge do verão caririzeiro. 

 De uma brincadeira de jovens, passando pela adesão da população, até chegar a se tornar 

um evento anual, temos um interessante caminho, que já se aproxima da terceira década de 
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manifestação pelas ruas de Barra de São Miguel. Visando à proteção desta festa, a Lei 

Municipal nº 119/2015, de 07 de dezembro de 2015 foi promulgada, inserindo no “calendário 

cultural oficial do município” o “dia do bloco do boi”, a ser celebrado todo dia 01 de janeiro. 

Percebe-se aqui um exemplo de manifestação popular que acaba por atrair a atenção do poder 

público no sentido de acrescentá-la às celebrações existentes no município. 

 Se o ano em Barra de São Miguel inicia-se com a inversão da ordem provocada pelo 

Bloco do Boi, os demais dias e meses passam a assistir novamente a vida pacata do interior a 

se desenrolar por suas vias. Ao longo dos anos, celebrações como o carnaval (amplamente 

celebrado no Brasil), o mês junino ( tradição no Nordeste) e as festas de Natal e Ano Novo 

também são comemorados em Barra de São Miguel, às vezes com maior entusiasmo e incentivo 

do poder público municipal, mas também há períodos de não realização de eventos oficiais em 

praça pública, cabendo à população que deseja celebrá-los, fazer as adaptações e comemorar 

ao seu estilo, do jeito que for possível a partir de suas condições e criatividade.  

 Entretanto, para a comunidade católica de Barra de São Miguel, uma das tradições 

religiosas mais longevas é o “Mês Mariano”, ou seja, as novenas que são celebradas nas 31 

noites do mês de maio de cada ano. Da procissão com a bandeira saindo da casa de uma família 

que a acolheu desde o ano anterior, no primeiro de maio, até a noite da “coroação” da imagem 

de Nossa Senhora da Conceição, no dia 31 do mesmo mês, muita cera se derrete pelos altares 

da igreja, além de flores e fogos que são utilizados para que cada “noiteiro” (pessoa ou família 

responsável pela estrutura da novena) possa fazer sua homenagem e mostrar sua devoção. Ao 

longo da história, determinadas noites já tinham seus noiteiros definidos, de forma que, mesmo 

após a morte, os filhos e familiares seguem “oferecendo” tal noite à “Nossa Senhora”, a 

exemplo do 13 de maio, de longínqua data celebrada pelos herdeiros da sra. Vertulina Pinto da 

Costa. 

 Todavia, uma das manifestações culturais que deve ser observada nesta celebração 

religiosa do mês mariano são os cantos entoados pelas “cantoras da igreja”, que ao longo do 

tempo formaram e ainda participam de grupos de cantos e corais de distintos nomes, a exemplo 

de “São Miguel” e “Maria da Paz”. Independente do nome, duas músicas chamam a atenção 
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quase todas as noites: a “Ladainha”, cantada em latim e o “Ora Por Nobis”. As melodias e 

timbres vocais são uma mostra desta cultura religiosa em Barra de São Miguel. 

 

 
Figura 2 - Cena do Filme Ora Por Nobis – Coral São Miguel 

 

 Ressalto o trabalho do cineasta André da Costa Pinto que fez registro deste patrimônio 

musical no filme “Ora Por Nobis: Coral São Miguel”, com os cantos da tradição católica de 

Barra de São Miguel, que toca as memórias afetivas da comunidade católica local.2 

 Seguindo nas tradições religiosas da cidade, outra importante celebração é a festa do 

Padroeiro São Miguel Arcanjo. Por intermédio da Lei Municipal nº 0180/2019 de 19 de Agosto 

de 2019, foi declarada como “patrimônio cultural imaterial” do município de Barra de São 

Miguel, cujo artigo primeiro trouxe a seguinte redação:  

Fica denominado como Patrimônio Cultural Imaterial do Município de Barra de 

São Miguel - Paraíba a FESTA DO PADROEIRO SÃO MIGUEL ARCANJO e 

suas manifestações Religiosa e Cultural, devendo fazer parte do Acervo Histórico, 

Cultural e Turístico para todos os fins”.(BARRA DE SÃO MIGUEL, 2019: 1) 

 

 Se a lei que reconhece esta manifestação religiosa como patrimônio imaterial é recente, 

de 2019, é importe ressaltar que a tradição religiosa e a devoção à São Miguel, com sua 

celebração em 29 de setembro de cada ano é uma das mais antigas da localidade, cuja origem 

se entrelaça com o próprio povoamento, afinal, em tempos pretéritos, os moradores resolveram 

celebrar e construir uma capela em homenagem à São Miguel, com o próprio nome do lugar 

sendo incorporado, provavelmente em virtude dos encontros dos riachos do Bichinho e 

Salgado, que formam uma “barra”, acrescentando-se ao topônimo o nome do santo de devoção, 

 
2O Filme “Ora Por Nobis: Coral São Miguel” é de acesso gratuito no YouTube, estando disponível no 

link:https://www.youtube.com/watch?v=ZGGv0V8cLA8 . Acesso em 16 set. 2021. 
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surgindo assim a “Barra de São Miguel” e a consequente celebração anual. É importante 

ressaltar que há outras versões locais para o topônimo. Para Luiz Castelliano: 

Das poucas fontes por nós perquiridas: Arquivo Público, IBGE e Biblioteca Pública 

do Rio de Janeiro, conclui-se, desde já que os autóctones e estrangeiros concertaram 

uma aliança, a 35 quilômetros para o Sul daquela aldeia, já há pouco citada, 

(Cabaceiras), e lançaram os primeiros fundamentos de um novo núcleo habitacional, 

e bem no centro construíram uma capela de pau-a-pique, (e por ser a dia 29 de 

setembro de 1766), sob a proteção de São Miguel. Ao mesmo tempo, considerando 

aquela elevação – a pequena cordilheira, um anteparo ou melhor uma barra de 

proteção contra os ventos do norte, daí, é de se crer, juntaram ao topônimo São Miguel 

a palavra Barra. (CASTELLIANO, 1971: 247). 

 

 Se o autor menciona de maneira decidida um acordo de paz entre nativos e 

desbravadores dos sertões na data de 1766 e o dia 29 de setembro como marco da construção 

de uma capela de “pau-a-pique”, relacionando tais eventos e datas às origens da Barra de São 

Miguel da Paraíba, não temos outras fontes conclusivas para corroborar ou refutar tais 

informações, todavia, as mencionamos como um apontamento de uma das narrativas possíveis 

das origens da tradição religiosa local. 

 Ressalto que a festa do padroeiro São Miguel é celebrada todos os anos e seu registro 

mais antigo que encontramos em fontes escritas remonta ao ano de 1903, com extensa matéria 

do Jornal Diário de Pernambuco3. Ao longo do tempo se consolidou a celebração de nove noites 

preparatórias, o “novenário”, que culmina para a celebração do dia festivo do santo, em 29 de 

setembro, com missa e procissão com a imagem do padroeiro pelas principais ruas da cidade, 

acompanhada de centenas de fiéis.  

 Prosseguindo o calendário religioso de Barra de São Miguel, destacamos a “Procissão 

do Menino Deus”. O sr. Severino Pereira de Alcântara, conhecido por Seví Pereira, guarda em 

sua propriedade, no sítio Brejinho uma pequena imagem que todo dia 24 de dezembro, véspera 

de Natal, logo cedo da manhã e ao longo do dia, diversas pessoas saem em pequenos grupos de 

Barra de São Miguel e se dirigem em caminhada até o sítio, distante aproximadamente uma 

légua (06 quilômetros), para ir "buscar o Menino Deus", uma imagem de madeira, com 

aproximadamente 20 cm, que passa o ano naquele lugar. Ao longo da procissão outras pessoas 

vão se juntando ao cortejo, soltando fogos, fazendo orações, ou simplesmente caminhando 

descalços... ao fim da tarde, os moradores que ficam na cidade começam a escutar o estouro 

dos fogos, que a princípio se mostram baixinhos, indicando que ainda "está longe o Santo". À 

 
3 Sessão “Municípios”, nota disponível no Diário de Pernambuco, de 27 de outubro de 1903. 
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medida que passa o tempo, os sons do fogaréu se tornam mais vibrantes e próximos, indicando 

que a caminhada já está "atrás da serra", "na cerâmica", "no riacho salgado", enfim, nos diversos 

pontos pelos quais segue esta procissão que congrega centenas de fiéis. Ao entrar na cidade, a 

Filarmônica São Miguel e outras dezenas de moradores recepcionam aos caminhantes na "Casa 

de Dorinha de Bibi" e de lá seguem rumo a igreja de São Miguel Arcanjo. A pequenina imagem 

fica na Matriz até o dia 06 de janeiro, data que ela é levada de volta em procissão para o mesmo 

Sítio Brejinho.  

 

 

Figura 3 - Procissão do Menino Deus no Brejinho em 2015- Acervo de Alisson Nascimento 

 

 Sobre esta tradição religiosa,o Sr. Seví Pereira nos conta que desde sua infância tem 

lembrança da festa do "Menino Deus". Nascido em 1929, a partir dos 10 anos de idade guarda 

recordações desta tradição. Com relação a pequena imagem, ele nos informa que ela vivia na 

casa de "um homem que era seu bisavô". Quando este faleceu, seu avô, "Antônio Inácio José 

de Moura", familiar com o qual conviveu, foi quem passou a tomar conta da imagem e teve a 

responsabilidade de manter a tradição. Seu avô recebia o auxílio do "Sr. Olinto Rico, pai de 

Bilita e Bila". Segundo o sr. Sevi Pereira, a tradição foi crescendo porque as pessoas iam 

fazendo suas promessas para o "Menino Deus do Brejinho e tinha suas graças alcançadas". 

Com o falecimento do avô, quem passou a “tomar conta desta procissão” foi uma irmã 

de sua mãe, de nome "Titia Quina ou Tiquinina". Esta, seguiu adiante, e quando faleceu passou 

a tradição para o seu "Tio Salustiano". Este ao falecer, deixou a responsabilidade para a mãe do 

Sr. Seví, a Sra. Luíza. Sua mãe pediu pouco antes de morrer: "meu filho, nunca no mundo solte 

https://3.bp.blogspot.com/-0Gl7w-xv-V0/Wj7dZplGLvI/AAAAAAAACZg/_dzvInkJ8bUNvWVQo8nmOKU9klWfrn8wQCLcBGAs/s1600/Menino+Deus.jpg
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esta procissão, sempre faça direitinho". Ele mantêm a tradição e por todos os anos vão pessoas 

e parentes de todos os recantos para "pagarem promessa". 

 Ressalto que as celebrações aqui apresentadas são apenas um mote inicial para reflexão 

acerca das inúmeras tradições que devem constar do futuro inventário a ser realizado de maneira 

participativa. É importante destacar que outras celebrações, festas e eventos ainda podem vir a 

constar, todavia, merecem maior estudo de suas potencialidades, a saber: desde celebrações de 

rua a exemplo do Carnaval da sede e do Distrito de Riacho Fundo, bem como os “forrós pé-de-

serra” no mês junino, com destaque para a Festa de Santo Antônio dos Pinhões, passando pelas 

celebrações religiosas, a exemplo da Festa de São Sebastião, “Semana Santa” e Santa Luzia na 

Sede, acompanhadas das celebrações de santos nos sítios e distritos, como a Festa de Nossa 

Senhora do Perpétuo Socorro do Distrito de Floresta. 

 Além dos eventos religiosos, deve-se ter atenção a eventos como o “BarraBode”, uma 

feira de caprinos e ovinos que desde o ano de 2009 é realizada, sendo inserida, por intermédio 

da Lei Estadual nº 11.941 de 10 de maio 2021  no Calendário Oficial de Eventos do Estado da 

Paraíba, “a ser comemorado, anualmente, no primeiro final de semana de agosto, com 

exposição de caprinos e ovinos de várias raças, premiação para os melhores expositores, feiras 

de animais”, conforme preconiza o artigo primeiro da citada legislação. Devem ser lembradas 

também as “vaquejadas”, “pegas-de-boi” e “cavalgadas”, que ao longo ano ocorrem em 

diferentes sítios e com distintos percursos ou intencionalidades, como por exemplo a 

“cavalgada de São Miguel”, a “pega-de-boi da Pedra Amarela” ou a “vaquejada do ambó”. São 

apenas exemplos deste tipo de evento que pode ocorrer de maneira a movimentar os homens e 

mulheres do campo, ligados a pecuária e agricultura em Barra de São Miguel.  

 Uma das tradições da cidade, em que não há qualquer participação do poder público em 

sua realização, mas que, volta e meia seu braço policial é acionado por moradores, é a 

“Malhação de Judas” na madrugada da sexta-feira para o sábado da Semana Santa Católica. 

Fabricar, procurar e “carregar” um Judas são ações que desde longínquas épocas são realizadas 

na localidade, sendo que no tempo presente, a tradição tem se estendido por certa malhação no 

Largo da Prefeitura. Outra das celebrações em que os jovens se envolvem diretamente no tempo 

presente são as “trilhas de motos”, realizadas anualmente no município.  
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 Entre as entidades e manifestações culturais, destacamos os talentos instrumentais dos 

componentes da centenária Filarmônica São Miguel, criada na primeira década do século XX, 

mas que passou por períodos de silêncio em sua continuidade, de maneira que suas 

apresentações ininterruptas passaram a fazer parte do cotidiano local a partir da fundação da 

Sociedade Musical São Miguel, em 1964. Da mesma surgiram músicos que formaram grupos, 

orquestras e Bandas Marciais, a exemplo da FANBARRA, com mais de uma década de 

existência. Do gosto musical apurado, certamente deriva uma tradição local que é a “Serenata”, 

mencionada desde longínquas épocas e que, no ano de 2020 foi reconhecida como uma das 

contribuições culturais locais, por meio de legislação municipal que instituiu o dia 03 de 

setembro de cada ano o dia da “Serenata e do Seresteiro” (data em homenagem ao sr. Orlando 

Silva - In memorian). 

 Sobre os modos de fazer, lembramos os talentos para o crochê, trabalhos manuais e 

artesanato. Dentre os artesãos retratados em obras audiovisuais é possível é mencionar o sr. 

David Ferreira (In memorian), cuja parcela de seu trabalho e inspiração foi captada no 

documentário “A encomenda do Bicho Medonho”, também do cineasta André da Costa Pinto, 

lançado no ano de 2006.4 O artesão Emanuel Nascimento (Bão) foi um pouco retratado no 

Trabalho de Conclusão de Curso de Fernanda Moura da Silva, cujo tema foi “Cultura e 

memória” na cidade de Barra de São Miguel - Paraíba: vídeo-documentário como possibilidade 

na construção de um Museu.5 

 Sobre os patrimônios materiais, ressalto que não há tombamentos nos edifícios e 

monumentos locais. De certo modo, as construções religiosas que são registradas pela 

população e consequentemente, deve também atrair a atenção do poder público municipal são: 

a Igreja de São Miguel Arcanjo, a “Gruta” de Nossa Senhora de Fátima, o Cruzeiro da “Serra”, 

todos monumentos com mais de meio século de existência. Também devem ser observados os 

templos das igrejas evangélicas, a exemplo da Assembleia de Deus e Igreja Vale da Benção, 

que já passam de três décadas na cidade. Também é digno de ser inventariado os primeiros 

túmulos e mosaicos do Cemitério São Miguel. 

 
4 O Documentário “A encomenda do Bicho Medonho” é de acesso livre no Youtube e pode ser visto no link: 

https://www.youtube.com/watch?v=6po_EB6-4Xo . Acesso em 16 set. 2021. 
5SILVA, Fernanda Moura da. Acervo cultural e memórias no semiárido paraibano: vídeo-documentário sobre 

a cidade de Barra de São Miguel - Paraíba. Campina Grande: UFCG, 2018. O Video-documentário é de acesso 

livre no Youtube e pode ser visto pelo link: https://www.youtube.com/watch?v=_2TbRh3h2BQ . Acesso em 17 

set. 2021 
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 Além das edificações religiosas, são importantes as construções civis: Praça Ismael 

Mahon e seu coreto característico; Praça “Contente”; Grupo Escolar Melquíades Tejo; Palácio 

Cacildo Guedes Medeiros (Sede da Prefeitura Municipal); Sede da Câmara de Vereadores; 

CEMEC – Centro Municipal de Educação e Cultura; Sede da Filarmônica São Miguel, Mercado 

Público Municipal e fachadas de casas das ruas Thomaz de Aquino, Tenente Pedrosa e São 

Miguel (os três logradouros iniciais da localidade). Além das edificações mencionadas, as 

paisagens naturais do açude do Riacho do Bichinho, açude Novo, poço da “nega” e inscrições 

rupestres também devem constar no inventário local. 

 

Considerações finais 

 Ao longo desta comunicação, procuramos apresentar os conceitos iniciais de patrimônio 

e inventário, ao passo que discutimos certa legislação que preconiza a instituição do patrimônio 

e os meios de sua preservação. Desta forma, observamos as possibilidades e necessidades de 

preservação em um determinado território do Cariri paraibano, o município de Barra de São 

Miguel. 

 Ao dialogar com os moradores e entrevistados, bem como participar como cidadão das 

distintas manifestações culturais, percebe-se as potencialidades que existem na localidade, com 

longa tradição em diferentes celebrações, em parte religiosa, mas que também perpassa as 

comemorações civis e festivas. 

 Por intermédio da reflexão, pesquisa e conhecimento da realidade de certo território 

geográfico, compreendemos ser possível realizar inventários que possam ser participativos, de 

forma  que as distintas gerações possam apontar suas memórias e pertencimentos, fazendo com 

que o patrimônio cultural seja também um reflexo da construção identitária da localidade. 
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Patrimônio cultural, grupos sociais e relações de poder na Festa do Pau da 

Bandeira de Santo Antonio em Barbalha, Ceará 

 

José Edvar Costa de Araújo1 

Resumo: A Festa do Pau da Bandeira de Santo Antonio, Barbalha-Ceará, produção 

sociocultural registrada como Patrimônio Cultural Brasileiro, pelo Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, em 2015, acontece há cerca de um século em ambiente 

de tensão e coparticipação entre as forças que a produzem. Diferentes e desiguais grupos 

buscam fortalecer suas identidades sociais, ser reconhecidos e ampliar o espaço de poder; lutam 

para controlar os recursos materiais e imateriais, as formas de organização, os símbolos e 

significados da Festa. A comunicação proposta ao III Seminário Nacional História e Patrimônio 

Cultural trata do período entre 1991 e 2020, considerando as profundas mudanças em curso na 

cultura local, originadas de processos internos e/ou provenientes dos contatos com processos 

exteriores; destaca os atores e práticas sociais consideradas tradicionais e os atores e práticas 

consideradas emergentes - seus lugares sociais, interesses, papéis, conflitos, disputas e 

negociações. A abordagem se apoia em contribuições da história, antropologia, sociologia e 

educação, para compreender as lutas dos segmentos e grupos envolvidos por representação, 

poder e participação. Dialoga com obras de referência sobre o tema; analisa documentos sobre 

concepção e políticas de salvaguarda do patrimônio cultural no Brasil; examina entrevistas com 

memorialistas, estudiosos, brincantes e organizadores da Festa; recorre a informações 

provenientes da convivência, da observação direta e das discussões em eventos acadêmico-

científicos ocorridos em Barbalha nos anos recentes.  

Palavras-chaves: Patrimônio Cultural; Festa do Pau da Bandeira; Relações de poder. 

PONTO DE PARTIDA 

 

No ano de 1991, pela primeira vez acompanhei, assisti e participei da Festa do Pau da 

Bandeira de Santo Antônio, abertura da Festa Padroeiro da Paróquia, na cidade de Barbalha. 

Na oportunidade, iniciava as atividades de campo da pesquisa proposta ao Curso de Mestrado 

em Educação Brasileira da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará: examinar 

a manifestação cultural do ponto de vista do papel pedagógico exercido por ela nas relações 

sociais da comunidade. 

Nos anos seguintes, continuei acompanhando a Festa, com este objetivo imediato. 

Posteriormente, mantive o interesse pela cultura local, sempre que possível voltando a Barbalha no 

 
1Professor Adjunto da Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA. Doutor em Educação Brasileira pelo 

Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará – UFC. 
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período da Festa. Mais recentemente, desde 2019, tenho colaborado e presenciado eventos acadêmicos 

- as três edições do Simpósio Nacional sobre Patrimônio e Práticas Culturais e o segundo Seminário 

Ensaios sobre a Memória da Cidade - organizados por entidades locais, entre elas o Centro Pró-Memória 

de Barbalha Josafá Magalhães, a Escola de Saberes de Barbalha com o apoio da Universidade Regional 

do Cariri, da Secretaria de Cultura do Ceará, IPHAN, Secretaria de Cultura de Barbalha e outras. 

A discussão apresentada neste texto, portanto, consolida intuições e informações 

reunidas ao longo destes trinta anos de interesse, observação e reflexão. Por uma parte, sintetiza 

a apreensão dos movimentos da dinâmica social que produz a manifestação cultural, desde seu 

aparecimento, passando pelo presente e prospectando as possiblidades de futuro; neste aspecto 

dá continuidade à primeira reflexão, sobre o papel pedagógico da Festa na constituição da 

sociedade barbalhense. Por outra parte, por ser também produto de uma atividade investigativa 

continuada no decorrer dos anos – ora sistemática ora eventual - é ponto de partida para uma 

etapa de estudo que pretende mergulhar mais especificamente no universo das relações de poder 

desenvolvidas nesta complexa produção cultural.  

 

A “IMPORTÂNCIA” DA FESTA DO PAU DA BANDEIRA ... 

 

Ao longo destes anos, uma afirmação bastante repetida, ouvida de inumeráveis 

pessoas, nas mais diferentes situações, é que a Festa do Pau da Bandeira de Santo Antônio de 

Barbalha constitui a expressão cultural mais relevante daquele município. De fato, as palavras 

usadas são a expressão “mais importante” ou “importante”. 

Com base nas observações feitas ao longo de três décadas, concordo inteiramente com 

a afirmação. Contudo, percepções como esta não são exclusivas da Festa de Barbalha; fazem 

parte de todas as manifestações culturais de grande porte. Como tantas outras manifestações, a 

Festa do Pau da Bandeira de Santo Antônio é fruto de uma construção social, histórica, 

agregando e fundindo uma miríade de pequenas festividades, representativas dos anseios 

materiais e imateriais dos mais distintos grupos e indivíduos.  De tal modo que, ao observador 

menos atento, a Festa parece até ter a vida própria.  E em certa medida tem mesmo, caso se 

examine de modo aprofundado como seus produtores - de todas os estratos sociais – se 
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confundem com o próprio evento na luta cotidiana para assegurar a existência e o espaço social 

para manifestar seus modos de existir. 

Consequentemente, para qualificar o uso dos termos “mais importante” ou 

“importante” em relação à Festa do Pau da Bandeira de Santo Antônio de Barbalha, há a 

necessidade de descrever e analisar de quem são seus produtores sociais: as instituições, os 

agrupamentos sociais, os grupos de brincantes e artistas, as organizações mediadoras, os 

indivíduos que aí se sobressaem; identificar seus objetivos explícitos e implícitos, as 

expectativas que os emulam por gerações, as dinâmicas relacionais presentes na estrutura social, 

as formas e relações de poder que os interligam na produção da Festa, as relações com agentes 

externos ao universo cotidiano do município, mas que mantém ligação com a Festa, caso dos 

organismos de Estado, de setores do mundo da economia, dos milhares de visitantes.  

Esta argumentação sustenta, portanto, que a adequação da afirmativa da “máxima 

importância” da Festa do Pau da Bandeira para o conjunto da vida e das expressões culturais 

do município de Barbalha não se esgota na compreensão intuitiva; a concordância com a 

assertiva direciona para a caracterização do conjunto de fundamentos e consequências que a 

sustentem. 

 

... E AS RELAÇÕES DE PODER NA PRODUÇÃO DA CULTURA 

As estruturas e circunstâncias observadas, descritas, analisadas e apresentadas –

sobretudo nos recentes trinta anos - para discutir e interpretar as variadas faces da Festa do Pau 

da Bandeira, configuram relações sociais em diferentes períodos históricos, em diferentes 

conjunturas locais, nacionais e internacionais, movimentos que mostram o surgimento e o 

desaparecimento de práticas, a ascensão e o declínio de grupos de influência, o estabelecimento 

de equilíbrios e rupturas. Em síntese, falam explícita ou implicitamente de relações de poder 

que a atravessam.  

O fato de se adotar, como fundamento do estudo, a existência e o peso das relações de 

poder nesta expressão cultural, exatamente isto, demanda o trabalho de reconstrução do 

conceito. Gérard Lebrun (1984, p. 10-27) coloca em debate determinadas coordenadas sobre a 

compreensão do que seja o poder, que certamente serão objeto de aprofundamento por serem 
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determinantes para as análises e interpretações inspiradas pela Festa. Em síntese, trata-se de 

enfrentar o desafio de elaborar uma compreensão sobre o poder, articulando as reflexões que o 

materializam como um ente concreto e estruturado e as reflexões que chamam a atenção para 

sua existência como um feixe de relações presentes em todo o corpo social.  

Considerada a Festa do Pau da Bandeira como acontecimento que tem seu ápice 

público durante um dia, as situações em que as relações de poder aparecem mais notórias são: 

a missa de abertura da Festa; o desfile dos grupos de expressão cultural, após a missa, 

coordenado pela Secretaria de Cultura do município; o carregamento do Pau da Bandeira desde 

a zona rural até a Praça da Matriz, controlado pelos carregadores sob a orientação do Capitão 

do Pau da Bandeira; as  atividades sociais, realizadas à noite, envolvendo parque de diversões, 

barracas, leilões e os shows musicais em praça pública. 

Nestas atividades públicas será possível examinar as relações de poder em aspectos 

como: a definição de papéis – especialmente a função de coordenação e controle - por parte de 

instituições e grupos sociais; a distinção entre o que é considerado eminentemente de caráter 

religioso - e de exclusivo controle das instituições religiosas, principalmente a Paróquia - e o 

que sendo do campo do sagrado, não está exclusivamente subordinado ao controle institucional; 

as atividades caracterizadas como de responsabilidade dos agentes públicos - religiosos e 

estatais - e as demais que ocorrem por iniciativa e sob o controle de agentes privados – 

empresas, pequenos comerciantes, organizações da sociedade, indivíduos. 

Estes são os aspectos nos quais as relações de poder são mais imediatamente visíveis. 

Entretanto, elas não estão presentes apenas nas iniciativas e acontecimentos visíveis a olho nu. 

Elas estão presentes em camadas mais profundas da atividade social. Aqueles níveis em que os 

agentes atuam em termos estratégicos. Ali onde as intenções, os interesses, os objetivos, 

procedimentos e manobras não estão totalmente explícitos; podem até ser despistados ou 

ocultados. 

Neste nível de ação, por exemplo, as relações de poder tocam os procedimentos usados  

para decidir e implementar os mecanismos, os montantes e a destinação dos recursos financeiros 

captados pelos organismos do município junto ao Governo do Estado e o Governo Federal; 

estão vinculadas ao conhecimento e cálculo do montante dos recursos que circulam no 
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município por ocasião da Festa, incluindo a informação sobre a parte que passa a irrigar e 

fortalecer a economia local e a parte que é drenada para cadeias econômicas externas; dizem 

respeito ao peso e ao papel da Festa para a formação da imagem pública dos pessoas com 

carreiras políticas no executivo e no legislativo, ou de empresas que buscam associar sua 

imagem à Festa; fazem parte, finalmente, das relações de poder as ações e iniciativas efetivas 

que os grupos de expressão cultural dos setores “populares”, seus líderes e os mediadores  - 

associações e organizações criadas por  agentes das classes intermediárias - desenvolvem para 

atuar na defesa dos seus interesses. 

As relações de poder manifestam-se em todas as atividades de produção da Festa, e 

não apenas no período festivo: aproximações, acordos, conflitos, cooperações – tanto no campo 

material como no campo simbólico. 

Estas relações não se expressam sempre de modo direto, como uma correia de 

transmissão; ocorrem no mais das vezes através de mediações, umas mais explícitas, outras 

menos explícitas, até invisíveis. Pela própria característica, de serem relações produzidas e 

produtoras da organização social produtora da Festa, são infrutíferos os esforços para captá-las 

e atuar sobre elas como se fossem suscetíveis de soluções imediatistas, de natureza legal ou 

moral. De fato, as relações de poder são construídas no contexto de interesses materiais e não 

materiais, ações institucionais e circunstâncias, explicações estruturadas e impulsos subjetivos 

- como processos contínuos, cujos desenvolvimentos resultam de movimentos abrangentes, 

múltiplos e interconectados. 

 

OCONTROLE DA FESTA: UMA PERSPECTIVA DIACRÔNICA 

 

As informações originadas nos documentos produzidos por instituições ligadas ao 

processo de formação através da conquista e colonização como também as notícias que se 

reproduziram através da memória coletiva tornam possível simular periodizações da Festa, 

balizando-se por eventos e características de abrangência geral e/ou acontecimentos 

específicos, na qual se vislumbre sinais das relações de poder. 
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A periodização apresentada a seguir corresponde à compreensão adotada pelo autor ao 

longo de anos de estudo, fundada em sua compreensão de mundo e naquilo que lhe parece ser 

compatível com a abordagem interpretativa escolhida. O que não significa tratar-se de uma 

construção arbitrária. O panorama aqui apresentado, espelha-se na versão desenvolvida na 

primeira tentativa de estudo, nos primórdios dos anos de 1990 e acrescenta percepções 

posteriormente adquiridas. 

No longo período que se estende de 1778 - ano da licença para ereção da capela sob o 

patronato de Santo Antônio -  a 1973, a principal força social que dirige a produção da Festa é 

a Igreja Católica, significando esta afirmação que os segmentos privados e estatais, as classes 

dominantes e as classes dominadas, se alinham sob a orientação dominante da Paróquia e a 

Festa consiste fundamentalmente dos rituais do catolicismo oficial e não oficial, sejam as 

práticas de devoção sejam as práticas de diversão. 

Que não se considere impertinente lembrar que, tendo se tornado um significativo 

espaço das manifestações culturais das diferentes classes sociais que compõem a sociedade 

barbalhense, muito particularmente aquela maioria da população que está na condição de 

subordinação, as festividades devocionais em torno do padroeiro Santo Antônio se originam da 

imposição dos valores e dos signos daquele que é considerado o seu “fundador”, o Capitão 

Francisco Magalhães Barreto e Sá.  

No ano de 1928, de acordo com a memória consolidada, ocorre um fato que, visto na 

perspectiva contemporânea, tornou-se um marco na inserção do Pau da Bandeira no conjunto 

da Festa de Santo Antônio. Naquele ano o vigário Pe. José Correia Lima toma a decisão de 

incorporar o carregamento do Pau da Bandeira à programação religiosa. Em conversas 

informais, nos anos de 1990, mais de uma pessoa, não muitas, asseveraram que a atitude do Pe. 

José Correia era uma tentativa de trazer para o controle institucional uma prática não muito 

aceita como manifestação adequada às práticas devocionais, mas que era impossível de ser 

proibida ou extinta. Deste modo, seria mais sensato trazer para o âmbito das festividades 

reconhecidas, de modo a controlar os excessos, sobretudo o uso de bebida alcoólica pelos 

carregadores; estabelecer uma relação de convivência e reconhecimento dos devotos.  
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O ano de 1973 assinala um momento em que o controle da Festa visivelmente está se 

deslocando do âmbito da instituição religiosa católica para a esfera do Estado. Os primeiros 

anos daquela década escancaram a profunda mudança que vinha ocorrendo na estrutura 

socioeconômica do nordeste, com repercussão em todas as sub-regiões e centros sub-regionais, 

caso do Cariri cearense. Esta mudança profunda pode ser genericamente denominada de 

inserção na dinâmica contemporânea do modo de produção capitalista; corresponde à 

reestruturação interna da produção socioeconômica, provocando o desmonte das estruturas 

produtivas “tradicionais” e obrigando os empreendedores e gestores públicos a buscarem 

alternativas possíveis e viáveis na situação apresentada. No caso de Barbalha, assiste-se ao 

declínio da atividade canavieira e ao empobrecimento visível de todos os segmentos sociais. É 

nesta situação, quando ocorrem simultaneamente as tentativas de industrialização, que o poder 

público municipal, provavelmente baseado em recomendações de técnicos e na intuição local, 

volta-se para o potencial socioeconômico representado por elementos como as fontes de água, 

os engenhos e casario de feição colonial, a culinária e festejos - capazes de atrair visitantes. O 

prefeito municipal Dr. Fabriano Sampaio toma a iniciativa de “re-organizar” os festejos de 

abertura da Festa de Santo Antônio, dando uma dimensão de espetáculo ao carregamento do 

Pau da Bandeira, ao incorporar as apresentações dos grupos “folclóricos”, a venda de comidas 

típicas, as disputas entre as barracas – enfim numa grande Festa regional. 

Quase duas décadas depois, em 1991, evidencia-se um aprofundamento deste 

movimento de influência do Estado na organização e na gestão da Festa. O aparelho estatal no 

Ceará já está bastante adaptado a mais um momento da “modernização” capitalista, 

implementada a partir do projeto do grupo de empresários do Centro Industrial do Ceará, que 

agora hegemonizam o poder político e elegem governador um de seus integrantes. No âmbito 

local e da Festa os acontecimentos de 1991 podem ser interpretados como parte dos esforços 

para a inclusão do Cariri na “indústria do turismo”. As medidas orientam-se no sentido de 

introduzir elementos da racionalidade capitalista na gestão da Festa do Pau da Bandeira, que 

ganha contornos mais nítidos de espetacularização. Naquela circunstância, a denominada parte 

social dos festejos – compostos pelos parques, barracas e palco relativamente modesto para os 

shows noturnos – é deslocada da Praça Engenheiro Dória ou Praça da Estação, para um grande 
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espaço denominado Parque da Cidade. Esta mudança é apresentada como indicador de novos 

tempos, do crescimento e da importância da Festa. A mudança não é apenas de território e de 

volume, é também de significado e de controle socioeconômico da manifestação. Os grandes 

shows que passam a acontecer no Parque da Cidade estão cada vez mais inseridos no fluxo da 

indústria cultural que produz entretenimento em massa - sobressaindo-se as bandas de forró. 

Artistas da indústria cultural enraizada regionalmente perdem espaço paulatinamente. Por outro 

lado, o público alvo principal não é mais a população local, com sua constituição de cunho 

tipicamente familiar; é o público externo. A medida do sucesso de cada Festa passa a ser a 

quantidade de bandas, cantores e cantoras que estão na moda, na mídia. 

O ano de 2015 assinala a inscrição da Festa no Livro de Registro das Celebrações do 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, no dia 17 de setembro. Este 

ato corresponde ao que se denomina de reconhecimento da Festa como patrimônio cultural do 

Brasil. Três anos depois, no dia 13 de dezembro de 2018, o Conselho Estadual de Preservação 

do Patrimônio Cultural do Ceará - COEPA, organismo da Secretaria de Cultura do Estado do 

Ceará, fará o mesmo em nível. Estas duas decisões, decorrentes de processos desenrolados em 

instituições do âmbito do Estado brasileiro, foram provocadas e subsidiadas em grande parte 

pela iniciativa, interesse e acompanhamento constantes de entidades, movimentos e pessoas 

situadas no âmbito das organizações da sociedade ou com vínculos com estas organizações. O 

que indica a crescente capacidade destes setores de atuarem no contexto da produção e do 

controle da Festa. Por outro lado, desde os primeiros anos deste século, não apenas organismos 

diretamente vinculados à estrutura governamental têm tido uma atuação na gestão da Festa – 

casos da Secretaria de Cultura do Ceará e do Escritório do IPHAN. Instituições como o 

SEBRAE, a Universidade Regional do Cariri, entre outras, tem atuado com muita efetividade 

em diversos momentos, de acordo com suas finalidades e possibilidades. Por outro lado, não 

tem sido menos expressiva a presença das chamadas organizações não governamentais locais, 

com destaque para o Centro Pró Memória Josafá Magalhães, a Escola de Saberes de Barbalha, 

a Associação Engenho Velho, o Instituto Currupio, a Associação dos Carregadores do Pau da 

Bandeira. Estes movimentos e associações, em certa medida, desempenham papéis de mediação 

entre os setores tradicionalmente controladores da Festa – Igreja, Estado, setor privado - e 
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aqueles que são visualizados como os setores populares, os grupos de manifestação culturais, 

destacando-se mais recentemente seus líderes, nas figuras dos “mestres”. 

 

 

O CONTROLE DA FESTA: UMA PERSPECTIVA DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇOS E 

DESEMPENHO DE PAPÉIS 

 

Observar os movimentos da disputa pelo controle dos elementos materiais e imateriais 

da Festa, no decorrer de sua existência, arrasta a atenção para determinados objetos dos 

embates: a ocupação dos espaços de realização do evento; determinação e contornos dos papéis 

desempenhados por agentes individuais e coletivos. 

Quanto aos espaços físicos de localização dos eventos da Festa, destaca-se a própria 

Igreja Matriz como o palco das práticas devocionais próprias do catolicismo, realçando a missa 

de abertura dos festejos, no último domingo de maio ou primeiro domingo de junho, com 

participação dos carregadores e a benção da Bandeira; como lugar das celebrações diárias das 

trezenas e missas e ponto de chegada da procissão no dia 13 de junho, encerrando a Festa de 

Santo Antônio.  

Outro espaço a ser considerado é o da parte social da Festa, que acontece sobretudo 

nas noites, após as atividades religiosas. Durante muitas décadas os espaços mais reconhecidos 

da programação social eram: o entorno da igreja matriz, com barracas, leilões e quermesses; a 

Praça Engenheiro Dória, a Praça da Estação, onde havia também uma grande uma grande 

quantidade de barracas, o parque de diversões e estava localizado o palco para os shows 

noturnos com artistas locais, regionais e de circulação nacional. Nos inícios dos anos de 1990 

é construído o Parque da Cidade, um espaço monumental, 

e estas atividades são transferidas para lá. 

A reconstituição dos espaços, composição e formato da parte social da Festa 

certamente evidencia um percurso mais variado e complexo: em depoimento gravado em abril 

de 2019, um dos mais autorizados conhecedores da Festa, o professor e pesquisador barbalhense 

Josier Ferreira da Silva, faz alusão ao período em que as festividades sociais aconteciam na Rua 
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Divino Salvador, nas imediações de onde se situa hoje a Igreja Batista, realçando neste 

testemunho a dinâmica de ocupação dos espaços da cidade em diferentes épocas e 

circunstâncias. 

Em virtude do crescimento populacional no perímetro urbano de Barbalha e das 

cidades vizinhas, originando a região metropolitana do Cariri, assim como do aumento da 

presença de visitantes ao longo do período de festejos, é possível verificar que nos dias atuais 

já não se pode mais afirmar que a parte social da Festa ocorre neste ou naquele espaço 

exclusivamente. As atividades desta natureza ocupam de fato vários espaços, simultaneamente, 

merecendo cada um deles descrição e análise de suas características. 

Um terceiro espaço a ser considerado é aquele vinculado ao percurso do cortejo do 

Pau da Bandeira: este espaço tem um segmento na zona rural, a partir das imediações da mata 

de onde a árvore é retirada; inclui os bairros localizados na entrada da cidade e finalmente chega 

ao trecho mais conhecido e documentado, o centro urbano, entre o largo da Igreja do Rosário e 

o Largo Pedro Batista Filho, na Praça da Matriz – onde o mastro é fincado e a bandeira hasteada. 

Finalmente um quarto espaço a ser considerado é o percurso por onde passa a procissão 

de encerramento da Festa, desde o local da saída da imagem de Santo Antônio, ruas e bairros 

de percurso e chegada à praça da Matriz. 

Quanto aos atores que desempenham papéis reconhecidos e que, nesta condição, 

participam das movimentações tendo em vista fortalecer ou ampliar sua influência na 

organização e realização da Festa, inclusive a gestão destes espaços, um deles é Igreja Católica, 

através da Paróquia e da figura do Vigário; e de modo mais periférico e muitas vezes informal, 

outras organizações e grupos católicos com presença ativa na instituição e na cidade. 

Atualmente a presença destes atores pode ser classificada como bastante discreta, 

concentrando-se no terreno reconhecido e auto-reconhecido como de legitimamente seu.  

O setor estatal mantém uma presença crescente e intensa, especialmente no sentido de 

estimular a integração da Festa na dinâmica do desenvolvimento regional através do turismo 

religioso e cultural. Esta atuação tem sido mais efetiva e sistemática da parte do governo 

estadual, que inclusive mantém um Escritório Regional da Secretaria de Cultura, com presença 

constante nas iniciativas de debate sobre a salvaguarda da Festa e na valorização da imagem 
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dos mestres e demais produtores das expressões culturais e artísticas. Já o governo municipal 

de Barbalha, através de sua Secretaria de Cultura tem tido uma atuação menos assertiva, embora 

permanente, como o esforço para manter as apresentações dos grupos por ocasião da própria 

Festa de Santo Antônio, no período natalino e outras ocasiões. No caso do Governo Federal, a 

ação ocorre através da transferência de recursos, através do Ministério do Turismo, para 

financiamento de serviços de infraestrutura e outros durante a Festa; apesar de não ter a presença 

direta de instituições, desempenha um papel provavelmente crucial no que diz respeito aos 

recursos anualmente repassados. 

Um setor sobre o qual existe pouco conhecimento é o setor privado ou empresarial: 

tanto segmentos de abrangência nacional ou regional cujos interesses estão diretamente 

vinculados à realização da Festa - setor de bebidas, produtoras de entretenimento, fornecedores 

de serviços -; bem como o grande, médio e pequeno empresariado comercial que tem na Festa 

a oportunidade de aumentar o volume de negócios. Neste campo pouco conhecido da Festa e 

das relações de poder se incluem também a rede de médios e pequenos comerciantes locais, 

assim como os segmentos que podem ser considerados emergentes, aqueles ligados aos artistas 

populares, que produzem e vendem serviços e produtos materiais e não materiais diretamente 

vinculados à Festa e a outras expressões da cultura. 

 

PONTO DE CHEGADA. PONTO DE PARTIDA 

 

Em síntese, para abrir horizontes no conhecimento acerca das relações sociais de poder 

presentes na produção da Festa do Pau da Bandeira de Santo Antônio e ir mais fundo na 

avaliação dos seus limites e possibilidades como processo histórico-pedagógico, as formulações 

elaboradas até agora constituem ponto de partida para: saber mais e melhor sobre as condições 

e fatores múltiplos em que se assentam; o potencial que encerram para influenciar os rumos das 

relações e formas de organização social 

Esta estratégia de estudo abrange a descrição e a análise dos fatores econômicos, 

sociais e políticos que conformam aquela formação social, na busca de adquirir uma visão de 
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totalidade capaz de lançar luzes sobre os processos gerais e as expressões específicas da 

manifestação cultural, reconhecendo as suas interconexões. 

A referida visão da totalidade compreende por uma parte o bloco de estruturas 

institucionais, que atraem e organizam, sob sua influência, os demais componentes envolvidos 

na produção da Festa. Na produção direta da Festa estas poderosas estruturas atraem e 

organizam a participação e os interesses de estruturas e organizações de menor porte, com 

atuação e presença mais delimitada porém não menos significativa, bem como os indivíduos 

com suas motivações subjetivas.  

A empreitada aqui delineada, portanto, deverá se desdobrar em duas vertentes 

articuladas: na perspectiva diacrônica, visando construir uma visão panorâmica na linha do 

tempo; na perspectiva sincrônica, possibilitando análises minuciosas de determinadas 

conjunturas e fenômenos. Ao mesmo tempo, o exame do que constitui o universo destas duas 

vertentes, buscará captar os elementos estruturais e os elementos subjetivos, os componentes 

da materialidade e os componentes do imaginário – até onde possível estabelecendo a 

compreensão racionalizada e ao mesmo tempo assegurando o maravilhoso e o inefável da Festa 

do Pau da Bandeira de Santo Antônio de Barbalha. 
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O Funk enquanto manifestação artística e cultural de valor ao nosso 

patrimônio na educação 

 

Marcos Paulo Moraes Oliveira1 

Resumo: Ainda que exista uma elite cultural, que se ache no direito de julgar o que é cultura 

ou não, é inegável o papel que o funk contemporâneo assume na atualidade enquanto um 

movimento artístico e social de empoderamento para os grupos sociais mais vulneráveis. 

Felizmente, para o descontentamento dessa elite, este ritmo musical controverso e polêmico, 

hoje desempenha um importante papel para com o patrimônio cultural, através das formas de 

expressão, que por ele se destacam e por sua visibilidade imensurável dentro e fora do país; 

afinal o funk é arte, é movimento e, principalmente, é resistência, resistência a um sistema que 

um dia o descartou e o menosprezou. E de acordo com este pensamento, o objetivo deste 

trabalho é reconhecer e compreender o funk enquanto manifestação artística e cultural de valor 

para o patrimônio. Até porque ele nos permite ressignificar às relações de poder impostas em 

sociedade, e também nos auxilia a reformular o significado de cultura popular que muitos, na 

prática, não o conhecem. Por fim, para validar o objetivo deste trabalho, o método de pesquisa 

aplicado consiste de revisão bibliográfica, contextualizada a uma pesquisa qualitativo-

descritiva, feita com profissionais da área da educação na tentativa de analisar como o funk 

pode ser inserido em sala de aula agregando a nossa cultura popular e de resistência.  

 

Palavras-chave: Forma de expressão, Arte em Resistência, Empoderamento, Cultura Popular. 

 

INTRODUÇÃO 

Controverso, mas cultural. O funk, para o descontentamento de uma elite conservadora 

que costuma ditar as regras do que devemos ou não consumir, é hoje parte integrante do 

patrimônio cultural brasileiro, pois ele vai além de um ritmo musical, sendo uma arte em 

construção que transcreve um estilo de vida e o empoderamento de uma cultura anteriormente 

socialmente excluída.   

Isso não é música; é coisa de marginal; é lixo; é depravado; é coisa de gente sem classe; 

não é cultura. Quem nunca ouviu ou leu uma ou mais destas frases referindo-se ao funk ou a 

quem o produz? Embora muitos não acreditem, ele surge como uma manifestação cultural de 

representação de comunidades que buscam na música, na dança, no swing e na batida um jeito 

de expressar sua arte.  

 
1Mestrando em Patrimônio, Cultura e Sociedade (PPGPACS/UFRRJ). E-mail: mpoliveiraufrrj@gmail.com 
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Este ritmo polêmico, que emerge nas favelas, permite que jovens da periferia construam 

sua identidade, alavancando em autoestima uma arte positivista, perante a realidade adversa em 

meio ao caos da violência e da pobreza em que muitos deles se encontram. 

O funk é uma intervenção cultural social, que neste artigo teremos por objetivo 

referenciar sua arte enquanto cultura; argumentar o seu papel dentro da indústria cultural e 

perante a elite de classes e por fim, contextualizar sua relação com a cultura popular e sua 

representatividade enquanto patrimônio cultural, pois sua contribuição para a arte é uma 

ferramenta identitária que narra à resistência das classes menos favorecidas como um meio de 

escapatória a marginalidade e do preconceito da massa em geral. 

Hoje, ele pode ser reconhecido como um ritmo que emplaca os diferentes veículos da 

mídia a nível nacional e internacional, contribuindo para a ressignificação de valores sociais, 

possibilitando interação social entre as classes, diversificando valores e enriquecendo nossa 

identidade que ademais vigora sobre novos padrões de beleza e de comportamento; e mesmo 

que muitos critiquem seus versos por vulgar e imoral, eles narram à realidade de pessoas com 

quem convivemos e que muitas vezes julgamos equivocadamente. 

Sim, O funk emerge entre os menos favorecidos, mas ao enaltecer as vozes daqueles 

que, um dia, foram calados, seu papel sobressai ao de um estilo musical dançante, pois 

contrapõe pensamentos preconceituosos de racismo, machismo, homofobia e costumes afins 

que o conservadorismo nos consome. “[...] o funk promove algo raro em nossa sociedade 

atualmente que é a aproximação entre classes sociais diferentes” (RIO DE JANEIRO. 

Assembleia Legislativa do Estado, 2008). E por isso, é preciso enaltecê-lo. 

 

O FUNK: UMA CULTURA DE RESISTÊNCIA 

O funk surge na década de 1970, sob a influência do rap e do hip hop norte-americano 

como uma forma de expressão cultural, principalmente dentro das favelas cariocas (VIANNA, 

1990). Hoje, ele é reconhecido como uma manifestação artística que narra à realidade de muitos 

jovens brasileiros, que encontram na música uma maneira de se expressar e conquistar um 

espaço na música podendo escapar das adversidades que imperam nas comunidades. 

(CORDEIRO JUNIOR, 2017). 
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A realidade destes jovens emerge como um desafio, ainda não reconhecido pela 

democratização cultural que busca homogeneizar os padrões culturais. Todavia, “a cultura é 

tudo que o ser humano elabora e produz, simbólica e materialmente falando”. (BOTELHO, 

2001, p.74).  

Ao buscarmos saídas para ressignificar o nosso papel em sociedade no mundo 

contemporâneo, entendemos que não nos cabe mais aceitar o que uma elite conservadora nos 

impõe, mas cabe a nós enquanto sujeito social conquistar o nosso espaço e dar voz aquilo que 

nos representa. (HALL, 2006), e como reitera Dayrell (2002, p.120) “os indivíduos constroem-

se socialmente através das experiências sociais, entendidas como a capacidade de o indivíduo 

articular esses tipos de ação, numa dinâmica que leva à constituição da subjetividade do ator e 

sua reflexividade”.  

E exatamente no intuito de conquistar o seu espaço em sociedade, podemos dizer que o 

funk é responsável por narrar à identidade e a resistência de um povo, já recriminado e 

marginalizado; porém, por ele, artistas podem expressar não só uma maneira de pensar, agir ou 

de se vestir, mas permite a consolidação de valores que idealizam a cultura de um grupo, mesmo 

sendo pouco compreendido pelas demais camadas sociais por conta das palavras de baixo calão 

e conotação sexual. E mais, por ser uma forma de expressão das minorias, narra uma realidade 

ímpar dos desafios que muitos brasileiros enfrentam diariamente (CORDEIRO JUNIOR, 

2017). 

Já é hora de entendermos que o significado de cultura não deve estar amparado somente 

pelo que a elite impõe. Por hoje contarmos com a ampliação deste termo, podemos afirmar que 

a cultura também condiz com um processo que nasce do povo e é para o povo, que é o que 

conhecemos por cultura popular. Canclini (1998) diz que o popular surge como uma 

manifestação dos menos favorecidos em sociedade e não necessariamente precisa ser um 

movimento que agrade a todos.  

E, por ser popular, por que o funk precisa agradar a todos? A cultura popular narra à 

resistência, e é capaz de impor uma identidade. Ademais, “ter uma identidade supõe não apenas 

ter o conhecimento do que a pessoa é, mas também o conhecimento que os outros fazem dela” 

(SILVÉRIO, 1999, p. 47).  
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Perante o caos político e social que encontramos mundo afora nos dias de hoje, a cultura 

popular é um dos espaços mais importantes de ressignificar a nossa existência, pois através da 

arte podemos nos expressar, contar a nossa história, mesmo que humilde, mas que também, por 

direito, nos permite desempenhar o nosso papel em sociedade. 

Infelizmente, ainda existem muitos autores que desclassificam e desmerecem a cultura 

funk, seja por sua origem ou pelo que ela representa; mas assim como o conceito de cultura se 

expande diariamente, o direito a arte é plural e não excludente.  

 

O FUNK E SUA REPRESENTATIVIDADE 

Mas quem são os artistas que utilizam da cultura funk como forma de expressão? Assim 

como existe uma elite que queira nos dizer o que é cultura e/ou subcultura, também há os que 

queiram impor um padrão de beleza. Porém, como sabemos o funk representa resistência e afere 

valor a novas identidades, que foge qualquer regra ou padrão social, mas que é característico e 

de valor a um movimento ainda maior. 

Os funkeiros costumam ser vaidosos e abolem a antiquada masculinidade tóxica e neutra 

do conservadorismo. Os homens descolorem, desenham e raspam cabelo e sobrancelha, usam 

acessórios extravagantes e roupas coloridas. As mulheres, por sua vez, se permitem vestir 

roupas curtas e sinuosas, cabelos dos mais diferentes estilos, até há as que usam perucas e 

biquínis dos mais cavados. Fora os indivíduos que não se reconhecem dentro dos padrões 

binários que também se sentem incluídos e se valorizam por esta arte. Importante dizer que 

mesmo que seja para chamar a atenção, cria uma identidade digna de ressignificar a 

malandragem e a vulgaridade, nos valendo de que a moralidade não pode ser dita apenas pelo 

que aparentamos ser, mas pelo que realmente somos. Bons ou maus, a ética vai além do 

preconceito do senso comum. 

Quem vive do funk são pessoas da nossa sociedade e que mesmo uma elite não sendo 

capaz de compreendê-los, é inenarrável a sua contribuição para a arte em geral e para o nosso 

patrimônio cultural. 

Slater (2003, p. 14) fala que “a cultura do consumo é uma história de luta pelo 

cotidiano”, luta esta, que podemos dizer, ultrapassa qualquer imposição que nos diga o que 
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vestir, até porque, mesmo os que digam que os artistas e os adeptos deste segmento são vulgares 

por exibir o corpo inapropriadamente, o corpo não é um objeto de consumo, ele é arte, protesto 

e vida. Valorizar o corpo pela arte reafirma o conceito de liberdade de expressão e como 

observamos, nos mais diferentes protestos feministas a mensagem que se propagou “meu corpo 

minhas regras.” 

Podemos dizer que por muitos anos o corpo, principalmente o feminino, fora 

objetificado e sexualizado, todavia o imundo e o obsceno que o conservadorismo intitula, é na 

verdade uma manifestação cultural que perpassam fetichismos e a vulgaridade. Precisamos 

entender que exibir e apreciar o corpo, as curvas, por sensualidade ou não, desmistifica tabus e 

reinterpreta o papel que a mulher possa assumir em sociedade (JACOB E VIANA DE PAULO, 

2020). 

O funk narra “uma multiplicidade de vozes, tanto entre os agentes de fala do mercado 

musical do funk quanto entre acadêmicos e militantes do campo da cultura" (JACOB E VIANA 

DE PAULO, 2020, p. 8). Ele nos permite contextualizar diferentes ideologias que perpassam 

as problematizações sociais. Cada variante com sua importância, afinal também é sobre 

empoderamento e resistência, principalmente, ao conquistar um espaço que antes fora negado. 

Para as funkeiras, expor e explorar o corpo vai além do preconceito e do machista que 

as objetificam. Essas mulheres reconhecem que, mesmo com poucas roupas elas podem 

descontruir e ressignificar o seu espaço, ainda que para os que acreditam que elas se vulgarizam 

para chamar a atenção, mesmo que seja para tal finalidade, indubitavelmente precisamos 

reconhecer que elas são exemplos para muitas daquelas que ainda são reféns de imposições hoje 

já antiquadas e inclusive, para com a violência doméstica. Hoje muitas funkeiras em suas 

músicas narram como se livraram de homens abusivos e violentos e também influenciam muitas 

outras que se identificam e se fortalecem para pedir ajuda (BRILHANTE et al., 2018). 

Não podemos esquecer que, nos dias de hoje a cultura funk também disponibiliza um 

espaço intercultural para pessoas que não se reconhecem pela classificação binária – homem-

cis e mulher-cis -, a comunidade LGBTQIA+, por exemplo, encontra neste segmento um espaço 

de atuação para manifestar sua arte e contar sua história. 
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Ainda que o preconceito o caracterize por vulgar, a cultura funk, de fato, reinterpreta 

palavras como piranha, vadia, gostosa e outros adjetivos que antes automaticamente 

associávamos a algo ruim, porém hoje não mais. Hoje estes adjetivos se ressignificam, 

principalmente para as mulheres e o público LGBTQIA+ que, se valem da coragem para se 

expressar publicamente. 

Na busca de dados que validem este argumento, analisamos a pesquisa de Gomes (2016, 

p.192) que descreve: “se durante muito tempo o funk foi considerado um ritmo com profusão 

de letras homofóbicas, uma geração de artistas homossexuais está disposta a mostrar que o 

gênero também tem espaço para o público LGBT” e mais, o funk permite que artistas que fogem 

ao padrão binário utilizem deste espaço para reforçar sua identidade e mostrar o seu talento; 

como a autora narra à opinião de uma funkeira travesti que diz transcrever em suas letras a 

oportunidade de “amenizar a homofobia, mostrar a diversidade e tudo o que fale da nossa vida 

e da minha vida, de uma travesti de 25 anos. Tudo o que eu penso, o que eu vivo eu procuro 

colocar nas minhas músicas” (GOMES, 2016, p. 195). 

Logo, precisamos compreender que assim como a sociedade muda economicamente, 

nossos valores sociais também deveriam, porque até os mais desafortunados merecem seu 

espaço de luta e conquista por meio da arte enquanto estilo de vida. O funk ratifica o conceito 

de cultura por se valer de princípios que amenizem uma dor e simbolizem o empoderamento 

para estes que lidam com o preconceito diariamente. 

Vai além do ser rico ou pobre; bom ou ruim; hetero ou homossexual; cis ou trans; branco 

ou preto; mimado ou favelado. É sobre respeitar as diferenças e dar espaço para novas 

manifestações culturais, seja para o nosso consumo direto ou indireto, mas que reflita a nossa 

realidade.  

E como Barbosa (2006, p. 42) reitera “é fundamental explorar profundamente as 

relações entre cultura, consumo e as diversas concepções de pessoa, indivíduo, relações sociais, 

formas de mediação e comunidades a que o consumo está ligado”. Se o funk consegue hoje 

ocupar um espaço no mercado considerável digno de respeito, é porque as comunidades 

precisam ser ouvidas e por isso na academia, cabe a nós propagar este conhecimento de valor a 

arte, a cultura e a resistência.  
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O FUNK: UM PATRIMÔNIO CULTURAL DO POVO E PARA O POVO 

Paulo Freire (2003, p. 79) nos diz que “[...] o conhecimento é processo que implica na 

ação-reflexão do homem sobre o mundo” e mesmo que reconhecer o funk como cultura seja 

um processo demorado para muitos, não há discussão, ele contribui para a cultura popular, que 

é consumida e produzida pelo povo e para o povo, pois ele “é uma manifestação cultural 

complexa, que envolve música, letra, literatura, dança, aspectos cênicos, vestimentas, 

linguagem; o funk é uma manifestação cultural;”, ou seja, ele “é patrimônio cultural do Brasil” 

(DANTAS, 2012, p. 322).  

A cultura tem papel fundamental na formação e capacitação do homem em sociedade, 

nunca ignorando que “uma das metas pretendidas pelas políticas públicas de cultura será sempre 

o desenvolvimento da cultura e, simultaneamente, a conformação de uma nova cultura política, 

que contemple e assegure a cidadania cultural.” (RUBIM, 2007, p. 47). Teoricamente, um 

discurso poético, mas e na prática seriam as políticas públicas de cultura compreensivas e livres 

de preconceito? 

O funk não é apenas uma manifestação cultural advinda das favelas, é uma identidade 

que chegou ao asfalto, e mesmo que muitos o julguem como vulgar, ele retrata visivelmente a 

realidade de muitos brasileiros; até porque, o funk é mais um canal de comunicação que narra 

as problematizações sociais e, uma vez que discutirmos e problematizarmos tais questões, por 

que não transformá-las em ação de entretenimento?  

A cultura do funk é plural e, como antes discutimos, suas ramificações narram realidades 

distintas. Ainda há quem o desqualifique por mencionar a criminalização, a violência, sexo e o 

consumo de drogas. Mas como também antes dito, ele reflete a realidade de muitos brasileiros 

e, sobretudo, não estamos isentos de tais problematizações. Se hoje afirmamos que ele é um 

dos reflexos da realidade brasileira é porque ele vai além do entretenimento, pois seu papel vem 

a ressignificar o que interpretamos como liberdade de expressão.  

E por resistência e representatividade, o funk reconstrói identidades sociais e suas 

músicas “revelam, sobretudo, a busca pela identidade e reconhecimento social” (OLIVEIRA e 

NUNES, 2015, p. 3). 
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Valorizar esta cultura é sobre poder revogar o direito à manifestação e ao consumo da 

arte, independente dos recursos utilizados, afinal é sobre revogar a nossa participação e exigir, 

enquanto cidadãos, o direito por lutar pelo que acreditamos e merecemos. Nosso conhecimento 

sobre o assunto não deve ser limitado, precisamos romper o nosso preconceito e entender que 

a realidade no mundo externo vai além do que possamos controlar.  

Nas palavras de Paulo Freire (2003, p.114) ele nos diz que o “conhecimento [...] não se 

transfere, se cria, através da ação sobre a realidade”. De fato, muitos são os desafios para 

trabalharmos com este segmento, todavia é inegável o papel que ele assume para com a 

realidade que enfrentamos, e mesmo polêmico e controverso, é um movimento reconhecido e 

respeitado por lei. Como observamos que além da musicalidade, 

 

O funk é uma das maiores manifestações culturais de massa no Brasil, estando 

diretamente ligado aos estilos de vida e experiência de crianças, jovens e adultos das 

favelas e periferias. O funk transcende a diversão, sendo também uma perspectiva 

de vida, vez que assegura empregos de forma direta e indireta. 

Não se pode perder de vista que a cultura funk realiza uma aproximação de todas 

as classes sociais, tornando-se um movimento sui generis, estabelecendo vínculos 

culturais deveras importantes. 

[...] 

Os Mc’s e DJ’s são, em regra, os porta-vozes da favelae, com isso, devem ser 

alçados a patamares relevantes na sociedade pelo importante trabalho que 

desenvolvem. Visando resguardar tão valoroso bem cultural de natureza imaterial, 

vem a presente Lei proteger suas manifestações, ampliando a diversidade e 

fortalecendo a cultura funk. 

[...] 

Em suma, a cultura funk merece a proteção pela sua importância social, obstando 

qualquer tentativa de destruição de seu valor cultural para o Estado do Rio de Janeiro. 

(RIO DE JANEIRO. PROJETO DE LEI Nº 2019/2023, grifo nosso). 

 

Por isso nos atrevemos a dizer que o significado de cultura não tem fim, não cabe a uma 

ciência em específico o compreender; sua pluralidade o credibiliza e o enaltece, independente 

de padrões que um dia antes foram ditados, mas que sua compreensão só o amplie e o 

engrandeça. Pois, uma arte não deve ser reconhecida como melhor ou pior do que outra, pois 

cada uma tem seu papel e valor perante a sociedade. 

Sendo assim, na tentativa de compreender a viabilidade da cultura funk como um 

manifesto de representatividade e resistência, realizamos uma pesquisa quantitivo-exploratória 

com profissionais da educação para analisar se os mesmos são capazes ou não de levar tal 
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conhecimento aos seus alunos em um espaço, livre de julgamentos, mas que valorize e 

reconheça esta importante forma de expressão reconhecida como nosso patrimônio cultural.  

 

METODOLOGIA 

Contextualizando o referencial teórico acima exposto enaltecendo o empoderamento da 

cultura funk e dos impactos que ela nos proporciona ao romper o preconceito da cultura de elite, 

aplicamos uma entrevista de caráter quantitivo-exploratória a educadores para verificarmos se 

o funk pode ser de fato reconhecido como fenômeno cultural e se há viabilidade de ser 

viabilizado em sala de aula enquanto manifestação artística de resistência, identidade e de 

impacto social. A pesquisa quantitativa fora estipulada por sua praticidade, objetividade e por 

contar com os ideais preconcebidos pelos entrevistados (POLIT et al., 2004). E mais, dizemos 

ser exploratória pela familiaridade com o problema junto à compreensão do referencial 

bibliográfico unida as entrevistas realizadas com outros que pertencem a um grupo específico 

– professores - capaz de opinar sobre o tema (GIL, 2007).  

A pesquisa fora viabilizada com o auxílio da plataforma digital Google Forms valendo-

se dos desafios de contato social por conta da pandemia e contou com a resposta de oitenta 

educadores, que foram selecionados de forma aleatória, mas que atuem nos diferentes 

segmentos da educação. O questionário foi aplicado entre os dias 01/06/2021 e 01/07/2021. 

 

ANÁLISE DE RESULTADOS 

As primeiras perguntas se referiram ao perfil do entrevistado e em que segmento da 

educação ele atua no intuito de avaliar a viabilidade de trabalhar o tema de acordo com a 

afinidade – baseando-se que o funk é de interesse comum mais os jovens – e por ser polêmico, 

numa perspectiva de senso comum, compreendemos que trabalhá-lo com adolescentes e jovens 

adultos, seja o mais adequado. 

A faixa etária dos professores entrevistados revela que a maioria deles são jovens, o que, 

reitera o pensamento de senso comum que o funk é um estilo musical de maior atratividade a 

este público. 77,6% dos entrevistados encontram-se entre os 18 e os 45 anos, os demais (22,5%) 

estão entre os 46 e 60 anos de idade. 
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Quanto ao grau de instrução, no intuito de analisar a capacidade crítica dos 

entrevistados, vemos que, a grande maioria, possui pelo menos o ensino superior completo 

(30%) e apenas dez deles (12,5%) só possuem o ensino médio completo - com formação 

pedagógica - ou superior incompleto ou em curso, o que pode significar uma melhor 

compreensão da cultura funk enquanto fenômeno social, mas se de fato procede, poderemos 

observar se tal suposição confere nas próximas perguntas.  

A próxima pergunta fora em qual segmento da educação o professor atua. Cientes de 

que um mesmo professor pode atuar em mais de um dos segmentos, a pergunta lhes permitia 

mais de uma resposta válida. Observamos que apenas nove disseram que atuam na Educação 

Infantil (11,3%), o que de acordo com os mal-entendidos que este estilo musical pode acarretar, 

sabemos que seria a faixa etária mais complicada de aplicar o funk enquanto método de ensino 

para assimilar e compreender o impacto social que ele propõe; até porque, às vezes, nem com 

o ensino superior completo somos capazes de definir o conceito de cultura.  

O número de professores que atuam no Fundamental II e no Ensino Médio é alto (38,8% 

e 56,3%, respectivamente), como antes supomos, acreditamos que os alunos que estejam 

cursando estas séries disponham de uma capacidade maior de raciocínio para criticar e assimilar 

o funk enquanto cultura e o que ele representa. Infelizmente nenhum dos profissionais da 

educação citou trabalhar com o ensino superior diretamente, mas por alguns estarem cursando 

uma pós-graduação, vale-se de que o contato e a reflexão para com a temática possam ser 

aprofundados.  

Nas perguntas seguintes, sendo mais específicos ao tema de abordagem, buscamos 

compreender se o preconceito ele é apenas uma análise de senso comum ou se realmente é uma 

realidade entre os educadores.  

Pedimos que eles, em poucas palavras, pudessem descrever o funk. A grande maioria 

utilizaram características positivas, algumas delas se repetindo como “cultura”, “expressão”, 

“manifestação cultural”, “movimento social”, “cultura popular”, “resistência”, “realidade”, 

“diversidade”. Interessante saber, que mesmo não estando cientes do porquê de estarmos 

perguntando isso, analisamos que estes educadores podem entender que o funk vai além da 
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vulgaridade e obscenidade que a maioria o descreve e exatamente nesta perspectiva pudemos 

observar uma resposta em especial que descreve o funk como uma “contracultura2”.  

Alguns professores foram neutros em suas respostas dizendo que é um estilo musical ou 

um ritmo ou simplesmente uma batida agitada. Porém, outros apresentaram opiniões bem 

radicais dizendo que o funk é “lixo”, “obsceno”, “pobre”, “polêmico”. Mas por 

compreendermos que o funk por ser controverso, nem todos conseguem compreender que o 

movimento é maior do que uma linguagem imprópria ou uma alusão ao sexo, às drogas e a 

violência, até porque em pleno século XXI estes assuntos não deveriam ser mais um tabu.  

Muitos pais têm vergonha de falar sobre o mundo externo com os seus filhos e, às vezes, 

cabe a nós professores descrever a realidade para os nossos alunos. Sexo, drogas e violência, 

homofobia, feminicídio e afins são questões recorrentes do dia a dia de muitos de nós e se a 

música é uma maneira de interpretar, ressignificar e amenizar a dor, dor esta que poderia ser 

amenizada se nos propuséssemos a contextualizar a diversidade em classe. Se soubermos 

interpretar entenderemos que, muitos artistas expressam, em suas letras, suas realidades. 

Precisamos olhar com outros olhos e desmistificar o preconceito já ultrapassado sobre o que a 

cultura funk propõe.  

Mais adiante, perguntamos se eles acham viável aplicar elementos do funk em suas aulas 

direta ou indiretamente. A grande maioria disse que sim (76,3%). Porém alguns professores 

disseram que não é ou que nunca pensaram no assunto. O simples fato de poder ser viável já é 

uma alternativa para os que nunca pensaram no assunto antes de se depararem com este 

questionamento. Também não é de nosso interesse impor que utilizem o funk em todas as aulas, 

mas sabemos que além da sua atratividade, mais uma vez dizemos, seu papel é fundamental 

para com a realidade de muitos que preconceituosamente são marginalizados, violentados e 

descartados e não podemos nos esquecer de que é um caminho viável para atrair a atenção dos 

nossos alunos.  

Pensando nisso, buscamos saber se o professor compreendia a cultura funk e os seus 

adeptos, perguntamos se eles acreditam que a forma de vestir, o corte de cabelo e o estilo em 

geral dos funkeiros é apenas para provocar ou se eles creem que haja uma mensagem 

 
2 Uma contracultura vai além de uma manifestação histórico-cultural. É um método de ressignificar o que 

reconhecemos por cultura, como uma crítica radical a elite cultural, no intuito de ampliar o nosso olhar sobre a 

diversidade que, por sinal, por tamanha alienação, o senso comum carece de maior informação. É um movimento 

de recusa política e de intervenção aos padrões culturais (SILVA, 2015). 
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significativa por trás do visual. Apenas seis disseram que é única e exclusivamente para chamar 

a atenção, vinte e sete acreditam que pode sim ter uma mensagem identitária e a maioria 

(58,8%) acredita que seja um pouco dos dois.  

Como discutimos no referencial teórico associar à mulher adepta a cultura funk a vadia, 

prostituta e termos afins é muito fácil, até porque temos o hábito de julgar sem ao menos 

conhecer, mas é inegável que existe uma mensagem, não necessariamente de resistência pura, 

mas de uma forma de expressão e liberdade. Não é porque utilizam roupas curtas que elas 

queiram conquistar e/ou provocar alguém, muitas das vezes é para se empoderar e fugir dos 

padrões de beleza que uma cultura ultrapassada validou e que ainda nos dias de hoje somos 

reféns.   

Assim como os homens que com seus cortes ousados e chamativos podem ressignificar 

a vaidade masculina. E mais, ressaltamos que o empoderamento do público gay e do público 

feminino é um espaço digno a ser consolidado neste movimento, pois assim como muitos criam 

coragem para entender quem são, no funk eles podem encontrar um espaço, talvez livre de 

preconceitos.  

 Ao tomarmos nota sobre o ampliar dos debates em aula, perguntamos qual seria a 

mensagem que, enquanto educadores, poderíamos transmitir se utilizássemos conceitos 

cruzados ao funk em classe (Quadro 1). Muitos deles compreendem a interdisciplinaridade do 

assunto e alegam que vários podem ser os trabalhos, sobretudo para discutir problemáticas 

sociais sobre a realidade nas comunidades, desmistificar o preconceito e respeito às minorias.  

 E como discutimos enfaticamente nem sempre o funk é visto com bons olhos na 

sociedade, mas enquanto, educadores, nós precisamos debater sobre críticas sociais, por isso, 

destacamos algumas destas respostas:  

 

QUADRO 1 – Qual a mensagem da cultura funk que pode ser passada em sala? 
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Fonte: os autores, 2021. 

 

Alguns professores até disseram que já utilizaram a batida para que os alunos 

aprendessem fórmulas físicas e matemáticas e que é válido fazer um aparato histórico 

comparando ao funk americano que é outra proposta musical.  

Porém, como era de se esperar, alguns disseram que o assunto é irrelevante para sala de 

aula e que não agrega em nada. Mas estamos pensando no que é bom para nós ou para o nosso 

aluno que espera receber de nós o conhecimento? Quem deve se beneficiar dos debates em sala? 

Se enquanto educadores, restringirmos o nosso olhar sobre alguns temas, estamos pressupondo 

que o conhecimento é limitado, mas longe disso, se nos propusermos a ampliar nossos métodos 

de ensino, não só os nossos alunos se beneficiarão. 

Devemos entender que “a educação possui um papel fundamental perante a sociedade” 

e devemos nos preocupar “com a formação da personalidade como um todo do aluno” até 

porque a educação “tem o papel de tornar o ser humano apto a pensar e agir frente aos 

acontecimentos da sociedade” (BIESDORF, 2011, p.2, 4). Se nos limitarmos à educação formal 

estamos restringindo o conhecimento de nossos alunos, inclusive estamos nos isentando 

enquanto formadores de opinião.  

E exatamente por isso, queríamos saber o porquê eles acham que exista tanto 

preconceito quando falamos de funk (Quadro 2), algumas respostas foram enfáticas sobre o 

racismo, a realidade das favelas e a violência, como destacamos algumas destas respostas: 

• “Gostaria que ele entendesse que muitos cantores usam suas letras para expressar sua 

realidade, falta de recursos, falta de acesso à educação, entre outros.”; 

• “Também existe produção cultural nas favelas e que o funk é uma forma da mesma ecoar 

a sua resistência.”; 

•  “Estabelecer relação com o nosso patrimônio cultural e destacar a importância do 

segmento da cultura.”; 

• “Discutir a importância dos grupos musicais juvenis nos processos de socialização 

vivenciados por jovens pobres nas periferias de todo o Brasil.”; 

• “Posso conscientizar sobre o corpo feminino, pedofilia, assédio, mas também posso falar 

a respeito das manifestações políticas, raciais, denúncias trazidas na letra.”; 

• “Que a cultura marginalizada ela é uma forma de compreender questões sociais 

importantes como as questões de gênero, classe e raça na nossa sociedade.”. 
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QUADRO 2 – Por que há tanto preconceito quando falamos de funk? 

 

Fonte: os autores, 2021. 

 

Indubitavelmente, o nosso preconceito não deve limitar a nossa compreensão ampla 

sobre o conceito de cultura, principalmente se for atrelado ao de cultura popular. E como 

Libaneo (1994, p.17) nos diz, o objetivo da educação é “prover os indivíduos dos 

conhecimentos e experiências culturais que os tornam aptos a atuar no meio social e a 

transformá-lo em função de necessidades econômicas, sociais e políticas da coletividade.” Se 

não discutirmos críticas sociais com nossos alunos, será que podemos esperar que eles, por si 

só, tenham a maturidade para atuar respeitosamente em sociedade?  

Todavia, como esperado, o preconceito ainda cega a visão de alguns educadores que 

ainda associam o funk a “lixo”. “música de traficante”, “marginal” e “vulgar”. Vale dizer que 

o intuito deste trabalho não é enobrecer e dizer que a cultura funk só dispõe de qualidades, longe 

disso, exatamente por narrar a realidades dos menos favorecidos, entendemos que a polêmica 

se solidifica por não estarmos habituados a valorizar o diferente. O apelo sexual, as drogas, a 

marginalidade, o racismo, a violência doméstica e temas afins só corroboram para com a 

realidade que vivemos diariamente, gostando do funk ou não. 

• “Devido à Marginalização do povo periférico, racismo estrutural e racismo de classe.”; 

• “Porque é um ritmo ligado ao negro e pobre, que são os que mais sofrem preconceito 

no Brasil”; 

• “Porque relacionam a figura do funk com algo profano e marginalizado.”; 

• “Por se tratar também de cultura de uma classe bastante desfavorecida; por ignorância, 

desrespeito e intolerância quando o outro julga como "bom" somente o que ele gosta.”; 

• “Porque toda expressão artística que tem como sujeito os corpos pretos e a periferia é 

sempre tida como uma não arte, em um continuo movimento racista e de 

epistemicídio”; 

• “Porque muitos classificam o funk como falsa cultura”; 

• “Porque a elite não quer competir com a periferia. O opressor não quer abrir mão de 

seus privilégios.”; 

• “Pois é uma forma de segregação social. Rejeitar e problematizar a cultura do mais 

pobre é uma forma de manter a desigualdade social viva, alimentada e para colocar "o 

favelado no lugar dele". 
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Não podemos ignorar que “estamos vivendo um momento em que o ambiente externo à 

escola oferece inúmeros atrativos à criança e ao jovem” e que “vivemos um momento em que 

a sociedade passa por diversas transformações, de ordem política, econômica, familiar” 

(BIESDORF, 2011, p. 9). Se nosso papel como educador não for discutir a realidade, 

independente da disciplina que lecionamos, como querer que nossos alunos façam uso da 

matéria que ensinamos em contexto social? Será que decorar fórmulas é o suficiente? Será que 

um histórico repleto de notas altas lhes garante a responsabilidade social?  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como discutimos neste texto, o funk, por mais contraditório e polêmico que o funk seja, 

não podemos negar que ele exerce certa influência sobre muitos que o consomem, e 

principalmente, descreve a realidade adversa que muitos de nós vivemos, confirmando que ele 

vai além de um simples estilo ou ritmo musical. 

Por maior que seja a resistência de reconhecer a cultura funk enquanto um movimento 

social de empoderamento, é inegável o poder que este estilo musical sobressai a uma única 

tipologia de arte, pois ela nos permite enxergar a realidade de muitos e da dos grupos sociais 

em que se encontram. 

Ainda que a letra possa ser de baixo calão, obscena e falar abertamente sobre a 

marginalidade e a violência nas comunidades, nós precisamos entender que até as suas 

adversidades são os desafios diários que encontramos em sociedade. Temas como 

empoderamento feminino, reafirmação de identidade, orgulho LGBT, favelização, culto ao 

corpo servem de exemplo para ressignificar o papel daqueles ditos menos favorecidos. O funk 

é sim polêmico, mas abre portas para que muitos de nós elevemos nossas vozes e sirvamos de 

exemplo para os que são injustamente excluídos em sociedade. 

Como acadêmicos, é nosso papel relatar alguns dos desafios que nossos alunos podem 

enfrentar ou já enfrentam no dia a dia, e como antes dito, mesmo que não seja nossa obrigação, 

muitos deles nos veem como um bom exemplo a seguir. Compreender o funk como algo inútil, 

de pouca qualidade é abrir mão do nosso papel enquanto formador de opinião e assim como o 
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conceito de cultura é infinito, o de conhecimento também é. Arte e resistência narram à 

realidade do mundo contemporâneo e por isso, precisamos cumprir com nosso papel social. 

Enfim, a cultura “não se mensura como boa ou ruim, como melhor ou pior, como de 

pobres ou de ricos, mas como a identificação de um núcleo social.” (CORDEIRO JUNIOR, 

2017, p. 241-243). O funk é uma representação internacionalmente viral que hoje impera sobre 

novos comportamentos sociais de um povo que mesmo sendo pouco compreendido 

economicamente, ainda sim não é menos importante para com a nossa sociedade. 

E por que discuti-lo na educação e/ou em sala de aula? Se o funk hoje é um manifesto 

reconhecido como patrimônio cultural é porque o seu conceito se amplia e reconhece o diferente 

por seu valor. E, se o intuito das políticas culturais é propor interações na sociedade, não cabe 

mais o questionamento sobre como o funk ocupa espaço nas relações sociais, pois é uma 

manifestação do povo e para o povo que cabe ao Estado, a indústria, e a sociedade como um 

todo apoiar e preservar.  Não se trata apenas de um estilo musical, é sobre um contexto de 

resistência que impera no cenário cultural diversificando a dimensão de cultura popular 

brasileira e o significado que atrelamos a concepção do patrimônio e o que ele representa. 
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ST 07 - Patrimônio e educação: experiências, possibilidades e diálogos no 

Ensino Superior 

 

História, memória e centros de documentação universitários: diálogos e 

apropriações 

                                                                                       Julia de Souza Bermond1 

Resumo: Este presente artigo pretende discutir algumas questões referentes a relação existente 

e frequentemente debatidas nas ciências sociais entre memória e história, abordando alguns 

pontos de vista sobre o assunto. Ademais, também propõe-se a abordar alguns discursos acerca 

da proteção e importância da memória em centros de documentação universitários, levantando 

como exemplo o caso do CEDEM (Centro de Documentação e Memória) da UNESP 

(Universidade Estadual de São Paulo) e sua atuação no campo de proteção documental.  

 

Palavras-chave: CEDEM, Centro de Documentação, Memória e História, Patrimônio 

Universitário. 

 

HISTÓRIA E MEMÓRIA: CONCEPÇÕES USUAIS 

 

 Em “Amnésia” (Memento - Christopher Nolan, 2000), nos deparamos com Leonard 

(Guy Pearce), nosso personagem principal, que sofre de uma condição médica raríssima 

denominada de amnésia anterógrada. A mesma foi adquirida por uma lesão causada por 

criminosos enquanto Leonard buscava, sem sucesso, salvar sua esposa de ser assassinada por 

eles. Após esse incidente, Leonard se encontra incapaz de criar novas memórias, se esquecendo 

de eventos, pessoas e lugares logo após os conhecerem. Sua última lembrança está sempre 

ligada aos últimos momentos desesperados de sua esposa, o que faz com que o mesmo se 

coloque numa busca incessante para encontrar seus assassinos.  Levando em conta sua imensa 

desvantagem, de não poder se lembrar de nada, Leonard se condiciona a lembrar dos fatos por 

meio de tatuagens, arquivos e notas que deixa para si mesmo, recordando-se sempre do seu 

objetivo: vingar a morte de sua esposa. É interessante notar que aqui, a memória, concebida 

como construtora de identidades, está distorcida e presa a um momento de dor e sofrimento que 

 
1  Mestranda do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) 
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a partir de então guia todas as ações do personagem. O passado então vira um eterno 

presenteque não pode (e nem deseja), ser deixado definitivamente para trás. 

Não só em filmes como em diversas outras áreas conseguimos notar a constante 

apropriação da Memória enquanto forma de narrativa e de pesquisa. Quando evocam-se as 

discussões empregadas nas relações presentes entre a Memória e a História, especialmente no 

que se refere à Historiografia brasileira sobre o assunto (que em todos os sentidos é amplamente 

influenciada pela Historiografia francesa), os nomes de Maurice Halbwachs e Pierre Nora são 

inevitavelmente trazidos à tona. Para afunilar ainda mais esse debate, podemos colocar Nora 

como herdeiro direto de Halbwachs (SEIXAS, 2001): é só observar atentamente suas teses mais 

difundidas acerca da diferença entre Memória e História para enxergarmos invariavelmente a 

influência do sociólogo francês sobre o seu conterrâneo. E não é somente em Nora que nota-se 

a influência de Halbwachs: podemos ainda evocar outros nomes também constantemente 

usados pela pesquisa histórica no contato com a temática, que foram direta ou indiretamente 

influenciados por ele, como Pollack (1992), Le Goff (1990) e Bezerra de Menezes (1992). 

 Dessa forma, é inegável que as teses defendidas por Halbwachs, no início do século 

passado, acerca da Memória, suas definições e diferenças no que tange à História, são 

predominantes no trato da mesma pela ciência historiográfica ainda hoje. Barros (2011) afirma 

a originalidade das percepções de Halbwachs acerca da memória na sua relação com o indivíduo 

e os grupos sociais no qual faz parte. Ele seria responsável por posicionar o construto da 

memória em uma dimensão fortemente ligada ao social: “Isto porque mesmo o indivíduo que 

se empenha em reconstituir e reorganizar suas lembranças irá inevitavelmente recorrer às 

lembranças de outros, e não apenas olhar para dentro de si” (BARROS, 2011, p. 322).  

A memória é para Halbwachs um fenômeno eminentemente coletivo: se constrói e se 

firma por meio de grupos, nos quais a mesma se coloca enquanto mantenedora e formadora do 

elo e da identidade grupal. A memória antes de tudo se trata do presente: as percepções antigas 

se adaptam às necessidades do momento no qual essas memórias são evocadas, refletindo mais 

a identidade e tempo presentes do que pregressos. Bruna da Silva Garcia (2015, p. 1363) 

exemplifica muito bem essa tese, afirmando que a memória pertenceria “(...) ao passado e, a 

partir da reflexão sobre esse passado no presente através da rememoração, é que o presente 
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entra em cena, projetando nas memórias nossas identidades, nossas opiniões e nossas 

impressões do tempo presente.”  O que a Memória retém do passado é, afinal, somente aquilo 

que “(...) está vivo ou é capaz de viver na consciência do grupo que a mantém”. 

(HALBWACHS, 2003, p. 102).  Nesse sentido, existiriam várias memórias, tão numerosas 

quanto as comunidades e associações construídas pelo ser humano.  Ao contrário dessa 

memória coletiva viva e plural, a História seria uma ciência acerca de acontecimentos passados, 

que busca traçar e discorrer, de maneira objetiva e científica, com o intuito de construir uma 

única verdade (ao contrário da memória, que teria múltiplas visões sobre um fato, dependendo 

de qual e como um grupo o incorpora) acerca de acontecimentos remotos. Isto posto, para o 

sociólogo francês, Memória e História são duas faculdades diametralmente opostas que podem 

até conversar entre si, mas que se opõem.  

Nora (1993), ao abordar essa temática, constrói sua argumentação fortemente ancorada 

nos preceitos de Halbwachs, adicionando a famosa problemática dos “lugares de memória” 

como central no trato das duas. Para o historiador francês, na sociedade moderna, a memória 

(ou melhor falando, seus restos historicizados) se concentra basicamente em lugares em que a 

nossa sociedade investe de uma aura quase mítica de preservação do passado: museus, arquivos, 

centros de documentação, memoriais e comemorações são alguns desses exemplos. Para Nora, 

essa memória seria na verdade uma memória historicizada, marcada por traços relacionados ao 

entendimento do passado enquanto história e não enquanto algo contínuo, sem rupturas e 

aglutinador do sentimento de pertencimento, o que na verdade caracterizaria a memória.  

Os lugares de memória seriam nada mais do que “rastros”, símbolos na verdade da 

ruptura com a memória e não da sua permanência na nossa sociedade moderna. Eles são uma 

necessidade histórica (OLIVEIRA, 2010), sinais de um passado que é ressignificado e elevado 

à atribuição memorial de grupos sociais (NORA, 1993). Dessa forma, em uma sociedade em 

que o criticismo histórico destruiria a memória (SANTOS, 2015), onde “é impossível à 

memória escapar contemporaneamente dos procedimentos históricos” (SEIXAS, 2001, pg. 40), 

a memória, mesmo que de certa forma historicizada, se concentraria basicamente em questões 

identitárias, onde o dever de rememorar “faz cada um o historiador de si mesmo” (NORA, 1993, 

p. 17), “na febre e na angústia”. (LE GOFF, 1992, p. 476) 
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Lúcia Villas Bôas (2015) comenta que Nora foi o responsável por popularizar no 

contexto francês a ideia do dever de memória, “associada não apenas à obrigação da 

manutenção do passado, mas também o dever de reconhecimento do sofrimento alheio” (p. 

253). Isso se deve a emergência moderna dos movimentos historiográficos relacionados não só 

aos grupos considerados como marginalizados (História Vista de Baixo e História das Mulheres 

são só alguns dos exemplos) mas também da História Oral e dos testemunhos de eventos 

traumáticos do século XX, como foi o caso na Europa do pós-guerra (VILLAS BÔAS, 

2015).  A dor e o sofrimento aqui também se constituem enquanto parte da memória e, portanto, 

da identidade do indivíduo. Há uma busca incessante em resgatar essas memórias repletas de 

lembranças dolorosas que, nesse caso, se entrelaçam com a História, tendo-se o dever mais do 

que ético de conceder às vítimas, por meio prioritariamente da narração das suas situações 

traumáticas, o poder da fala. (BARROS, 2011). No Brasil, assim como na América Latina, o 

uso do testemunho oral está muito ligado aos depoimentos referentes às dinâmicas ditatoriais 

enfrentados pelo continente durante a segunda metade do século passado. “É nesse contexto 

que os historiadores passam, então, a se interessar pela memória de duas formas, ou seja, como 

fonte histórica e como fenômeno histórico” (VILLAS BÔAS, 2015, p. 250). 

Podemos citar ainda mais algumas teses comuns no que tange às concepções mais usuais 

acerca da diferenciação e conceituação, no campo historiográfico, entre as categorias de 

Memória e História, assim como as particularidades de cada uma. Jacques Le Goff, ao buscar 

uma definição sobre memória, coloca a mesma como “essencialmente mítica, deformada, 

anacrônica, mas constitui o vivido desta relação nunca acabada entre o presente e o passado.” 

(1990, p. 29). Percebe-se em sua fala, mesmo que não diretamente, a conhecida oposição entre 

Memória e História. Essa última busca versar e se comprometer, cientificamente, com o real: 

“A história deve esclarecer a memória e ajudá-la a retificar os seus erros.” (LE GOFF, 1990, p. 

30). A oposição quase que radical entre as duas categorias, que vem desde Halbwachs e Nora, 

aqui também se faz clara.  

Por fim, vale a pena ainda tratarmos de Ulpiano Bezerra de Meneses, outro importante 

pesquisador da área da memória e patrimônio. Bezerra também constata, como Nora, a 

efervescência da temática da memória, enumerando diversas delas como proeminentes no 
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cenário atual: “(...) memória da mulher, do negro, do oprimido (...) da cidade, do bairro, da 

empresa, da família” (MENESES, 1992, p. 09).  Posteriormente constata que, ironicamente, a 

memória dita nacional, tão querida e trabalhada, direta ou indiretamente por historiadores ao 

longo de grande parte da ciência histórica moderna, está “acuada” frente a emergência de tantas 

e distintas memórias. Tal multiplicidade de memórias, contudo, perante a memória nacional, 

eminentemente excludente, eram renegadas por esta última. (MENESES, 1992).  

Ao tratar das oposições recorrentes entre História e Memória, Bezerra aponta que a 

primeira, ao contrário da segunda, seria “a ciência da diferença” (MENESES,1992), marcada 

pela ideia de que somente ela, juntamente com a consciência histórica, “podem introduzir a 

necessária descontinuidade entre passado e presente” (MENESES, 1992, p. 12), já que a 

memória é marcada pelo contínuo e a pela não criticidade de si. No fim das contas, ainda alerta: 

mesmo que a História tenha sido invadida por demandas que perpassam as múltiplas memórias 

coletivas, a “substituição” da História pela Memória deve ser veementemente recusada. Antes 

de buscar um purismo na relação entre ambas, Bezerra aponta que “a História não pode ser o 

duplo científico da memória, o historiador não pode abandonar sua função crítica, a memória 

precisa ser tratada como objeto da História” (MENESES, 1992, p. 23) 

O caráter eminentemente político e conflituoso da memória também é um assunto 

bastante usado e debatido entre historiadores. Sua dimensão ideológica, com a percepção 

constante de que memória e história são utilizadas e reformuladas por grupos dominantes para 

interesses econômicos e políticos próprios, assim como o papel social dos silêncios e 

esquecimentos da História frente aos grupos marginalizados e oprimidos, também é uma 

constante nas análises atuais sobre a temática. Como bem explicita Letícia Batista Guimarães, 

“(...) Todo silêncio (ou esquecimento) sustenta um projeto ou uma identidade; elimina o 

passado em favor de um presente, dum futuro que se pretende construir, ou da identidade do 

grupo portador da lembrança.” (2013, p. 198) 

Esses foram alguns dos autores e teses mais comuns, juntamente com suas temáticas, 

amplamente utilizados pela historiografia. Os mesmos tratam das abordagens mais habituais e 

vistas acerca da temática da Memória pelas lentes da História. Apresentam, portanto, marcas 

convergentes sobre o assunto.  
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ALGUMAS REAVALIAÇÕES    

José D’Assunção Barros escreve algumas considerações interessantes sobre como 

propostas de Halbwachs acerca da oposição entre Memória e História podem ser relativizadas 

no cenário moderno, cerca de cem anos após a escrita de “A Memória Coletiva”, obra na qual 

suas teses foram escritas. Primeiramente, a questão da História do Tempo Presente não era uma 

problemática para Halbwachs. O passado era (e ainda o é, mesmo com diversas inovações no 

campo historiográfico) o objeto por excelência do historiador. Em contraste, a memória, tão 

atuante no presente, formando e atuando sobre o indivíduo e seu grupo, pode até evocar um 

tempo passado, onde as memórias (míticas ou não) teriam ocorrido; contudo, tal ação é feita 

visando às exigências do tempo presente. Ademais, por estar em constante contato com Marc 

Bloch e Lucien Febvre, para quem a História se tratava fortemente da análise das “grandes 

estruturas”, Barros afirma que as mesmas “(...) parecem se situar em relação de descontinuidade 

umas em relação às outras, o que contrasta com a sensação de continuidade da qual vive a 

Memória.” (2011, p. 324) 

 Um segundo tópico ressaltado pelo autor é de que Halbwachs assinala a existência de 

uma única História, “um único fluxo histórico, uma única totalidade histórica, por assim dizer” 

(BARROS, p. 326) em contraposição à múltiplas memórias, que perpassam a existência de 

grupos distintos. Barros dispõe de uma conclusão fecunda sobre como tal postura se colocaria 

no quadro historiográfico atual, repleto de histórias múltiplas, fortemente marcadas pelo 

aspecto memorial. 

 

É interessante confrontar a idéia expressa por Halbwachs de que, ao examinar seu 

passado, o grupo percebe que tem continuado o mesmo e, desta forma, adquire 

“consciência de sua identidade através do tempo” (HALBWACHS, 2006:109). A 

memória coletiva produzida por um grupo, em casos como este, não estaria muito 

distinta das histórias plurais da historiografia do período pós-moderno, na qual surgem 

as histórias nas quais um movimento, uma etnia ou qualquer outro tipo de grupo 

produz uma história de si para si: a história do movimento negro, do movimento gay, 

do feminismo, a história de seitas religiosas, de etnias específicas, de famílias, de 

categorias profissionais, de partidos políticos, e tantas outras histórias imagináveis. 

Estaríamos aqui diante de histórias ou de memórias coletivas? De qualquer maneira, 

não mais se impõe aqui o contraste, a incompatibilidade entre uma História de 

tendência universalista e uma memória coletiva que é na verdade plural. (BARROS, 

2011, p. 327) 
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 As histórias diversas e plurais, extensivamente produzidas pela historiografia 

contemporânea, são profundamente perpassadas por indivíduos marcados por demandas de 

memória: muitos deles produzem seu conhecimento de dentro ou até mesmo sobre o grupo no 

qual está inserido. Não mais se põe a dicotomia, também propagada prioritariamente por 

Halbwachs, e também notada por Barros, acerca da ideia de que “a Memória se faz de dentro e 

a História de fora” (BARROS, 2009). É exatamente o fato de se estar dentro do grupo no qual 

se encontra e se reivindica a memória é que faz com que a escrita histórica se desenvolva. Dessa 

forma, mais do que definidora da identidade, a Memória também é utilizada por indivíduos e 

grupos sociais como ponto crucial na legitimação de suas ações. Santos assim sintetiza muito 

bem tal questão: “(...) O ato de lembrar é um processo de fazer-se aparecer em cena, ou mesmo, 

fazer-se agir em cena.” (SANTOS, 2007, p. 86 - grifo nosso). 

 Jacy Alves de Seixas, por sua vez, dirige uma crítica bastante severa aos historiadores 

que trabalham com memória. Segundo a mesma, “(...) muito se fala e se pratica a memória 

histórica (...) mas pouquíssimo se reflete sobre ela.” (SEIXAS, 2001, p. 38). A autora atenta 

para a tese de que a História raramente se propõe a discutir a Memória enquanto conceito em 

si, com suas próprias particularidades, sempre a definindo em oposição à História; ou ainda, na 

ideia de que a Memória utiliza da História a seu favor, visando prioritariamente com isso 

exercer seu poder sobre o passado, assim como no presente e no futuro: “A memória encontra-

se, assim, prisioneira da história ou encurralada nos domínios do privado e do íntimo, 

transformou-se em objeto e trama da história, em memória historicizada” (SEIXAS, 2001, p. 

41). Além disso, acrescenta: “Tudo se passa como se a memória existisse teoricamente sob os 

refletores da própria história, postura que não resiste a uma observação mais atenta e 

descentrada” (SEIXAS, 2001, p. 43 - grifo do autor) 

 Seixas continua destacando a importância que tem a História em procurar dialogar com 

mais frequência com outras áreas do conhecimento e produção humanos, que também 

produzem problemáticas e argumentos sobre a temática memorial, como a literatura e filosofia, 

no intuito de ampliar e buscar entender melhor as particularidades contemporâneas que 

envolvem os vínculos entre Memória e História. Segundo a autora, no nosso mundo 



 
 

Universidade Federal do Ceará, Fortaleza | 04 a 08 de Outubro de 2021 

462 
 

 

contemporâneo, seriam as memórias e não as utopias os novos “lugares de realização histórica”. 

Seixas nos questiona sobre as inúmeras possibilidades que geralmente são deixadas de lado 

pelo historiador por não serem consideradas de interesse para o mundo historiográfico. Ela cita 

os casos da “(...) dimensão efetiva e descontínua das experiências humanas, sociais e políticas; 

a função criativa inscrita na memória de atualização do passado lançando-se em direção ao 

futuro (...)” (SEIXAS, 2011, p. 44 - grifo do autor) que faz com que a memória se envolva “(...) 

dessa forma de toda a carga afetiva atribuída comumente às utopias e aos mitos” (Ibidem)  

A questão afetiva e sentimental, vinculada a memória e aos indivíduos que nela vivem 

e dela se apropriam, começam contudo, aos poucos, a se fazer presentes hoje, segundo Márcia 

Pereira dos Santos, na pesquisa histórica acerca do tema. Para a autora, tais percepções 

produzem uma “implicação metodológica nessa relação que precisa ser assumida, pois que vem 

ao encontro da própria forma com que se lida com o conhecimento histórico e a produção do 

mesmo.” (SANTOS, 2007, p. 85). Dessa forma, outras visões e aportes teóricos sobre a temática 

podem possibilitar com que se amplie o leque de possibilidades de interpretação de mundo do 

historiador. A Memória coloca-se então mais do que em uma oposição direta da História, mas 

como “potencializadora” das ações do Homem no tempo. (SANTOS, 2007). Tais percepções 

podem se destacar enquanto meios de pesquisa histórica, ressaltando-se que “seus mecanismos 

de existência e expressão exigem do historiador um olhar sensível que a perceba como passado 

(re) atualizado, mas também como (ativa) ação que se dá no presente, com feições de 

participação social e política múltiplas. (...) (SANTOS, 2007, p. 85) 

Ao analisar então essas novas possibilidades de atuação da História frente à Memória, 

vale ainda citar duas autoras que trabalharam essa problemática em suas publicações. Lúcia 

Villas Bôas por exemplo, cita Ricoeur ao abordar as relações possíveis entre História e 

Memória, e conclui que o mesmo diz e advoga a ideia de circularidade da Memória, mais do 

que uma posição única e explícita entre a mesma e a História: “na medida em que o que é 

lembrado do passado é indissociável daquilo que se sabe sobre ele” (VILLAS BÔAS, 2015, p. 

251). Além dela, Célia Borges (1999) também aponta para as dimensões sentimentais e 

memoriais das pessoas que nascem e habitam as cidades ditas históricas, conhecidas por seu 

patrimônio. Direta ou indiretamente, a grande maioria dessas pessoas são ligadas à historicidade 
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patrimonial de suas cidades. Contudo, tal ligação não necessariamente se dá através de seu 

caráter enquanto passado patrimonial preservado, mas enquanto parte inerente da construção 

de sua vida, de sua identidade e, por conseguinte, de suas memórias: os significados que irão 

dar para aqueles casarões, praças e museus, em muito dos casos, estão mais ligados a suas 

vivências e memórias do que enquanto lugares de memória, levando em conta a conceituação 

de Nora.  

É interessante notar que a questão da testemunha e da História oral, duas instâncias hoje 

frequentemente usadas na pesquisa histórica, entram também em conflito direto com as teses 

mais dicotômicas defendidas por Halbwachs. Para o sociólogo francês, “A necessidade de 

escrever a história de um período, de uma sociedade ou até mesmo de uma pessoa só desperta 

quando elas já estão bastante distantes no passado (...)” (HALBWACHS, 2003, p. 101). Nota-

se a não aplicabilidade de tal passagem na historiografia moderna, repleta de análises e 

discussões que perpassam o tempo presente, assim como a utilização de testemunhas como 

vozes essenciais para se compreender as diversas facetas do tempo ou objeto que se pretende 

analisar. 

Como propriamente aponta José D’Assunção Barros (2011), algumas questões não eram 

uma preocupação inerente para a História no início do século passado, mas que hoje em dia, 

por se constituírem enquanto questões usuais e presentes no campo historiográfico, não deixam 

de chamar atenção para a necessidade de reformulações ou questionamentos por parte de 

historiadores atuantes na área, o que nem sempre é uma realidade. Não é uma necessidade de 

reformular e renegar os pensadores anteriores, até porque eles ainda fornecem aportes teóricos 

importantíssimos para a temática no campo historiográfico. Antes de tudo, como a própria 

Villas Bôas coloca, "(...) não se trata de reinventar radicalmente esses conceitos, mas muito 

mais de problematizar sua capacidade heurística diante das questões renovadas com as quais 

somos confrontados.” (2015, p. 255).  

Para finalizar, o próprio Halbwachs, em seu texto, aponta novas possibilidades de se 

encarar a memória na sua relação com o ser humano e o seu fazer e se colocar no mundo, 

abrindo novas possibilidades de trocas entre as duas. Apesar das contestações apresentadas, seu 

texto ainda é moderno e importantíssimo para todos das ciências humanas que buscam entender 
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cada vez mais sobre a Memória, possibilitando inúmeras perspectivas de compreensão e análise 

da mesma. 

 

(...) Temos de levar em conta o fato de que os habitantes são levados a prestar uma 

atenção muito desigual ao que chamamos de aspecto material da cidade, mas que a 

maior parte certamente se sentiria bem mais sensibilizada com o desaparecimento 

dessa rua, desse prédio, daquela casa, do que pelos acontecimentos nacionais, 

religiosos, políticos mais sérios. Por isso o efeito de perturbações que abalam a 

sociedade sem alterar a fisionomia da cidade se abranda quando passamos a essas 

categorias do povo que se apega mais às pedras do que aos homens: por exemplo, o 

sapateiro em sua oficina, o artesão em seu ateliê, o comerciante em sua loja no ponto 

do mercado em que normalmente o encontramos, o transeunte nas ruas que percorre, 

pelas estações de trem onde passeia, nos terraços dos jardins, as crianças no canto da 

praça em que brincam, o velho no muro exposto ao sol, no banco de pedra, o mendigo 

ancorado na beira da calçada. (HALBWACHS, 2003, p. 161) 

 

 

CENTROS DE DOCUMENTAÇÃO UNIVERSITÁRIOS: DISCURSOS DE MEMÓRIA 

 

Instituições espalhadas pelos quatro cantos do Brasil, tanto em universidades públicas 

quanto privadas, os aqui chamados centros de documentação universitários (CDU) possuem 

uma trajetória de cerca de meio século no país.  Uma das autoras fundamentais para se entender 

a criação e difusão desses centros pelas universidades brasileiras é Célia Camargo (2003), que 

localiza o início de sua criação e difusão por volta da década de 1970. Para tal, nos cabe 

perguntar quais foram as principais causas que puderam originar tais centros de documentação 

e pesquisa universitários, para em seguida desenvolver o que então os caracteriza enquanto 

organização, quais são os discursos predominantes produzidos por eles e sobre os eles no que 

tange ao aspecto da preservação e divulgação da memória.  

Ao recorrermos às últimas décadas do século passado, podemos colocar a questão 

da expansão das fontes e objetos da pesquisa histórica (e da área de humanas em geral), como 

centrais na criação e posterior difusão desses centros. Documentações referentes a grupos, 

comunidades, movimentos sociais, instituições e personalidades de destaque da região de onde 

se localizavam essas universidades, começaram a ser mais valorizados e procurados por 

pesquisadores. (CAMARGO, 2003) (CRUZ & TESSITORE, 2010). Muitos dos centros desse 

período vieram a ser formados por ação de professores que buscavam reunir tais arquivos para 
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facilitar a pesquisa ou impedir com que fossem destruídos. Tais ações poderiam possuir ou não 

incentivo de governos estaduais/federais, que também enxergavam nesse processo uma maneira 

de se livrarem da guarda não desejada de papel ou, sob algumas perspectivas, preservar um 

patrimônio antes não considerado essencial, mas que aos poucos entrava “em um processo que 

buscava alargar o próprio conceito e abarcar manifestações culturais de grupos populares, até 

então fora da proteção dos bens tombados pelo Iphan.” (TANNO, 2018, p. 93). Além destes, 

empresas e instituições (públicas e privadas), além de grupos sociais diversos como professores, 

profissionais e sindicatos, além de familiares (no caso de arquivos privados) que também não 

desejavam ou não tinham espaço/habilidades para a guarda de documentações referentes ao seu 

funcionamento e história, doaram e ainda hoje continuam a doar para esses centros, formando 

grande parte de seus acervos.  

De maneira resumida, as principais funções desses centros são a de proteger e conservar 

o conhecimento científico e documentação produzidos e referentes à sua própria universidade 

(em muito dos casos se utilizando da História Oral como forma de coletar depoimentos daqueles 

que marcaram a história da instituição) e/ou a história e cultura local/regional, de movimentos 

sociais e de personalidades importantes para a região (CAMARGO, 1999). Muitas também 

podem dar suporte para a universidade em questões que envolvem patrimônio e/ou conservação 

de acervos. Ao se preservar e conservar os documentos presentes nesses centros, usa-se de 

saberes de diversas ciências, numa verdadeira transdisciplinaridade, onde questões referentes à 

História, Museologia, Arquivologia e Biblioteconomia conversam frequentemente para que se 

encontre as melhores maneiras de se administrar e cuidar do arquivo e do centro como um todo 

(NEVES, 2005). Além disso, os CDU também são responsáveis pela formação profissional de 

vários alunos da área das humanidades, por meio da utilização de sua mão de obra na 

conservação e divulgação do acervo. Por fim, os mesmos também frequentemente criam e 

divulgam mini cursos, palestras e alguns possuem até revistas acadêmicas de divulgação não 

só do trabalho do centro e das pesquisas realizadas em seus arquivos, mas também de outras 

temáticas de interesse histórico.  

Para este artigo, analisaremos um pouco da trajetória e algumas das questões referentes 

ao Centro de Documentação e Memória (CEDEM) da Universidade Estadual Paulista 
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(UNESP), no qual também analisaremos os seus discursos de memória. A sua escolha se deve 

principalmente devido a importância e capilaridade que tem hoje em dia no que se refere ao seu 

desenvolvimento enquanto centro de documentação e a quantidade relativamente volumosa de 

trabalhos que abordam sua atuação.  

Segundo Neves (2005) o centro teria surgido por iniciativa de professores das 

humanidades, que tinham “(...) o objetivo de preservar o patrimônio documental da 

Universidade.” (p. 76). O próprio Neves diz que a questão da memória, principalmente da 

UNESP, sempre foi um dos pilares de atuação do CEDEM, colocando-a como a primeira linha 

de pesquisa do centro, com o objetivo de “conservar fontes documentais para preservação da 

memória institucional” (p. 76), além também de buscar desenvolver questões relacionadas à 

memória social,  sendo “(...) baseada num centro aglutinador de acervos documentais, de 

informações, de referências, estudos e pesquisas sobre a história política contemporânea, que 

privilegiaria os movimentos sociais.” (NEVES, 2005, p. 76). Ao entrarmos em contato com a 

política de desenvolvimento de coleções e aquisição de acervos do CEDEM, criada em 2015, o 

discurso acerca da importância da memória pelos fundadores do centro, que deu seus primeiros 

passos em 1987, é explícito. 

 

No cumprimento das tarefas propostas, o grupo [que criou o centro] sentiu a 

necessidade de elaborar um projeto que pudesse assegurar não só a preservação da 

integridade da memória, particularmente aquela relacionada com a Universidade 

enquanto produtora, guardiã, transmissora e disseminadora do saber, como também 

pudesse garantir um tratamento democrático no acesso à informação histórica e, ainda, 

que viesse a contemplar uma ação da Universidade na comunidade da qual fazia parte. 

(CEDEM, 2015) 

 

Observamos aqui claramente a vontade de memória, ou o “dever de memória”, se 

usarmos Nora (1993), principalmente daqueles que escreveram sobre a criação do órgão, mais 

do que necessariamente daqueles que o criaram. Tais passagens podem revelar em maior grau 

sobre as ações correntes do centro, que possui discursos de preocupação com a preservação e 

difusão da memória mais desenvolvidos e consolidados, do que ao discurso inicial dos 

fundadores. Tal noção de memória e da sua preservação, principalmente por meio da 

conservação de arquivos, tão presente como principal missão de atuação da maioria dos CDU, 
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também aqui é posicionada enquanto uma das principais e fundamentais causas da criação do 

CEDEM. O argumento a este respeito não é se tão noção é ou não é verdadeira, mas de observar 

como ela interfere na maneira como o centro observa seu momento de criação.  

Em seguida, ao vermos a explicação do próprio CEDEM acerca do que constituiria as 

duas linhas fundamentais de acervo da instituição, a palavra memória e todas as implicações 

que com ela se criam, se faz presente em ambas as descrições de linhas de acervo do centro.  

 

Memória Universitária. Esta linhaassumiu como missão reunir e constituir acervo 

sobre os mais diversos aspectos da universidade. É um projeto pioneiro, no qual uma 

das principais atividades consiste na coleta de depoimentos de docentes, funcionários 

e discentes, dando origem a uma importante coleção concebida a partir de 

procedimentos de História Oral, assim como reunir informações e documentos 

complementários. 

Memória dos Movimentos Político-Sociais Brasileiros Contemporâneos. Linha 

que busca resgatar e preservar registros de origem privada, através da captação e 

disponibilização de documentação sobre a temática. De tal modo, hoje em dia, tem 

sobre sua responsabilidade importantes arquivos e coleções, procuradas por 

pesquisadores de diversos perfis, nacionais e estrangeiros. (CEDEM, 2015) 

 

Aqui também temos uma memória que se entrelaça com a história, mais especificamente 

falando, da história da instituição UNESP, que claramente se intercala com a vida e as memórias 

de diversas pessoas que ali estudaram e trabalharam. A utilização da História Oral por esses 

centros é um ponto fulcral para se entender essa relação: o CEDEM, assim como outros 

inúmeros centros de documentação universitários que possuem a linha de preservação da 

memória da sua universidade, se utilizam de depoimentos de pessoas que tiveram sua vida e 

sua individualidade ligadas aos percursos da UNESP. Tais depoimentos se tornam uma parte 

importante do CEDEM e de qualquer CDU que utiliza dessa metodologia. Como o próprio 

Halbwachs (2003) advoga acerca dos princípios da memória coletivo e individual, onde esta 

última é amplamente influenciada e moldada pelas ações que envolvem a primeira, aqui a 

memória da universidade é encarada como sendo formada e entrelaçada com as memórias dos 

indivíduos que dela fazem parte e que por causa dela são identificados enquanto um grupo.  

Por fim, vale citar ainda a discussão de Ana Maria Martinez Corrêa acerca do centro. A 

autora conclui que o CEDEM:  
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É um centro aglutinador e difusor da informação e da pesquisa. Pesquisando, 

organizando e produzindo a memória da universidade, disponibilizando informações 

retrospectivas do conjunto de seu acervo e desenvolvendo conhecimento específico 

na área de documentação e gerenciamento de acervos documentais, o CEDEM 

integra, de maneira apropriada, os objetivos básicos da universidade, fornecendo 

instrumentos e espaços privilegiados para a pesquisa, sobretudo na área de 

humanidades.” (CÔRREA, 1999, p. 83) 

 

Além da noção de difusor e organizador da memória da universidade, aqui o CEDEM 

também aparece enquanto produtor da mesma. A produção de depoimentos de indivíduos que 

atuaram de alguma forma na UNESP é uma noção sempre pontuada pelo CEDEM e aqueles 

que produzem sobre sua atuação, como já vimos no parágrafo anterior. Ademais, questões 

referentes a difusão da informação, também recorrentemente ligado as noções de patrimônio 

documental, assim como a importância dada a pesquisa desses documentos para a área das 

humanidades, (o que também é indicado enquanto um dos motivos da criação do centro), são 

pontos que podemos destacar do trecho acima. Dessa forma, a importância dada a memória 

também se coloca aqui juntamente com a capacidade de pesquisa e informação que dela advêm 

por meio da preservação dos arquivos. Tal preservação contribui diretamente assim para a 

produção do conhecimento (e História) sobre os grupos que ali se encontram através de parte 

tangível de sua atuação: o seu arquivo.   

 

CONCLUSÃO 

Para concluir, não é então de se estranhar que tanto Nora (1993) assim como Halbwachs 

(2003) possuam relevância nessa temática: grupos antes renegados ou ignorados passam a se 

tornarem importantes para a História, que agora detêm o dever quase que moral de guardar 

esses arquivos, não só para servirem de fontes de pesquisa, mas também para serem preservados 

enquanto patrimônio memorial desses grupos e/ou indivíduos. Tais arquivos então 

demonstrariam parte da atuação dos mesmos enquanto um grupo (seja de trabalhadores, de 

movimentos feministas, estudantil ou religiosos, por exemplo), sendo assim parte material do 

que viria a constituir sua identidade. Ademais, a ideia de proteção, difusão e até produção da 

memória também estão presentes nas falas sobre o centro. Seria interessante que se colhessem 

depoimentos diretamente daqueles que trabalham nas suas dependências para analisar quais são 
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suas relações e perspectivas sobre a função do centro e como enxergam as problemáticas que 

envolvem seu acervo. Mas isso por enquanto se torna um assunto para outro trabalho. 

 

REFERÊNCIAS 

 

BARROS, José D’assunção. História e memória – uma relação na confluência entre tempo e 

espaço. Mouseion, [s. l], v. 3, n. 5, p. 35-67, jan-jul. 2009. Disponível em: 

https://revistas.unilasalle.edu.br/documentos/documentos/Mouseion/Vol5/historia_memoria.p

df. Acesso em: 01 ago. 2021 

 

______. Memória e História: uma discussão conceitual. Tempos Históricos, [S.L], v. 15, n. 

1, p. 317-343. 2011. Disponível 

em:http://erevista.unioeste.br/index.php/temposhistoricos/article/view/5710. Acesso em: 01 

ago. 2021. 

 

BÔAS, Lúcia Villas. História, memória e representações sociais: por uma abordagem crítica e 

interdisciplinar. Cadernos de Pesquisa, [S.L.], v. 45, n. 156, p. 244-258, jun. 2015. 

FapUNIFESP (SciELO). Disponível em: 

https://www.scielo.br/j/cp/a/N48GkzwvvcKTVBYC64M6Bcx/?lang=pt. Acesso em: 02 ago. 

2021 

 

BORGES, C. Patrimônio e Memória Social: a formação da política de preservação de bens 

históricos no Brasil e a construção do imaginário coletivo. Locus: Revista de História, [S. 

l.], v. 5, n. 2, 1999. Disponível em: 

https://periodicos.ufjf.br/index.php/locus/article/view/20494. Acesso em: 01 ago. 2021. 

 

CAMARGO, Célia. Os centros de documentação das universidades: tendências e 

perspectivas. In: SILVA, Zélia Lopes (org.). Arquivos, patrimônios e memória: trajetórias e 

perspectivas. São Paulo: Editora Unesp; Fapesp, 1999. p. 49-64.  

 

______. Centros de documentação e pesquisa histórica: uma trajetória de três décadas. In: 

CAMARGO, Célia et al. CPDOC 30 anos. Rio de Janeiro: Editora: Fundação Getúlio 

Vargas/CPDOC, 2003. p. 21-44. Disponível em: 

http://cpdoc.fgv.br/producao_intelectual/arq/1350.pdf. Acesso em: 30 jan. 2021 

 

CEDEM - Política de desenvolvimento de coleções e aquisição de acervos - 2015 - 

Disponível em: https://www.cedem.unesp.br/#!/apresentacao/politica-de-desenvolvimento-de-

colecoes-e-aquisicao-de-acervos/. Acesso em: 04 ago. 2021 

 

CRUZ, Heloísa de Faria. Documentação, Memória e Pesquisa: o CEDIC faz 30 anos. Projeto 

História, [S.L], v. 40, n. -, p. 423-445, jun. 2010. Disponível em: 

https://revistas.pucsp.br/index.php/revph/article/view/6139. Acesso em: 18 fev. 2021. 

http://cpdoc.fgv.br/producao_intelectual/arq/1350.pdf


 
 

Universidade Federal do Ceará, Fortaleza | 04 a 08 de Outubro de 2021 

470 
 

 

 

CORRÊA, Anna Maria Martinez. O centros de documentação e memória da UNESP: o centro 

de documentação e memória (Cedem). In: SILVA, Zélia Lopes da. Arquivos patrimônio e 

memória: trajetórias e perspectivas. São Paulo: UNESP: FAPESP 1999. p.79-84 

 

GARCIA, Bruna da Silva. Memória e História: uma discussão teórica. In: CONGRESSO 

INTERNACIN, 7º., 2015, [S.L]. Anais. [S.L]: - 2015. p. 1361-1371. Disponível em: 

http://www.cih.uem.br/anais/2015/trabalhos/1508.pdf. Acesso em: 01 ago. 2021. 

 

GUIMARÃES, Letícia Batista. História e Narrativa, Memória e Silenciamento. ENCONTRO 

NACIONAL DE PESQUISADORES DE PERIÓDICOS LITERÁRIOS, 4. 2010, Feira de 

Santana: Anais - Uefs, 2013. p. 194-203 . Disponível em: 

http://www2.uefs.br/enapel/files/4enapel_anais.p194-203.pdf. Acesso em: 02 ago. 2021. 

 

HALBWACHS. Maurice. A Memória Coletiva. 2. ed. São Paulo: Centauro, 2003. 224p. 

 

LE GOFF, Jacques. História e memória. Campinas-SP: Editora da Unicamp, 1990. 

 

MEMENTO. Direção de Christopher Nolan. Estados Unidos: Newmarket Capital Group et al, 

2000. (113 min.) 

 

MENESES, Ulpiano. A História, cativa da memória? Para um mapeamento da memória no 

campo das ciências sociais. Revista do IEB/USP, 34, p. 9-24, 1992. Disponível em: 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4182921/mod_resource/content/2/Meneses%2C%20

Ulpiano%20Bezerra%20de-AHistoriaCativadaMemo%CC%81ria%3F.pdf . Acesso em:  01 

ago. 2021. 

 

NEVES, Rogério Xavier. As possibilidades educacionais dos centros de documentação e 

memória. 2005. 177 f. Dissertação (Mestrado) – Dept. de Educação, Universidade Estadual de 

Campinas, Campinas, 2005. Disponível em: https://core.ac.uk/download/pdf/296839644.pdf. 

Acesso em: 08 maio 2021. 

 

NORA, Pierre. Entre memória e história: a problemática dos lugares. (trad).Yara Aun Khoury. 

In: Projeto história. Revista do Programa de Estudos Pós-Graduados em História e do 

Departamento de História da PUC-SP. São Paulo, SP-Brasil, 1993. 

 

SANTOS, Márcia Pereira dos. HISTÓRIA E MEMÓRIA: desafios de uma relação 

teórica. Opsis, [S.L.], v. 7, n. 9, p. 81-97, jul-dez. 2007. Universidade Federal de Goiás. 

Disponível em: https://www.revistas.ufg.br/Opsis/article/view/9331. Acesso em: 01 ago. 

2021. 

 

SANTOS, Poliana M. Memória e memória histórica: categorias para a reflexão sobre o saber 

histórico escolar. (Memoria y memoria histórica: categorías para reflexión sobre el saber 

histórico de la escuela.). Revista Binacional Brasil-Argentina, [S. l.], v. 4, n. 1, p. 49-62, 



 
 

Universidade Federal do Ceará, Fortaleza | 04 a 08 de Outubro de 2021 

471 
 

 

2015. Disponível em: https://periodicos2.uesb.br/index.php/rbba/article/view/1428. Acesso 

em: 02 ago. 2021. Acesso em: 01 ago. 2021 

 

SEIXAS, Jacy Alves de. Percursos de memórias em terras de História: problemáticas atuais. 

In: (Org.) BRESCIANI, Stella; NAXARA, Márcia. Memória e (Res)sentimento: indagações 

sobre uma questão sensível. Campinas: Editora Unicamp, 2001. p. 37-58 

 

POLLAK, Michael. MEMÓRIA E IDENTIDADE SOCIAL. Estudos Históricos, Rio de 

Janeiro, v. 5, n. 10, p. 200-212, 1992. Disponível em: 

http://www.pgedf.ufpr.br/memoria%20e%20identidadesocial%20A%20capraro%202.pdfAce

sso em: 01 ago. 2021. 

 

http://www.pgedf.ufpr.br/memoria%20e%20identidadesocial%20A%20capraro%202.pdf


 
 

Universidade Federal do Ceará, Fortaleza | 04 a 08 de Outubro de 2021 

472 
 

 

ST 08 - O uso do Patrimônio Cultural no Ensino de História: a sala de aula 

e os lugares não formais de aprendizagem 

 

Patrimônio cultural e ensino de história: reflexões sobre os municípios do 

Vale do Jaguaribe no Ceará 

André Aguiar Nogueira1 

Resumo: A pesquisa e o ensino de História com base no conhecimento e na valorização do 

patrimônio cultural local têm se constituído num grande desafio. Esses dilemas foram 

particularmente observados nas atividades realizadas junto aos discentes dos cursos técnicos 

integrados ao ensino médio do IFCE e também com os docentes da rede municipal de ensino 

de Tabuleiro do Norte, na região do Baixo Jaguaribe, no Ceará. A metodologia buscou articular 

o ensino e a pesquisa acerca da memória local e dos “lugares de memória”, culminando com a 

realização de oficinas e exposições abertas ao público. Nesse sentido, os alunos aplicaram 

questionários, reuniram a bibliografia, realizaram entrevistas orais e empreenderam campanhas 

na cidade para a coleta de documentos e objetos.  Os professores de História, por sua vez, 

participaram de oficinas formativas nas quais foram aplicados questionários que serviram como 

fonte de pesquisa. Com base nessa experiência, analisamos aspectos como: o aporte 

institucional, a formação de professores, a participação dos alunos, a legislação municipal, a 

produção da memória local e a interação da proposta com a comunidade. Na aplicação de 

estratégias para potencializar a cultura local através da escola, foi necessário considerar a 

complexidade da formação histórica dos municípios, visando a promoção de uma consciência 

de valorização da origem e da ancestralidade comum. Nos municípios, além dos conhecimentos 

e das técnicas de pesquisa, problematizamos com discentes e docentes a condição dos 

moradores da região enquanto “sujeitos” ativos na construção da sociedade.  

 

Palavras-chave: Patrimônio Cultural, Memória, Ensino de História 

No mundo cada vez mais globalizado e tecnológico, a atratividade do ensino de 

história tornou-se um grande desafio para professores e alunos. Neste artigo, pretendemos 

discutir alguns apontamentos, metodologias e estratégias lançadas para dinamizar o ensino de 

história a partir dos usos da memória e do patrimônio cultural dos municípios. O objetivo 

principal foi compreender como a educação para o patrimônio e a história local estão sendo 

 
1 Doutor em História Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), professor do Instituto 

Federal do Ceará (IFCE), campus Tabuleiro do Norte-CE.  
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trabalhados em sala de aula por professores e alunos dos municípios do chamado Baixo 

Jaguaribe, no Ceará2. 

Convém ressaltar que a pesquisa é fruto de experiências de trabalhos anteriores, no 

qual associou-se as potencialidades do patrimônio cultural, da memória e do ensino de história, 

realizadas, sobretudo, no âmbito de grupo de estudos acadêmicos e nas políticas públicas 

relacionados ao setor. Entende-se que conhecer e problematizar a história da região demarcou 

também uma denúncia, principalmente, em relação ao descaso e a pouca atenção dedicada à 

memória e ao patrimônio local, observados em diversos municípios brasileiros. 

Nas propostas pedagógicas, observou-se que 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 contínua incorporação de novas reflexões e práticas. Aqui podemos citar a 

necessidade de superar alguns dos desafios que se impõem ao saber histórico na 

contemporaneidade, como as “revoluções” tecnológicas, as rupturas temporais aceleradas, as 

múltiplas identidades culturais, o neoliberalismo, a globalização, entre outros. No caso do 

patrimônio, observamos que as disciplinas dos cursos de formação docente, geralmente, 

dedicam pouca atenção a reflexão teórica do tema e, principalmente, a aplicação prática desse 

aprendizado. 

A pesquisa foi realizada em duas etapas distintas, mas interligadas. O trabalho 

envolveu num primeiro momento os alunos do ensino secundário e, posteriormente, os 

discentes do curso de especialização, em sua maioria professores do município. No trabalho 

com os alunos do ensino médio, integrado ao técnico-profissionalizante, projetos pedagógicos 

foram construídos a partir da memória e da história local. Assim, na disciplina de História, as 

propostas educativas convergiram para um campo de reflexão convencionalmente chamado 

“aprendizagem histórica”. Nessa perspectiva teórica, a História se constitui como uma área do 

conhecimento cuja produção de saberes e a aprendizagem se configuram em diferentes espaços 

e níveis de ensino, tanto dentro quanto fora da sala de aula. Assim, a História maneja um 

 
2 O chamado Baixo Jaguaribe é composto por 10 municípios cearenses: Alto Santo, Ibicuitinga, Jaguaruana, 

Limoeiro do Norte, Morada Nova, Palhano, Quixeré, Russas, São João do Jaguaribe e Tabuleiro do Norte. A 

maioria desses municípios tem alunos matriculados dos cursos de técnicos, superior e de pós-graduação do IFCE, 

campus Tabuleiro do Norte. 
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conjunto refinado de habilidades e procedimentos científicos, mas também se processa no 

cotidiano das pessoas comuns. Foi preciso, portanto, esboçar uma aproximação entre a 

historiografia mais acadêmica e as temporalidades humanas, pulsantes na vida ordinária dos 

sujeitos históricos. 

No conhecimento da cultura local mediante a educação para o patrimônio foi 

importante considerar a singularidade de cada município, mas também a consciência da origem 

e da ancestralidade comum. As identidades, nesse sentido, se configuram para além dos limites 

geográficos mais imediatos da região. Sujeitos migrantes, os moradores dos municípios do 

Baixo do Jaguaribe 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 Jaguaribe3 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, se constituem 

exatamente nesses “entre lugares”. (HALL, 2011).  

Os procedimentos didáticos, a pesquisa de campo, os debates teóricos e a exposição 

dos resultados foram feitos coletivamente e surgiram do desejo de melhor conhecer e contar a 

história local. 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 inicial durou cerca de um ano, mas as atividades de preservação, no entanto, 

permaneceram. Ao longo desse tempo, os alunos coletaram inúmeros documentos como 

fotografias, cartas, leis, objetos e vídeos que foram organizados e subsidiaram a seleção do 

material para a exposição. 

 
3 A Lei Complementar Estadual nº 154, de 20 de outubro de 2015, define a nova composição da região do Vale do 

Jaguaribe, sendo a regionalização fixada em 15 

municípios: AltoSanto, Ererê, Iracema, Jaguaretama, Jaguaribara, Jaguaribe, Limoeirodo Norte, Morada Nova, P

alhano, Pereiro, Potiretama, Quixeré, Russas, São João do Jaguaribe e Tabuleiro do Norte. O Vale possui uma 

população de  386.576 (2014). 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B5es_de_Planejamento_do_Cear%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alto_Santo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Erer%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Iracema_(Cear%C3%A1)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jaguaretama
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jaguaribara
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jaguaribe
https://pt.wikipedia.org/wiki/Limoeiro_do_Norte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Morada_Nova
https://pt.wikipedia.org/wiki/Palhano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Palhano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Potiretama
https://pt.wikipedia.org/wiki/Quixer%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Russas
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Jo%C3%A3o_do_Jaguaribe
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tabuleiro_do_Norte
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Nas pesquisas, os alunos descobriram novas e antigas tradições da região. 

Historicamente, o Vale do Jaguaribe foi habitado por diversas tribos indígenas que viviam em 

comunidades livres nas terras do Siará e nas Capitanias circunvizinhas. Com o crescimento 

econômico mediante a criação de gado, as atividades da pecuária expulsaram as populações 

indígenas que cederam lugar para as fazendas de gado, a partir das quais ocorreu o processo de 

expansão da pecuária na região. 

Na investigação sobre o município no qual o campus está instalado, os documentos 

encontrados 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 

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. 

As primeiras ocupações iniciaram ainda no início do século XIX. Mas somente através 

do Decreto Lei N° 448 de 1938, Tabuleiro passou a constar como uma 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 atualmente 30.263 habitantes. 

Os alunos problematizaram como os primeiros habitantes começaram a prosperar 

basicamente na criação do gado e outros pequenos animais e, aos poucos, diversificaram as 

atividades econômicas e potencializaram as oportunidades de desenvolvimento da localidade. 

A cidade de Tabuleiro do Norte hoje, por exemplo, é conhecida como sendo a “terra dos 

caminhoneiros”, em virtude da elevada quantidade de profissionais residentes no município. De 

modo geral, nas entrevistas orais com os moradores do Baixo Jaguaribe, as narrativas indicam 
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que muitas famílias passaram por essas bandas, pessoas das mais diversas procedências que 

vieram e fizeram história no lugar.  

Os alunos foram estimulados a comparar outras realidades históricas com o seu próprio 

patrimônio local, aprendendo ainda os modos de fazer a “catalogação” dessa memória e as 

possibilidades de organizá-la de modo mais didático. As memórias da região foram reveladas 

e ao mesmo tempo revelaram maneiras diversas de serem utilizadas 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 de origem, 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 e esses elementos de 

identificação devem ser empregados no processo de ensino e aprendizagem. 

A partir do projeto, os jovens pesquisadores aplicaram mais de 70 questionários, 

realizaram cerca de 35 entrevistas orais, empreenderam diversas campanhas para a coleta de 

objetos, dedicaram muitas horas a pesquisa, 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”. 

Observamos que o conhecimento, a preservação e a valorização da cultura são 

essenciais para o sistema educacional brasileiro, no entanto, faz-se necessário que os 

educadores conheçam o Patrimônio Histórico e Cultural dos seus estados e, principalmente, do 

seus municípios. Partindo deste pressuposto, nos propomos a problematizar também avisão de 

patrimônio dos docentes de História do ensino fundamental das escolas públicas da região, 

principalmente na cidade de Tabuleiro do Norte. Abordamos de que modo o patrimônio, a 

cultural e  a  memó r ia  l ocal são acionados enquanto subsídios para práticas pedagógicas, 

dinamizando, assim, o ensino/aprendizagem da disciplina de História. 

Assim, da experiência exitosa com os alunos, emergiu o interesse de pesquisar quais 

seriam as possibilidades de aplicação da educação patrimonial pelos professores no ambiente 
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escolar. Atualmente, a necessidade de preservar a memória coletiva está cada mais presente nas 

mais diversas áreas do conhecimento. A educação patrimonial, por sua vez, é um dos meios 

possíveis de serem utilizados, a fim despertar um sentimento de pertencimento do morador ao 

seu município, permitindo a consequente valorização do mesmo. 

Ao trabalhar com essa temática, professores e alunos sentiram a necessidade de 

realizar uma breve discussão a cerca de conceitos como História, Memória e Patrimônio. 

Tomando como referência alguns pensadores, como o historiador francês Pierre Nora (1993), 

problematizamos que esses termos, embora tenham semelhanças, não são sinônimos. Apesar 

disso, constituem diferentes dimensões da produção humana que lidam com lembranças, 

esquecimentos e identidades (individuais e coletivas). 

A Memória, por exemplo, é tanto biológica quanto social. Ação vivenciada no 

cotidiano, é “espontaneamente” atualizada no tempo presente, aberta à dialética da lembrança 

e do esquecimento. É, no entanto, bastante complexa e vulnerável a diversas manipulações. Já 

a História é uma ação intelectual, pensada, trabalhada e escrita. Possui referenciais teóricos e 

métodos de produção diversos, demanda contextualização, análise e discurso crítico. Pode, 

inclusive, utilizar a memória como fonte de pesquisa, no processo de investigação dos 

documentos. 

No que se refere ao Patrimônio consideramos que temos ainda uma noção 

relativamente restrita. Normalmente, o imaginamos como algo que é antigo e edificado, no 

entanto, esse conceito vemsendo gradativamente ampliado, sobretudo, no que concerne a ideia 

de patrimônio imaterial. Junto ao público-alvo, trabalhamos a evolução histórica do conceito 

de Patrimônio. Desse modo, percebemos que num período mais antigo este termo se traduzia 

basicamente numa espécie de herança familiar, cujos bens materiais eram repassados através 

das gerações aos herdeiros. No período mais contemporâneo aproximou-se também de uma 

concepção mais intangível, um tipo de legado tanto material quanto imaterial, cujos bens 

culturais significativos são transmitidos às gerações futuras.  

Assim, professores e alunos entendem que a noção de Patrimônio passou a abranger 

muitos significados, não ser estringindo apenas aos monumentos. Passou a ser visto como uma 

construção social articulada por diferentes sujeitos, grupos e instituições que, a partir de seus 
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lugares sociais específicos, atribuem valores para determinadas memórias representativas de 

suas identidades. 

De modo geral, no processo de ressemantização do conceito de patrimônio, as noções 

de cultura e de “referência cultural” trazem em seu bojo a ideia de valores e sentidos que 

atribuímos a determinados bens e práticas sociais. De imediato, os estudos têm revelado 

problemas correlacionados à constelação de significados que o conceito de patrimônio cultural 

passou a abrigar na atualidade. Os sentidos sociais, múltiplos, atribuídos à palavra patrimônio 

dotaram-na de uma complexidade conceitual que vozes simultâneas, entrelaçadas e distintas, 

atribuem usos sociais diversos a palavra para remeter a coisas muitas vezes diferentes e nem 

sempre harmoniosas (NOGUEIRA, 2014).  

Abordar temáticas como patrimônio, história e memória significa penetrar em 

campos conceituais em constantes mudanças e repletos de disputas. Esses conflitos se 

expressam através da seleção de memórias tidas como representativas das identidades que 

compõe o patrimônio cultural brasileiro. A evolução das políticas públicas de preservação, por 

exemplo, aponta que desde a criação do Centro Nacional de Referência Cultural (CNRC), em 

1975, introduziu-se no debate um importante conceito, o de “bem cultural”. Esse conceito nos 

permitiu dizer que o patrimônio não se restringe somente aos monumentos, mas a todos os 

elementos que compõe a diversidade e a dinâmica da cultura brasileira, representadas pelos 

mais diversos grupos. 

A Constituição Federal de 1988, no seu artigo 216, apresentou uma concepção mais 

ampla e alargada de patrimônio que enfatizava o direito à memória como elemento básico da 

cidadania. Essa mudança, em parte, foi responsável por fazer com que houvesse uma maior 

defesa da diversidade cultural brasileira e as tradições locais passaram a ser legalmente 

reconhecidas. 

Assim, tudo que designa a experiência de uma dada realidade social e cultural 

construída historicamente constitui uma referência. Em relação aos bens patrimoniais, eles são 

monumentos edificados ou naturais, assim como as expressões das artes e ofícios, a 

religiosidade e suas festas, as lendas, os folguedos e as diferentes formas de expressão e 

lugares em que tais referências são socialmente reatualizados (ARANTES, 2004). Os valores 

referenciais das identidades sociais têm, portanto, uma natureza dinâmica.  
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Neste sentido, identificamos um amplo movimento de apropriação desse conceito por 

instituições culturais, associações comunitárias, universidades, escolas, ONG’s etc., com 

vistas a fundamentar uma educação patrimonial e promover a valorização das memórias e 

histórias locais. É importante, sobretudo, atentar que essas mudanças ampliam as 

possibilidades de ação educativa, incluindo segmentos historicamente alijados das políticas de 

preservação. 

Partindo dessa perspectiva é que procuramos desenvolver essa investigação acerca 

do ensino de História e do patrimônio cultural na cidade de Tabuleiro do Norte e nos 

municípios vizinhos, focando, principalmente, em como esta memória local vem sendo 

utilizado pelos docentes em suas práticas pedagógicas. 

Na construção das propostas pedagógicas, documentos históricos importantes 

serviram de base para o trabalho com o patrimônio. Percebeu-se, por exemplo, que à medida 

em que a legislação federal alargou a tipologia dos bens patrimoniais protegidos, ampliou-se 

a legislação municipal que trata da preservação da história e do patrimônio local.  

Em Tabuleiro do Norte, existem pelo menos duas leis recentes que dispõem sobre a 

valorização do patrimônio cultural imaterial da localidade. Uma delas é a Lei nº 1.678, de 10 

de julho de 2017, que eleva a prática de esportes equestres e suas respectivas expressões 

artísticos-culturais como Vaquejada, Prado, Pega de Boi, Cavalgada e outras provas típicas, 

subsequentes de esportes equestre, à condição de Manifestação Cultural e Patrimônio Cultural 

Imaterial, no âmbito do município. Todas essas manifestações culturais estão presentes na 

história do município, merece destaque o resgate da Cavalgada que é realizada anualmente e 

tem como objetivo homenagear os primeiros vaqueiros do município. Assim, a vaquejada do 

Parque Haras Martins já virou uma festa tradicional na cidade. Esse reconhecimento legal 

permite, entre outros aspectos, problematizar o ensino de História Local a partir do 

desenvolvimento da pecuária, em detrimento da expulsão das comunidades indígenas 

tradicionais.  

Outra lei sancionada no ano 2020 é a Lei nº 1908, de 21 de fevereiro, que eleva o 

evento carnavalesco Charanga de Seu Leuzim a condição de manifestação artística e cultural 

e patrimônio imaterial do município de Tabuleiro do Norte. Esse evento é anual, tem como 
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objetivo resgatar o carnaval das antigas marchinhas e homenagear de forma intercalada um 

carnavalesco que já faleceu e outro brincante ainda vivo. Apesar de não deter um 

reconhecimento legal, existem outros eventos que já fazem parte do patrimônio cultural da 

cidade por serem significativos e representativos para os moradores do município como, por 

exemplo, a festa de aniversário da cidade, comemorada no dia 08 de junho. Este evento 

representa a concretização da luta de um povo por sua emancipação, já que nesta data o 

distrito, até então pertencente a Limoeiro do Norte, foi elevado à categoria de município.  

As festividades da padroeira do município, Nossa Senhora das Brotas, por sua vez, é 

sempre comemorada em 08 de setembro, sendo um grande evento de cunho religioso. Percebe-

se que a religiosidade está presente na origem do município, pois, segundo a lenda, a 

construção da primeira capela se deu por conta de uma promessa realizada por uma devota. 

Outro evento que tem uma importância significativa para o município é a festa de Nossa 

Senhora da Saúde, realizada de 05 a 15 de agosto, no Distrito de Olho d’água da Bica. É 

considerada a terceira maior romaria do estado. Dada a importância dessa romaria alguns 

historiadores deste município utilizaram essa festa como objeto de pesquisa e escreveram suas 

monografias de conclusão de curso sobre o tema. Alguns docentes de História relataram a 

realização de aulas de campo relacionadas ao patrimônio local durante a celebração desses 

festejos. 

Merece destaque ainda o Festival dos Caminhoneiros que acontece anualmente no 

dia7 de setembro e celebrou, no ano de 2019, a sua 27ª edição. Essa festa tem um significado 

muito importante para os munícipes, em virtude do grande número de caminhoneiros que a 

cidade possui e por gerar uma importante fonte de renda para a economia da cidade. Ao longo 

dos anos, esse se tornou motivo de orgulho para os moradores. A imprensa local tem realizado 

reportagens nas quais ressalta que Tabuleiro ganhou a alcunha de “cidade dos caminhoneiros” 

por ter uma das maiores médias de caminhoneiro percapita do Brasil: de cada 17 habitantes 

um é caminhoneiro. O caminhão move, literalmente, a economia do município, não só pela 

renda do motorista, mas, principalmente, pelo Polo Metal Mecânico em que a cidade se 

transformou. 

Nessa esteira, diante dessas e de outras manifestações culturais diversas, 

historicamente constituídas no município, indagamos em que medida esses espaços, eventos 
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e memórias são utilizados por professores e alunos em suas práticas pedagógicas com o 

patrimônio local. A Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte, por exemplo, aprovou projeto 

de lei que dispõem sobre esse assunto. Assim, a Lei nº 1.375, de 16 de junho de 2014, dispõe 

sobre a inserção do ensino da história de Tabuleiro do Norte, na grade curricular da Rede 

Municipal de Educação.  

Conforme o censo de 2019, o município registrou naquele ano 3.835 (três mil 

oitocentos e trinta e cinco) alunos matriculados. De acordo com documentos da Secretaria de 

Educação4 o município conta atualmente com 247 (duzentos e quarenta e sete) professores, 

entre concursados e contratados. Destes, apenas 2 (dois) professores tem somente o nível 

médio (antigo magistério), os outros docentes são graduados, pós-graduados ou estão cursando 

ensino superior na área da educação. Quanto ao tempo de serviço, cerca 80% (oitenta por 

cento) dos professores efetivos tem mais de 15 (quinze) anos de exercício no magistério da 

rede pública municipal. 

Entendemos que nesse estudo sobre o ensino de História e a educação para o 

patrimônio cultural foi importante compreender melhor o contexto no qual está inserido o 

professor. A partir desse conhecimento prévio é que foram estruturadas as entrevistas e 

elaborado o questionário com questões fechadas e abertas que foi aplicado para os professores 

da rede municipal. Percebemos que um percentual considerável de professores já tem larga 

experiência na prática educacional, no entanto, nos deparamos também com professores 

cansados e, muitas vezes desmotivados, esperando somente o tempo para se aposentar. Esse 

aspecto resvala, inclusive, nas propostas de ensino das disciplinas das humanidades no trabalho 

com o patrimônio cultural. 

Salientamos que a investigação ocorreu com docentes da rede municipal que 

lecionam a disciplina de História e outras Ciências Humanas, pois acreditamos serem essas as 

disciplinas mais propícias a trabalhar conteúdos relacionados ao patrimônio histórico e 

cultural do município. Utilizamos para coletar os dados dos instrumentos de pesquisa 

complementares. Um deles foi um questionário de pesquisa qualitativo com questões referente 

à temática “Patrimônio Histórico, História Local e formação dos Professores do Município de 

Tabuleiro do Norte”. O segundo instrumento utilizado foi a entrevista oral, realizada com 6 

 
3Relatórios da Folha de Pagamento do mês de abril de 2020 da Secretaria de Educação, fornecido pelo setor da 

administração da Prefeitura Municipal de Tabuleiro do Norte. 
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(seis) docentes da rede municipal de ensino. 

O questionário foi entregue a 40 (quarenta) professores que participaram da oficina 

pedagógica com o tema “História Local: uma Estratégia Didática”, realizada numa parceria 

daturma de Especialização em Teoria, Metodologia e Práticas de Ensino do IFCE, campus 

Tabuleiro do Norte, com a Secretaria Municipal de Educação.  O curso foi ministrado com a 

poio dos alunos do curso de especialização. Após o termino, do total de 40 professores que 

receberam o questionário, obtivemos respostas de 38 docentes. 

Analisando os depoimentos dos professores e as respostas dos questionários 

percebemos que não existe uma formação continuada para os docentes no tocante a esta 

temática, porque as formações que acontecem no município seguem uma orientação da 

política de formação doestado. Estas ações contemplam sobre tudo as áreas de Linguagens e 

Códigos e Ciências da Natureza que focam, principalmente, nos conteúdos que serão cobrados 

nas avaliações externas como por exemplo o SPAECE (Sistema de Avaliação Permanente do 

Estado do Ceará). 

Outra hipótese para a dificuldade que os professores têm em trabalhar com o 

Patrimônio e a Historia Local seria a falta de espaço no currículo, porque a pesar de existir 

uma lei que foi sancionada no ano de 2014 e que dispõe sobre a inserção do ensino da história 

de Tabuleiro do Norte na grade curricular da rede municipal de educação, os professores quase 

não fizeram referência a esta lei nos seus depoimentos. Nas fontes, figura como se os docentes 

não tivessem conhecimento da legislação e, portanto, é como se a mesma não tivesse 

efetividade na prática. 

Com referência à disponibilidade de material didático a ser utilizado em sala de aula, 

a Secretaria de Educação do Município, no ano de 2018, distribuiu para todos os alunos da 

rede municipal um livro didático intitulado Tabuleiro do Norte Cidade da Gente, que foi 

escrito por professores da área de história, geografia e memorialistas que residem na cidade. 

A obra aborda conteúdos de estudos regionais sobre a história do município para o ensino 

fundamental. Alguns professores relataram que utilizam esporadicamente esse livro para 

trabalhar em sala de aula com os alunos, quando é possível introduzir o conteúdo ou, 

principalmente, na semana do município. 

Pudemos constatar na fala dos professores que os mesmos consideram importante 
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trabalhar essa temática com seus alunos, porém, quando indagamos sobre qual seria o 

monumento histórico considerado mais importante para Tabuleiro do Norte e se o mesmo já 

foi visitado com os seus alunos, dos seis professores entrevistados, apenas três responderam 

que sim e relataram sua experiência didática nesses espaços. 

Levando-se em conta o que foi observado, percebe-se que o tema proposto neste 

trabalho é relevante e visa contribuir no sentido de subsidiar os educadores para que tenham 

como proposta pedagógica a valorização das memórias que constituem a identidade cultural 

dos moradores do município. No decorrer da pesquisa, observamos as dificuldades em 

introduzir esta temática em distintas realidades pedagógicas. É necessário mais compromisso 

com a Educação Patrimonial no ambiente escolar para efetivá-la como uma prática comum. 

Nota-se que algumas das hipóteses levantadas foram constatadas, principalmente no que se 

refere à falta de conhecimento para abordar o tema, à lacuna na formação acadêmica, à 

carência de material didático e à ausência de uma política de formação continuada. 
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Patrimônio cultural gaúcho em disputa: o Festival da Barranca e as 

relações de poder 

 

Natali Braga Spohr1 

Resumo: Como disse Homi K. Bhabha (2013), a cultura é construída e a tradição, inventada. 

Nesse sentido, na busca por “revisar as pedagogias nacionalistas ou ‘nativistas’”, em uma 

perspectiva pós-colonial, analisam-se as relações de poder e as disputas que envolvem o 

Festival da Barranca, evento que ocorre desde 1972, às margens do Rio Uruguai, em São Borja, 

na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. O Festival, que é patrimônio cultural imaterial do 

município onde é realizado e faz parte do calendário oficial de eventos do estado, no decorrer 

das quarenta e oito edições, manteve muitas das características iniciais e, dentre elas, o fato de 

ser somente para convidados, exclusivamente do gênero masculino. Compreende-se que as 

identidades são narrativas elaboradas sobre os grupos e são essas que dizem quem faz e quem 

não faz parte, suas lutas e disputas, bem como, suas hierarquias. No gauchismo, a ideologia do 

masculino, do heroico, do galpão e da estância são evidenciadas, ao mesmo tempo em que a 

“experiência afetiva da marginalidade social”, transforma as estratégias, resulta em 

experiências de resistência e promove um “rompimento anárquico da sentença”, como por 

exemplo, o Peitaço da Composição Regional, encontro que reúne artistas do gauchismo do 

gênero feminino e cuja primeira edição aconteceu em julho de 2019. A cultura tem por condição 

sine qua non ser produção irregular e incompleta, ademais de que, no contexto em análise, o 

anacronismo do mito e a figura desistorizada do outro, tornam a cultura, por vezes, “uma prática 

desconfortável”.  

 

Palavras-chave: Patrimônio cultural gaúcho; Identidades; Relações de poder.  

 

Patrimônio cultural gaúcho – Festival da Barranca 

 

Como disse Homi K. Bhabha (2013), a cultura é construída e a tradição, inventada. 

Nesse sentido, na busca por “revisar as pedagogias nacionalistas ou ‘nativistas’”, em uma 

perspectiva pós-colonial, analisam-se as relações de poder e as disputas que envolvem o 

Festival da Barranca, evento que ocorre desde 1972, às margens do Rio Uruguai, em São Borja. 

O município está localizado na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, na divisa com Santo Tomé, 

na Argentina, onde a linha de fronteira é o Rio Uruguai, dista 580quilômetros de Porto Alegre 

e 860 quilômetros de Buenos Aires.  

A consolidação da república no Brasil trouxe a busca pela definição de uma identidade 

nacional e nesse ínterim, os regionalismos passam a ser evidenciados. No caso do Rio Grande 

 
1Doutoranda em História através do PPGH da Universidade Federal de Santa Maria-UFSM/RS. Contato: 

natali.bspohr@gmail.com 
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do Sul, a mística do “centauro dos pampas”, as contribuições de Araújo Porto Alegre, a criação 

do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul - IHGRGS em 1920, a literatura de 

Simões Lopes Neto e Dante de Laytano, são como bases para as investidas dos secundaristas 

Barbosa Lessa, Paixão Cortes e Glaucus Saraiva, criarem posteriormente, em 1966, o 

Movimento Tradicionalista Gaúcho, o MTG. Para Tau Golin, o tradicionalismo pode até ser 

inserido dentro da cultura popular, mas é produzido pela elite latifundiária e agropastoril, que 

por deter potencial de dominação, influencia as manifestações culturais, no entanto, somente 

representa a realidade de uma minoria oligárquica (1983, p.11). 

Nas décadas de 1970 e 1980, os festivais nativistas passam a fazer parte da sociedade 

no Rio Grande do Sul, muito por conta das já citadas iniciativas anteriores. O primeiro dos 

festivais foi a Califórnia Canção Nativa, cuja edição inicial ocorreu em dezembro de 1971, na 

cidade de Uruguaiana, distante em torno de duzentos quilômetros de São Borja. Inspirados pelo 

festival pioneiro, Apparício Silva Rillo, José Lewis Bicca, Antonio Augusto Fagundes (Nico 

Fagundes) e Carlos Castilhos, ou como muitos ouviram deles, “um espírito”, criou/criaram o 

Festival da Barranca, ou somente, Barranca, que nas palavras de Rillo (1985, s/p), tem a 

seguinte explicação,  

Nada acontece por acaso, segundo a teoria dos racionalistas (estes caras quesão 

alimentados a ração balanceada). Talvez tenham lá suas razões, os 

cujos.Menos no que se refere ao festival da Barranca. Este nasceu por acaso 

comoos nenês de novembro, frutos da semeadura suada do Carnaval. Pois 

sucedeque o pessoal de Os Angüeras e mais alguns de achego, desde pelo 

menos1965, realizavam duas grandes pescarias no ano: uma na Semana Santa, 

outraem setembro. A primeira para o tradicional jejum de carne (mulheres não 

nosacompanhavam e até hoje não). A outra na Semana da Pátria, para 

escapar(desculpa ...) dos chatíssimos desfiles que são a tônica da 

efeméridecívica. Para uma e outra pescaria vinham de Porto Alegre o Antonio 

AugustoFagundes (Nico) e o Carlinhos Castilhos (Passaronga), com o 

JuarezBittencourt (Xuxu) algumas vezes e, quando em quando, com outras 

carasmais ou menos simpáticas. E aí aconteceu. Por acaso, repito, contrariando 

osracionalistas. A gente estava no “Pesqueiro da Bomba”, no Rio Uruguai, 

naSemana Santa de 1972. Havia tomado umas que outras, alguém falou 

naCalifórnia da Canção acontecida em primeira edição no dezembro 

anterior,em Uruguaiana, quando uma voz (acho que do Passaronga, outros 

acham queoutro, há quem jure que de um espírito) sugeriu: - E se a gente 

fizesse o nosso festival? Aqui mesmo, no improviso, na barranca do rio? ... 

Então, naquelaSemana Santa, noite de quinta-feira, ficou assentado em cepo 

de três pernasque se faria o festival. O Tio Manduca (disso sim, me lembro) 

propôs que ascomposições tivessem por base, tema único, nomeou-se o 

presidente da“Comissão” e lascou o tema: “Acampamento de Pescaria”. E 

aditou, enquantome filava o trigésimo oitavo cigarro daquele dia: - Sábado de 
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noite os artistasse apresentam. Vocês têm o dia todo de amanhã para trabalhar 

o tema. Táresolvido... Houve três concorrentes neste primeiro Festival da 

Barranca, que, naquelaépoca e porque estava em seu início, não merecia as 

maiúsculas que lhe dou.Carlinhos Castilhos, só e mal acompanhado; Nico 

Fagundes com “Fuça” noviolão e, em dupla Zé Bicca e esta voz que vos fala. 

Apresentadas ascomposições, por ordem de sorteio, cantou o Carlinhos 

(palmas, palmas epalmas), cantou o Bicca (idem, idem e idem) e finalmente o 

Nico (ibidem,ibidem e ibidem). A platéia, meio sobre a empolgação, 

assentava-se emsemicírculo. Todos (eu disse todos) votaram. Menos os 

concorrentes, claro.Ganhou o Nico, com “Eu e o Rio” – hoje gravada, como 

tantas composiçõesque nasceram na Barranca para ganhar alguns dos mais 

importantes festivaisnativistas do Estado. O detalhe, nisso tudo, é que a 

composição vencedora(linda, a melhor da noite), nada tinha a ver com o tema 

proposto. Cantava arelação espiritual de um amante descornado com as águas 

do Rio Uruguai.Mas o fato é que ganhou. O que prova, desde a idade da pedra 

dos festivaisnativistas, que júri deste tipo de evento não é flor de cheirar com 

pouca venta.A confraternização foi geral, o vencedor queria por que queria o 

prêmio (masque prêmio caracos?). 

 

 

A tradição do Festival da Barranca foi estabelecida pelos usos do passado no decorrer 

do tempo e durante quase meio século, mesmo que gêneros e estilos artísticos se misturaram e 

evoluíram, o evento mantém o modelo adotado desde a primeira edição2, é exclusivo para os 

convidados, em média de trezentos por ano, e a proibição da participação de mulheres. Ressalta-

se que as obras produzidas durante as edições permanecem inéditas ao final do evento, uma vez 

que as músicas e as poesias não são registradas em gravações. 

Eric Hobsbawm e Terence Ranger (1997, p. 9) estabelecem um conceito para tradição, 

onde apontam que a ideia de recorrência presente tanto nas tradições inventadas ou recriadas 

são dispositivos acionados com o intuito de tornar a prática crível enquanto legado, onde 

“’tradição inventada’ é utilizado num sentido amplo, mas nunca indefinido” e abarca tanto “as 

‘tradições’ realmente inventadas, construídas e formalmente institucionalizadas, quanto as que 

surgiram de maneira mais difícil de localizar num período limitado e determinado de tempo” e 

complementam “ – às vezes coisa de poucos anos apenas – e se estabeleceram com enorme 

rapidez”, porém visam “inculcar certos valores e normas de comportamento através da 

 
2 Mesmo que o acampamento já inicie na metade da Semana Santa, o tema proposto aos compositores é conhecido 

na noite de sexta-feira, para ser apresentado na noite de sábado, de modo que os participantes têm vinte e quatro 

horas para elaborar a obra. As premiações são, Cigarra de Acampamento, para aquele que canta por mais tempo 

e anima o grupo; O Comendador, para quem alcançar um alto grau alcoolico, porém sem ser qualificado como 

um “borracho” inconveniente; TroféuQuá Quá, que premia a música irreverente e com humor; Troféu Sérgio 

Jacaré, para a melhor letra e Troféu Apparicio Silva Rillo, ao primeiro lugar. Ainda, na Barranca há uma moeda 

própria, chamada de “manduca”, em homenagem a Cláudio Oraindi Rodrigues, primeiro jurado do festival. 

(SPOHR,2020, p. 164). 
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repetição, o que implica, automaticamente; uma continuidade em relação ao passado. 

(HOBSBAWM  e RANGER, Id.,Ibid.). 

O Festival da Barranca é considerado Manifestação de Relevância Cultural do Rio 

Grande do Sul e integra o Calendário Oficial de Eventos do Estado (Lei 14.850/2016). Em 29 

de março de 2018, o prefeito de São Borja assinou a Lei 5.332 que institui o Festival da Barranca 

como Patrimônio Cultural Imaterial do município e em 21 de maio de 2019, os deputados 

estaduais do Partido Democrático Trabalhista (PDT), Eduardo Loureiro e Luiz Marenco, 

protocolaram na Assembleia Legislativa o projeto de lei que declara o Festival da Barranca 

como integrante do Patrimônio Cultural Imaterial do Rio Grande do Sul. 

A cultura tem por condição sine qua non ser produção irregular e incompleta, ademais 

de que o anacronismo do mito e a figura desistorizada do outro, tornam a cultura, por vezes, 

desconfortável. Ainda mais quando ocorre a institucionalização dessa cultura como 

representativa através dos patrimônios oficializados, os quais deveriam tentar contemplar o 

maior número de pessoas e não privilegiar discursos uníssonos (ou seriam caducos)? 

Assim como Nestor Canclini (1994), que por ocasião de seus estudos sobre o patrimônio 

cultural e a construção do imaginário nacional no México, num momento em que as ciências 

sociais vivenciavam uma reconceitualização, considera-se que o patrimônio deveria se portar 

“em oposição a uma seletividade que privilegia os bens culturais produzidos pelas classes 

hegemônicas” (CANCLINI, 1994, s/p).  

Em Tempo e patrimônio, François Hartog, reflete sobre o movimento de 

patrimonialização e o compreende como uma crise de tempo vivenciada pela sociedade 

contemporânea, e o que resulta disso é um olhar museológico sobre aquilo que nos cerca. Nesta 

perspectiva o patrimônio “define menos o que se possui, o que se tem e se circunscreve mais 

ao que somos, sem sabê-lo, ou mesmo sem ter podido saber. O patrimônio se apresenta então 

como um convite à anamnese coletiva” (HARTOG, 2006, p. 6). Porém, como ressalta Hartog, 

esse apreço pelo passado não reforça uma identidade segura de si, mas uma identidade que 

arrisca a se apagar ou a ser completamente apagada. 

 

Espaços de criação das Identidades 
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Compreende-se que as identidades são narrativas elaboradas sobre os grupos e são essas 

que dizem quem faz e quem não faz parte, suas lutas e disputas, bem como, suas hierarquias. A 

margem de escolha dos sujeitos é quem vai definir o quanto as identidades podem manter-se 

mais ou menos “dadas”. Em sociedades da Antiguidade e da Idade Média e em sociedades 

tradicionais, agregar-se numa identidade era automático, um a priori para que houvesse 

existência simbólica do grupo. Na modernidade, em decorrência de um longo processo 

histórico, a noção de individualidade passou a fazer parte do contexto e ocasionou o 

enfraquecimento das identidades mais densas, o que não significa a inexistência de experiências 

na coletividade, afinal toda identidade é coletiva. 

No gauchismo, a ideologia do masculino e do heroico são evidenciadas, o que ocorre 

nos espaços de produção de significados, como o galpão3 e a estância4 que são lugares onde 

tradicionalmente se elaboram noções do que é ser homem, e sobretudo, do que é ser gaúcho. 

Quando acionamos identidades que remetem às tradições do gauchismo, de acordo com Oliven 

(1992; 92b), não escapamos do arquétipo da campanha gaúcha, localizada na região sudoeste 

do Rio Grande do Sul e que faz fronteira com o nordeste argentino e com o norte uruguaio, 

assim como do gaúcho, tipo social humano, habitante típico desta região. Ainda, segundo Leal 

(1992, p.148), “gaúchos são necessariamente homens, e virilidade é condição de ser gaúcho. O 

gaúcho tem o domínio sobre o selvagem, identificando a si próprio com o selvagem, com a 

força, com poder e natureza”.  

Neste contexto, no folclore da cultura gaúcha, como por exemplo no mito da Salamanca 

do Jarau, fica evidenciada uma sociedade onde a segregação entre o masculino e o feminino 

tem contornos estruturais. Em suma, na narrativa, a sedutora princesa – salamandra é também 

uma caverna escura que devora homens; o homem gaúcho, herói desta história, deve resistir 

aos vários acontecimentos, todos perigosas, mas ao mesmo tempo, fascinantes (LEAL, 1989: 

2009 e 2012). 

Em tempos remotos, na terra dos espanhóis, do outro lado do mar, havia uma 

cidade chamada Salamanca, onde os mouros eram mestres nas artes da magia 

e em uma caverna escura eles guardavam uma vara de condão mágica que era 

também uma fada velha e uma bela princesa moura. Depois de muitas guerras, 

os mouros, fingindo ser cristãos, vieram para os pampas. A princesa 

 
3 No Rio Grande do Sul, o galpão característico é uma construção rústica, de tamanho regular, em geral de madeira 

e com o chão de terra batida, onde geralmente o fogo está constantemente aceso. Também serve de abrigo aos 

peões, os trabalhadores das fazendas e aqueles que estão de passagem. 
4 Estância é o nome dado às fazendas no Rio Grande do Sul e no Cone Sul. Do espanhol rio-platense, estancia. 

Trata-se do estabelecimento rural que se destina sobretudo à criação de gado, mas também de ovinos e equinos, 

geralmente ocupa grandes extensões de terra. 
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Salamanca, na forma de vara de condão, encontra anhangá-pitã e outras 

divindades e figuras míticas indígenas e se transforma em teiniaguá, uma 

salamandra ou uma lagartixa fêmea mítica. A teiniaguá muda sua forma, de 

bela princesa em salamandra: de uma bela filha de um chefe Guarani em uma 

serpente. Ela seduz os homens e vive dentro da montanha do Jarau, em uma 

gruta escura na qual estão guardados tesouros mouros. Os homens aos quais 

ela seduz e ntram na caverna, jamais retornam da caverna escura do Jarau. Aos 

gaúchos que vão ao Jarau ela diz: “eu sou a princesa moura encantada que tem 

o conhecimento secreto e que faz feliz aos poucos homens que sabem que a 

alma é um peso entre mandar e ser mandado (...). Os homens temem e me 

desejam porque eu sou a rosa dos tesouros escondidos dentro da casa do 

mundo.” (cf. LOPES NETO, 2011 [1912]). 

 

Para Guazzelli (2018), a Salamanca do Jarau, além de ser o conto mais bem acabado de 

João Simões Lopes Neto, traz discussões como os papeis sociais e culturais de homens e 

mulheres, e analisa a partir do conto, que em um “mundo masculino que usa da força bruta, as 

armas femininas são as transgressões” (p. 240) e que se trata de “um passado em que as 

mulheres estiveram sempre imiscuídas nas relações sociais de lugares onde predominam 

imagens de virilidade” (p. 243). Para o professor, João Simões Lopes Neto, “não traz para cena 

a mulher prendada, casta e trabalhadora, a propriamente dita prenda! Traz a Teiniaguá, e basta!” 

(Idem, Ibidem).  

Tau Golin (1987, p. 129), pontua que no Festival da Barranca como “acontecimento 

‘fechado’, menos de uma centena de homens passam a ser a referência (esse estado se corrige, 

ou as minorias vão estar sempre na ribalta)” e prossegue, pois, mesmo que “contem, revelem, 

expliquem, para o grande público, o festival está envolto numa mística” (Idem, p. 128). Diante 

disso, de acordo com Hall (2008, p. 29), considera-se que “os mitos fundadores são por 

definição trans históricos: não apenas estão fora da história, mas são fundamentalmente a-

históricos. São anacrônicos e têm a estrutura de uma dupla inscrição. Seu poder redentor 

encontra-se no futuro, que ainda está por vir”. E quiçá este futuro, com o decorrer dos processos 

históricos e das mudanças provenientes dos diálogos, e assim como indica Ribeiro (2017), no 

exercício de deslocamento do pensamento hegemônico e da ressignificação das identidades, 

sejam de raça, gênero, classe, seja possível, então, construir novos lugares de fala.   

 

As relações de poder e o rompimento anárquico – Peitaço da Composição Regional 
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“nesse mito ocidental cansado de um caubói,  

um “gaucho”ou um cossaco  

semibárbaro 

 anti-intelectual  

mais dos mesmos arquétipos  

estilo patriarcal” 

Clarissa Ferreira, 20185 

 

Como Foucault, Spivak e Ribeiro, entende-se que é fundamental pensar a existência de 

um sistema de poder que inviabiliza, impede e invalida os saberes produzidos por grupos 

subalternizados. No gauchismo, o discurso dominante, pautado pela ideologia do masculino, 

do heroico, do galpão e da estância, se pretendendo alheio às transformações sociais, evidencia 

que “certas identidades têm sido historicamente silenciadas e desautorizadas no sentido 

epistêmico, e outras são fortalecidas” (COLLINS, 2016 apud RIBEIRO, 2017, p. 25). O que de 

acordo com Foucault (2016), significa que esse discurso é um sistema que estrutura 

determinado imaginário social, pois falamos de poder e de controle, “de deixar viver ou de 

deixar morrer”, no sentido de que a invisibilização, mata.   

Os organizadores da Barranca justificam que seria complicado receber mais de trezentas 

pessoas no evento, referindo-se às mulheres que fossem acompanhar os participantes, além de 

que poderia ocasionar algum constrangimento por conta do comportamento dos participantes, 

o que demonstra aquilo que foi observado por Simone de Beauvoir (1949 apud RIBEIRO, 2017) 

“a mulher não é definida em si mesma, mas em relação ao homem e através do lugar do 

homem”.  

O ambiente da Barranca é muito descontraído, despreocupado, todo mundo 

aproveitando o festival, então muitas vezes a gente vê um cara que já está meio 

bêbado, urinar atrás de uma árvore, ao invés de ir ao banheiro, e essa situação 

ficaria complicada se tivessem mulheres no festival6.  

A violonista e etnomusicóloga Clarissa Ferreira, no texto intitulado Até quando só eu 

lírico masculino? Sobre o Festival da Barranca e a proibição de mulheres há 45 anos7, 

expressa sua opinião acerca do evento.  

 
5Manifesto Líquido.Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=H17vxkapfHI> Acesso em: 01 maio 2019. 
6 Ver: VIGNA, R. Festival da Barranca, um marco da música regional gaúcha. Jornal do Comércio, 26 abr. 2019. 

Disponível em:http://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/especiais/reportagem_cultural/2019/04/680833-

festival-da-barranca-um-marco-da-musica-regional-gaucha.html&gt  Acesso: 27 abr. 2019. 
7 Disponível em: http://www.prosagalponeira.com.br/2016/03/ate-quando-so-eu-lirico-masculino-sobre.html&gt 

Acesso em: 17 abr. 2019. 

http://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/especiais/reportagem_cultural/2019/04/680833-festival-da-barranca-um-marco-da-musica-regional-gaucha.html&gt
http://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/especiais/reportagem_cultural/2019/04/680833-festival-da-barranca-um-marco-da-musica-regional-gaucha.html&gt
http://www.prosagalponeira.com.br/2016/03/ate-quando-so-eu-lirico-masculino-sobre.html&gt
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Somos excluídas dessa e muitas outras vivências. A nós, mulheres, só nos cabe 

como nos poemas e músicas gaúchas, esperar em casa e admirar tão grande 

feito masculino. Apesar de não vivermos mais no século XIX, as ideias ainda 

permanecem e as situações se repetem. Ainda continuamos a esperar que os 

homens nos deem licença ou permissão para que possamos nos expressar. A 

liberdade da mulher, o direito de ir e vir feminino nas veredas da música 

gaúcha só vai ainda até onde os homens permitem. (FERREIRA, 2016). 

Em 2017, Shana Müller, cantora e apresentadora do programa Galpão Crioulo, exibido 

pela RBS TV, filial da Rede Globo, escreve para o site do programa um ensaio onde reflete 

sobre o texto de Clarissa Ferreira e as denúncias de assédio no meio televisivo, dentre os vários 

desabafos, expressa: “não faz muito que tomamos mate no galpão e deixamos a cozinha” e 

sentencia, “não sou china, nem égua, nem quero que o velho goste”8. 

Conforme Djamila Ribeiro (2017), quando nos referimos a lugar de fala, falamos de 

locus social, ou seja, de localização social e diante disso, assim como Spivak (2010), 

perguntamos: “Mas quem poderia falar, então?” E respondemos através de Clarissa Ferreira 

(2019, s/p): “Atualmente eu defino minha música como um pós-gauchismo. Acho que é uma 

apropriação dessa música [gauchesca], afinal, eu também faço parte dela, também quero falar 

sobre ela. Também quero tocar milonga e chacareira9.” 

 Para pensarmos a mulher dentro da cultura do gauchismo, faz-se necessário refletir 

sobre a ideia de representação, a partir do seu significado em alemão, trazida por Spivak (2010), 

onde Vertretung, indica que não há a condição de autorrepresentação e Darstellung, expressa a 

existência de uma representação dramática, quase teatral, ou seja, a forma existe, mas o 

conteúdo é falso, o que evidencia que os subalternos são silenciados a todo o tempo.  

Spivak (Idem) reflete que o postulado do subalterno evidencia um lugar silenciado, mas, 

como observa a historiadora, será que esse silêncio nunca é rompido? Às vezes, a “experiência 

afetiva da marginalidade social” (BHABHA, 1998), transforma as estratégias, resulta em 

experiências de resistência e promove um o “rompimento anárquico da sentença” (Idem, 

Ibidem) o que causa “ruídos e rachaduras na narrativa hegemônica” (KILOMBA, 2010), 

capazes de desestabilizar a norma, “normalizamos palavras e imagens que nos informam quem 

pode representar a condição humana e quem não pode. A linguagem também é transporte de 

 
8 Disponível em: https://gshow.globo.com/RBS-TV-RS/Galpao-Crioulo/Extras-Galpao-Crioulo/noticia/posteira-

nao-sou-china-nem-egua-e-nem-quero-que-o-velho-goste.ghtml&gt Acesso: 10 jun. 2019. 
9 Disponível em:  http://www.nonada.com.br/2019/04/clarissa-ferreira-contestando-o-gauchismo-para-pensar-

uma-nova-linguagem/Acesso: 12 mai. 2020. 

https://gshow.globo.com/RBS-TV-RS/Galpao-Crioulo/Extras-Galpao-Crioulo/noticia/posteira-nao-sou-china-nem-egua-e-nem-quero-que-o-velho-goste.ghtml&gt
https://gshow.globo.com/RBS-TV-RS/Galpao-Crioulo/Extras-Galpao-Crioulo/noticia/posteira-nao-sou-china-nem-egua-e-nem-quero-que-o-velho-goste.ghtml&gt
http://www.nonada.com.br/2019/04/clarissa-ferreira-contestando-o-gauchismo-para-pensar-uma-nova-linguagem/
http://www.nonada.com.br/2019/04/clarissa-ferreira-contestando-o-gauchismo-para-pensar-uma-nova-linguagem/
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violência, por isso precisamos criar novos formatos e narrativas. Essa desobediência poética é 

descolonizar”10.  

Como exemplo dessas rachaduras na norma dominante, o Peitaço da Composição 

Regional, encontro que reúne artistas do gauchismo do gênero feminino e cuja primeira edição 

aconteceu em julho de 2019, entre os dias 19 e 21 de julho de 2019, congregou em torno de 

quarenta mulheres musicistas, intérpretes, compositoras e poetisas que foram convidadas para 

um final de semana de imersão na Fazenda São Francisco do Pinhal, em Val de Serra, no 

município de Júlio de Castilhos, na região central do Rio Grande do Sul.   

Foi montado um acampamento e ocorreram palestras, relatos de vivências e oficinas, 

inclusive com espaço de recreação para as crianças trazidas por suas mães. Para contribuir na 

reflexão do feminino no contexto do gauchismo, estavam presentes a musicista e 

etnomusicóloga, Clarissa Ferreira, a escritora Leticia Wierzchowski, e a jornalista, Rosana 

Orlandi. Além de Shana Müller, criadora e coordenadora do evento, que explica que o 

encontro não se trata de um concurso, mas de uma mostra e de um exercício de 

composição focado na temática nativista do Rio Grande do Sul.  

O evento é efetivamente feminino, onde todas as profissionais serão 

mulheres, inclusive a documentarista que irá registrar a primeira edição 

desse encontro que promete ser a semente pioneira num caminho de 

evolução e atualização da música regional11. 

O Festival é restrito às convidadas e a cada ano terá um tema de inspiração 

escolhido por alguma participante do evento, como por exemplo, um poema já escrito, 

uma reportagem, um assunto ou um trecho de livro. Em 2019, a escolha do tema foi 

responsabilidade da escritora Letícia Wierzchowski. Além disso, cada edição terá uma 

artista homenageada e na pioneira, a cantora Rosa Maria, falecida em 2017. A cantora 

foi uma das mulheres precursoras nos festivais, com destaque para a Califórnia da 

Canção Nativa, quando interpretou Leontina das Dores, emblemático poema de Luiz 

Coronel.   

Acredita-se que é a partir do deslocamento do pensamento hegemônico e da 

ressignificação das identidades, sejam de raça, gênero, classe, seja então possível construir 

 
10 Entrevista concedida por Grada Kilomba ao Jornal El País, por ocasião da exposição que a multiartista, escritora 

e doutora em filosofia, realizou na Pinacoteca de São Paulo em 2019. Disponível em: 

https://brasil.elpais.com/brasil/2019/08/19/cultura/1566230138_634355.html Acesso: 20 jul. 2020.  
11 Matéria do Jornal O Sul. Disponível em: https://www.osul.com.br/1o-peitaco-da-composicao-regional-vai-

reunir-40-artistas-mulheres-neste-final-de-semana Acesso: 10 mai. 2020.  

https://brasil.elpais.com/brasil/2019/08/19/cultura/1566230138_634355.html
https://www.osul.com.br/1o-peitaco-da-composicao-regional-vai-reunir-40-artistas-mulheres-neste-final-de-semana
https://www.osul.com.br/1o-peitaco-da-composicao-regional-vai-reunir-40-artistas-mulheres-neste-final-de-semana
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novos lugares de fala (RIBEIRO, 2017). As manifestações das estratégias de rompimento da 

sentença abordadas nessa reflexão, reiteram a importância de acreditar na quebra do silêncio 

instituído e de questionar os limites da representação, bem como de criar espaços de 

autorrepresentação, e sobretudo, lugares de enunciação e cumplicidade. Pois falar significa, 

para além de emitir palavras, poder existir, a fim de que, como ensina Spivak (2010), as vozes 

das mulheres deixem de ser e nunca mais sejam silenciadas.  
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Descobrindo sambaquis: uma formação continuada em educação 

patrimonial para a valorização do passado pré-colonial 

 

Pedro Carlos de Oliveira Alves1 

Resumo: O presente trabalho é parte dos resultados obtidos durante pesquisa desenvolvida 

entre anos de 2016 e 2017, no Programa de Pós-Graduação em Ensino de Humanidades do 

Instituto Federal do Espírito Santo. A problemática que guiou a pesquisa foi a valorização do 

passado pré-colonial capixaba por meio da inserção dos sítios arqueológicos do tipo sambaqui 

em perspectiva educativa. A pesquisa se justifica uma vez que o patrimônio histórico-cultural 

capixaba pouco é abordado em âmbito escolar, onde muitos professores também desconhecem 

os subsídios teóricos para seu ensino. Para tanto, foi desenvolvido uma formação continuada 

de professores com base no referencial teórico-metodológico da Educação Patrimonial, em uma 

pesquisa do tipo qualitativa onde parte dos dados foram produzidos por meio de aplicação de 

entrevista semiestruturada aos professores participantes da formação. 

 

Palavras-chave: Educação Patrimonial; Ensino de História; Sambaquis. 

 

INTRODUÇÃO 

Lecionando para os alunos de primeiro e segundo ano do Ensino Médio, logo no início 

de minha carreira docente, deparei-me com alguns problemas comuns a todos os recém-

formados que “caem” em sala de aula: indisciplina, recursos escassos, turmas lotadas, entre 

outros. No entanto, o que mais me instigava era o desinteresse demonstrado pelos alunos quanto 

à disciplina de História, segundo os quais, por não “gostarem” de ler, achavam a História 

“chata”. Relacionavam o estudo de História somente à leitura, o que me causou impacto, 

fazendo surgir alguns questionamentos sobre o próprio ensino de história, e de que maneira eu 

poderia envolver os alunos e despertar neles o gosto pelo estudo da História. Outro ponto de 

total relevância era o total desconhecimento do aluno para com a história do próprio Estado, a 

história local e regional. Ao ser abolido também o exame de vestibular regional para o ingresso 

dando lugar para a seleção via SISU, a História do Espírito Santo ficou em segundo plano, não 

somente nos cursinhos pré-vestibulares, como também na educação básica. 

 
1 Licenciado em História, Mestre em Ensino de Humanidades pelo Instituto Federal do Espírito Santo e mestrando 

em História Social das Relações Políticas pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal 

do Espírito Santo. Email: depedro_ct@hotmail.com 
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Outro ponto de atenção é também a falta de motivação dos professores ao lidarem com 

o ensino de história regional e local em favorecimento do ensino factual da história dos grandes 

acontecimentos do continente europeu. É senso comum que o interesse dos alunos em relação 

ao conteúdo formal ministrado nas salas de aula aumenta à medida em que sua realidade é 

trazida para o âmbito escolar. Nesse sentido, o que apresentaremos aqui é uma parte da pesquisa 

desenvolvida entre os anos de 2016 e 2017, no Programa de Pós-Graduação em Ensino de 

Humanidades do Instituto Federal do Espírito Santo, a nível de mestrado, onde foi abordado o 

potencial pedagógico da metodologia da Educação Patrimonial para o ensino de história pré-

colonial. 

OS SAMBAQUIS E O PROBLEMA 

Os sambaquis são sítios arqueológicos construídos com material conchífero, de 

complexa estratigrafia, formada por contínuas deposições de conchas e material faunístico 

como restos de peixes, moluscos, aves e mamíferos, atestando uma gama de atividades sociais 

diversificadas. O termo sambaqui deve ser utilizado para caracterizar sítios arqueológicos 

localizados às margens de cursos d’água, tais como grandes rios, lagunas e manguezais, 

constituindo-se plataformas secas que se destacavam em meio a uma paisagem, constituindo-

se, cultura material. Ainda sobre o termo sambaqui, em sua etimologia temos uma origem tupi, 

em que “Tamba” que significa conchas e “ki”, amontoado, numa explícita alusão às 

características mais marcantes desse tipo de sítio (GASPAR, 2000). São os vestígios de 

ocupação humana mais importante do litoral brasileiro. Portanto, o objeto dessa pesquisa, é 

abordar formas pedagógicas de tratar esse tema para o 6º ano do Ensino Fundamental, dentro 

do currículo de História da perspectiva pedagógica interdisciplinar. 

Os sítios arqueológicos em todo o território brasileiro “são de propriedade da União, 

patrimônio de todos os brasileiros, razão pela qual não são permitidas intervenções físicas, 

exceto com autorização do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN” 

(CAMPOS, 2016, p. 11). Contudo, mesmo existindo uma legislação, não foram poucos os 

sambaquis que sofreram ações predatórias. As autoridades municipais e estaduais pouco têm 

feito para a preservação dos sambaquis. 
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O sambaqui Campinas 1, por exemplo, situado no município Presidente Kennedy – 

Espírito Santo, conforme relato de moradores e a partir da leitura das áreas de dispersão de 

vestígios, teve cerca de quatro metros de altura, porém encontra-se destruído, pois o proprietário 

do terreno onde estava situado, em suas intervenções no espaço, destruiu o montículo que 

restava. Os sambaquis do litoral sul do Espírito Santo, merece destaque, ficaram conhecidos 

quando da elaboração do Diagnóstico Arqueológico Interventivo nas Áreas impactadas pela 

construção do Mineroduto da Ferrous (CAMPOS, 2016). Porém, dos vários sambaquis 

identificados por esse diagnóstico, muitos estão quase que devastados. Isso significa perda de 

importante parte de nossa história Pré-Colonial, uma das chaves de leitura do homem em nosso 

território. O Sambaqui Campo do Limão, no entorno do distrito de Jaqueira, é outro sítio 

arqueológico que sofreu com ações predatórias, principalmente com caminhões que retiravam 

areia no local onde está situado, nos informou moradores locais. 

Tendo ciência da importância dos sambaquis como elemento integrante do patrimônio 

cultural capixaba, e também do Brasil, de que maneira poderemos desenvolver uma prática de 

Educação Patrimonial, embasada em uma perspectiva dialógica de ensino a partir da 

compreensão da realidade em seu caráter complexo, considerando o processo de mediação para 

a construção do conhecimento e, assim, problematizar a presença dos sambaquis junto aos 

professores da escola no entorno de tais sítios arqueológicos, para que esse conhecimento lhes 

tenha relevância para valorização e preservação do patrimônio cultural local? 

Partindo dessa problemática, o objetivo geral de nossa pesquisa é, por meio do projeto 

de extensão “Introdução sobre a História Pré-Colonial brasileira” em uma intervenção 

pedagógica, desenvolver um estudo sobre o sítio arqueológico do tipo sambaqui, destacando 

sua importância como parte que é do patrimônio cultural capixaba. 

EDUCAÇÃO PATRIMONIAL: A CULTURA COMO OBJETO DA EDUCAÇÃO 

Ao abordarmos sobre Educação Patrimonial devemos ter a ciência de que se trata de 

um termo inseparável de outra noção mais abrangente: Patrimônio Cultural. Cabe, porém, 

apresentarmos alguns conceitos no campo da Educação Patrimonial, com vistas a compreender, 

em linhas gerais, o que seria esse patrimônio cultural e seu sentido para a sociedade. 
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Segundo Santos (2007), em suas ações realizadas em sala de aula para a promoção de 

estratégias de trabalho com Educação Patrimonial, a maior dificuldade dos alunos consiste em 

compreender, de fato, a noção de patrimônio cultural, os quais sempre o associavam a algo 

velho, antigo, com necessidade de preservação. Diz-no o autor que “a noção de patrimônio 

cultural ainda é desconhecida por uma grande maioria da população [...]” (SANTOS, 2007, p. 

148).  

O conceito de patrimônio cultural é bastante amplo, indo desde as formas de expressão 

como danças regionais – bens de natureza imaterial, até chegar àqueles comumente associados 

à natureza material devido ao seu valor histórico, como sítios históricos, mas também conjuntos 

urbanos, mas também áreas de valor ecológico e científico. Patrimônio seria tudo que faz 

menção e referência à identidade e à memória dos diferentes grupos que formaram a sociedade 

brasileira. Apesar disso, Santos (2007) encontrou muita dificuldade em levar seus alunos a 

compreenderem a cidade de Brasília como patrimônio nacional. 

Podemos recorrer também ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - 

IPHAN sobre a compreensão de patrimônio cultural. Por um longo período de tempo, as leis 

no Brasil que versavam sobre o patrimônio serviam para legitimar os monumentos que eram 

ligados à elite econômica do país, refletindo o passado como estático. A partir da década de 80, 

as definições sobre patrimônio cultural ampliaram-se, assumindo um sentido mais abrangente, 

diverso e plural (APOLINÁRIO, 2012). O fato é que a noção de patrimônio cultural está 

diretamente relacionada à própria noção de cultura assumida. 

Sendo amplo o conceito de cultura, a noção de patrimônio cultural também não pode 

se restringir somente aos objetos históricos ou artísticos, tampouco à cultura material ou 

imaterial, ou seja, tudo aquilo que já é consagrado ou está sob proteção governamental. O 

patrimônio cultural também é um patrimônio vivo, composto de tudo aquilo que está presente 

nas comunidades e que revelam suas especificidades, como as festividades religiosas, danças, 

culinária, moradia, música, entre outros (HORTA, GRUMBERG e MONTEIRO, 1996), e 

como afirma Martins (2010, p.67) “reflete a pluralidade e a diversidade das culturas formadoras 
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da sociedade brasileira e representa marcos da trajetória empreendida pelas populações que por 

aqui se instalaram e transitaram”. 

Isto posto, podemos avançar na discussão acerca da noção de Educação Patrimonial. 

Não há como trabalhar a Educação Patrimonial sem discutir o próprio patrimônio cultural. 

Mesmo o termo Educação Patrimonial tendo surgido oficialmente no Brasil na década de 80, 

qualquer ação pedagógica envolvendo o patrimônio cultural, mesmo a posteriori desse 

momento, também é, por assim dizer, Educação Patrimonial. 

Em 1996 é lançado o Guia Básico de Educação Patrimonial, cujo conteúdo consistiu 

no resultado sistematizado das capacitações itinerantes realizadas pelas autoras, contendo 

fundamentos conceituais e práticos. Esse trabalho se tornou a principal baliza para as ações 

educativas promovidas pelo IPHAN nos anos subseqüentes (IPHAN, 2014). Consta do 

documento, o conceito de Educação Patrimonial, o que se constitui de 

[...]todos os processos educativos formais e não formais que tem como foco o 

Patrimônio Cultural, apropriado socialmente como recurso para a compreensão sócio-

histórica das referências culturais em todas as suas manifestações, a fim de colaborar 

para seu reconhecimento, sua valorização e preservação. Considera ainda que os 

processos educativos devem primar pela construção coletiva democrática do 

conhecimento, por meio do diálogo permanente entre os agentes culturais e sociais e 

pela participação efetiva das comunidades detentoras e produtoras de referências 

culturais, onde convivem diversas noções de Patrimônio Cultural. (IPHAN, 2014, 

p.19) 

Por ter como objeto de sua prática pedagógica o patrimônio cultural, a Educação 

Patrimonial configura-se como uma ação educativa que não pode ser dissociada de seu caráter 

interdisciplinar, pois o patrimônio cultural é plural. Trata-se de um processo contínuo e 

sistemático, o qual, partindo do contato direto com as manifestações culturais em todas as suas 

facetas, sentidos e significados, “busca levar as crianças e adultos a um processo ativo de 

conhecimento, apropriação e valorização de sua herança cultural” (HORTA; GRUMBERG; 

MONTEIRO, 1996, p. 6). 

Esse processo gera a produção de novos conhecimentos em relação ao patrimônio 

cultural, tendo também como produto um conhecimento crítico sobre a realidade na qual está 

inserido o indivíduo. Esse conhecimento crítico e apropriação consciente não apenas fortalece 

a sua identidade para com a sua comunidade ou região, como também sua cidadania, e 
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favorecendo a preservação desses bens. Essa leitura de mundo feita por meio da Educação 

Patrimonial leva o indivíduo a compreensão de seu universo sociocultural e também do 

processo histórico-temporal ao qual está inserido (HORTA; GRUMBERG; 

MONTEIRO,1996). 

Para Florêncio (2012), uma vez que tanto a memória quanto o esquecimento são 

produtos sociais, a Educação Patrimonial também revela sua dimensão política. Isso se traduz 

em uma problemática, pois, nem sempre, o patrimônio cultural nacional que é reconhecido 

oficialmente pelos órgãos governamentais faz sentido para todas as comunidades de igual 

modo, ocasionando problemas de identificação. A valorização e a preservação do patrimônio 

cultural, seja reconhecido ou não, tem na Educação Patrimonial seu principal meio de ação. A 

Educação Patrimonial vai além da simples difusão ou promoção do patrimônio cultural, trata-

se, segundo Florêncio (2012, p.24), “essencialmente, da possibilidade de construções de 

relações efetivas com as comunidades, verdadeiras detentoras do patrimônio cultural”. A 

valorização da diversidade cultural para o fortalecimento de identidades é também um produto 

direto da ação educativa da Educação Patrimonial. 

A Educação Patrimonial pode ser compreendida como um processo de mediação, 

como o quer Florêncio (2012) e IPHAN (2014). Nesse sentido, a educação, presente na 

expressão Educação Patrimonial, seria aquela que reconhece os significados próprios de cada 

cultura e seus símbolos, vez que diferentes contextos culturais provocam, e demandam 

contextos educativos distintos. Reconhecendo a existência e o valor dos saberes locais e sua 

importância para a construção da memória dos lugares, a Educação Patrimonial como processo 

de mediação atua no desenvolvimento da aprendizagem, por meio da incorporação da cultura, 

nas relações com o outro. 

E, por fim, em face das múltiplas formas de abordagens da Educação Patrimonial, 

Florêncio (2012) afirma que para a ação educativa de valorização e a preservação do patrimônio 

atinjam seus objetivos, configuram-se como caminhos necessários: primeiro, a Educação 

Patrimonial não deve se utilizar de práticas que enalteçam os objetos, contudo, sem subordiná-

los à ressignificação dos bens culturais. Por ser a preservação dos bens culturais uma prática 
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social, a ação pedagógica da Educação Patrimonial deve associar os valores históricos do bem 

cultural à sua comunidade, considerando o contexto social presente. A identificação e a 

promoção de “ações que tenham como referência as expressões culturais locais e territoriais, 

[...] devem contribuir para a construção de mecanismos juntos à sociedade com vistas a uma 

melhor compreensão das realidades locais” (FLORÊNCIO, 2012, p. 26). Por fim, mas não 

menos importante, é a criação de vínculos das políticas públicas de patrimônio cultural às de 

outras áreas correlatas, como turismo, educação, cultural, entre outros. Desse modo, amplia-se 

a possibilidade de otimização de recursos para a preservação e valoração dos bens culturais. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Nossa investigação assenta suas bases em uma pesquisa qualitativa em educação, 

configurando-se como uma pesquisa do tipo intervenção pedagógica. Trata-se de investigações 

que surgem a partir do planejamento de uma ação que visa a interferir em determinado meio, a 

fim de provocar melhorias e avanços nos processos de ensino e aprendizagem dos sujeitos 

participantes da pesquisa (DAMIANI et al, 2013, p. 58).  

A pesquisa do tipo intervenção possui algumas semelhanças com a pesquisa- ação 

(procedimento metodológico já consagrado no âmbito da educação, entretanto, de aplicação 

complexa devido ao longo período em campo de que necessita o pesquisador). As 

características comuns, afirma Damiani (et al, 2013), são: o intuito de produzir mudanças, as 

tentativas de resolução de um problema, o caráter aplicado e, por fim, a necessidade de diálogo 

com um referencial teórico. 

A pesquisa de natureza qualitativa compreende que o fenômeno educacional a ser 

pesquisado está inserido em um contexto social e este, por sua vez, é inseparável da realidade 

histórica que o permeia. A conduta humana não pode ser compreendida isolada de seu contexto. 

O processo é de suma importância. Buscamos considerar o objeto da pesquisa e seus sujeitos 

em todas as suas facetas e relações, tal qual defende o paradigma da complexidade. 
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Na pesquisa em educação não há uma separação total entre o pesquisador e o sujeito 

da pesquisa, tal como querem os positivistas. Os fatos e os dados, para serem produzidos, 

necessitam das interrogações feitas pelo pesquisador a partir de toda teoria que embasa sua 

investigação. Bogdan e Biklen (apud Ludke e André, 1986) elencam cinco características 

constituintes da pesquisa qualitativa em educação. Essas características não buscam determinar 

se a investigação é totalmente qualitativa ou não, mas sim o grau em que aparecem, contudo 

uma pesquisa pode aparecer totalmente desprovida de uma ou mais característica. 

As pesquisas qualitativas possuem como características básicas: 1) a pesquisa 

qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte direta de dados e o pesquisador como seu 

principal instrumento; 2) os dados coletados são predominantemente descritivos; 3) a 

preocupação com o processo é muito maior do que com o produto; 

4) o “significado” que as pessoas dão às coisas e à sua vida são focos de atenção 

especial pelo pesquisador; 5) a análise dos dados tende a seguir um processo indutivo. Os dados 

decorrem do contato direto que o pesquisador tem com o objeto de estudo, portanto os dados 

são produzidos a partir de um esforço investigativo por parte do pesquisador. O processo de 

produção dos dados no contato com os sujeitos é, dentro da pesquisa qualitativa, mais 

importante que o resultado. Por fim, há a preocupação com a perspectiva dos participantes no 

desenvolvimento da pesquisa, o que consideramos fundamental para a postura dialógica que 

permeia nossa investigação. 

Os dados que utilizamos em nossa análise foram produzidos em dois momentos da 

intervenção pedagógica: o projeto de extensão e a entrevista semiestruturada. Nesse primeiro 

grupo de dados buscamos verificar se houve avanços na alfabetização científica dos sujeitos da 

pesquisa, com relação ao conhecimento sobre sambaquis e patrimônio cultural. 

O segundo grupo de dados foi produzido por meio de uma entrevista semiestruturada. 

Não foi nossa intenção criar um roteiro totalmente aberto e livre, o que pode desviar por 

completo nosso objetivo. Escolhemos a entrevista semiestruturada, pois, apesar da existência 

de um roteiro básico a ser seguido, não há uma aplicação rígida do mesmo, havendo espaços 

para modificações que respeitem as especificidades de cada entrevistado. Ludke e André (1986) 
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afirmam que a interação é uma qualidade muito importante quando se utiliza a entrevista como 

instrumento para produção de dados.  

Na entrevista a relação que vemos entre pesquisador e sujeito são diferentes de uma 

relação hierárquica presente em muitos outros métodos. É essa interação que buscamos em 

nossa pesquisa. “A grande vantagem da entrevista sobre outras técnicas é que ela permite a 

captação imediata e corrente da informação desejada, praticamente com qualquer tipo de 

informante sobre os mais variados tópicos” (LUDKE e ANDRÉ, 1986, p.34).Com o propósito 

de coletar informações sobre os sujeitos dessa pesquisa, os professores participantes do projeto, 

compusemos a entrevista com por 13 perguntas que foram aplicadas no dia 20 de julho de 2017, 

segundo dia do projeto de extensão (devido a um imprevisto ocorrido no dia 19 de julho, 

primeiro dia da formação). Coletados os dados, a próxima etapa a ser destinada a análise e 

categorização dos mesmos. 

Para melhor compreensão dos dados coletados, é comum abordá-los a partir de 

categorias criadas que auxiliam a compreensão dos discursos em todos os seus âmbitos, sempre 

articulando o dito nas entrevistas com as observações realizadas no processo de pesquisa. Uma 

vez coletados, é preciso especial atenção com o contexto sócio-histórico no qual foram 

coletados os dados, pois, são diversas as condições sociais dos sujeitos participantes do projeto. 

A pesquisa teve como sujeitos 31professores do turno matutino da EMEIEF Bery 

Barreto de Araújo (um dos participantes encontra-se concluindo a graduação, porém é 

funcionário da escola). A intervenção pedagógica aconteceu entre os dias 19 e 21 de julho de 

2017, por motivos particulares, três professores não participaram de todas as atividades 

realizadas no terceiro dia do projeto de extensão.  
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DESCOBRINDO SAMBAQUIS: RESULTADO DE UMA FORMAÇÃO 

CONTINUADA EM EDUCAÇÃO PATRIMONIAL PARA O ENSINO DE HISTÓRIA PRÉ-

COLONIAL 

Os dados aqui apresentados foram produzidos na intervenção pedagógica realizada na 

EMEIEF Bery Barreto por meio de um projeto de extensão escolar realizado na referida 

instituição nos dias 19, 20 e 21 de Julho de 2017. O projeto constituiu-se de um curso sobre 

introdução à história pré-colonial brasileira, com foco nos sambaquis, desenvolvido e aplicado 

em momentos específicos durante os três dias mencionados. 

No decorrer da formação continuada, após os trâmites burocráticos e apresentações, o 

ânimo dos professores mudou completamente e a partir do momento em que eles foram se 

reconhecendo naqueles temas, principalmente sobre a geografia do município, muitas 

intervenções foram feitas. Cada vez que o assunto ia se aproximando dos sambaquis, os 

professores iam se mostrando mais curiosos a respeito. Nenhum deles demonstrou conhecer o 

termo sambaqui e estavam bastante ansiosos para saberem o que seria. Ao tomarem 

conhecimento por meio das imagens projetadas do que era um sambaqui, muitos demonstraram 

um pouco de decepção, inclusive tendo murmurado um professor “isso é um sambaqui?”, pois 

o sambaqui é um sítio arqueológico diferente do que circula na cultura pop e habita o imaginário 

popular. 

Após tomarem conhecimento sobre os sambaquis e sua história, características e 

importância, muitas intervenções foram surgindo por parte dos professores. Um professor 

relatou “que até hoje são retiradas conchas desses locais para fazerem estradas”. Outra 

professora informou que adjacente ao rio Itabapoana, próximo onde ela mora, já encontrou certa 

vez alguns esqueletos. Prosseguindo com as intervenções de maiores destaques, uma professora 

reclamou que a história local é apenas oral, não tendo nada escrito, e creditou a isso o 

desconhecimento sobre os sambaquis. Vários professores questionaram sobre os motivos que 

levam o poder público a não agir em defesa desse patrimônio e o que eles poderiam fazer. Por 

fim, várias memórias e experiências pessoais vieram à tona por meio de curtos relatos. Um dos 

relatos dignos de nota foi de uma professora, que revelou que quando criança via muitas pessoas 
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virem de longe para comprar as “coisas” que seu pai (pescador) achava no meio das conchas. 

Lamentou muito sua família não ter conhecimento da importância e valor do sambaqui 

enquanto sítio e patrimônio. Essas “coisas” que a professora se referiu possivelmente tratavam-

se de cultura material pré-colonial. Nesse momento finalizou-se a primeira parte no turno 

matutino. 

No segundo dia do projeto, houve o prosseguimento da formação com o tema educação 

patrimonial. Nesse dia, também, foi aplicado um questionário junto aos professores. Foram 

retomados os significados do sambaqui de modo a reafirmar a conclusão apresentada no dia 

anterior e destacar alguns objetivos nesse segundo momento. Inicialmente, antes de abordar de 

fato a educação patrimonial, buscamos delinear os conceitos articulados a expressão 

“patrimônio cultural”, tendo sido problematizado e conceituado cada termo da expressão.   

Posteriormente foirealizada  uma  breve  conceituação  sobre  o  termoeducação 

patrimonial. Foi abordado o cuidado acerca da utilização do termo educação patrimonial com 

foco em uma educação dialógica e problematizadora, a importância do conceito de 

complexidade para a compreensão do objeto cultural em suas múltiplas facetas e relações e a 

mediação por intermédio dessa cultura simbólica e sua contribuição para a construção do 

conhecimento. Por fim, foram apresentadas algumas metodologias pedagógicas para se utilizar 

a educação patrimonial, quando exploramos as possibilidades de cada uma. Foi discutido que a 

educação  patrimonial não se restringe apenas ao material e a sua utilização fortalece a memória, 

a identidade local e seus laços afetivos, como também a cidadania, uma vez que são as pessoas 

que, por meio de uma ação coletiva, elegem seus símbolos representativos. Em vários 

momentos trouxemos relatos do dia anterior como forma de materializar o que estava sendo 

estudado. Alguns professores pediram para fotografar as metodologias de educação patrimonial 

que foram propostas. 

Ao fim desse momento, alguns professores propuseram intervenções. Um professor 

indagou sobre quanto tempo é necessário para “algo” se tornar um patrimônio e que há uma 

região próxima, chamada de Guarulhos, a qual possui algumas construções relativamente 

antigas e se elas poderiam ser consideradas patrimônio. Outro professor deu a idéia de produzir 
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um documentário sobre o Bery Barreto, patrono da escola, e a memória que a comunidade 

possui sobre ele e suas ações, pois há uma preocupação em preservar essa memória e não deixá-

la enfraquecer perante a população local mais jovem, assim como aconteceu com os sambaquis. 

Dois professores também indagaram sobre a ausência de material educativo para trabalhar 

educação patrimonial e sambaquis. Também foram abordadas as deficiências encontradas no 

livro didático, utilizado na rede municipal, sobre o município de Presidente Kennedy. Uma das 

observações feitas foi que, ao citar o patrimônio histórico e cultural local, discutem sobre a 

Igreja das Neves e o manguezal, mas são omitidos informações sobre os sambaquis. O segundo 

dia do período matutino do curso finalizou com esses debates. 

 Seguindo a proposta da intervenção, nesse momento foi feito um breve resumo dos 

dois dias anteriores, que serviram para contextualização da problemática que demandou a 

intervenção. Logo após, entramos na conceituação teórica de sequência didática2. Somente após 

essa etapa foi apresentada aos professores a proposta de sequência didática para trabalhar 

história pré-colonial capixaba por meio dos sambaquis, com a finalidade de educação 

patrimonial. Trata-se de proposta para ser utilizada no 6º ano do Ensino Fundamental II, mas 

não se configurando em uma proposta engessada, podendo ser adaptada para qualquer outro 

ano. A sequência didática não estava finalizada, tendo sido apenas esboçada para haver um 

direcionamento mínimo de acordo com o que se pretendia alcançar. Foi realizada uma leitura 

minuciosa de cada momento proposto na sequência didática, também como explicação das 

dinâmicas imaginadas, metodologias e referências. Os professores tiveram total liberdade para 

contribuir da forma que melhor julgassem convenientes. Foi deixado claro que por serem eles 

os sujeitos daquela intervenção, somente a eles caberia julgar procedentes ou não as propostas, 

uma vez que a realidade local era por eles vivida. 

Uma situação digna de nota nesse último dia aconteceu no intervalo. Uma professora 

que havia chegado atrasada nos mostrou uma sacola preta cujo conteúdo era um amontoado de 

conchas e terra. Ela estava interessada em saber se aquilo seria um sambaqui, pois próximo à 

casa dela havia muito daquele “material”. 

 
2 Outro produto além da dissertação escrita foi um material educativo para o ensino de história pré-colonial por 

meio da Educação Patrimonial, elaborada pelo pesquisador porém validado pelos professores participantes da 

formação continuada. 
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CONCLUSÃO 

A pesquisa se propôs, por meio de uma intervenção pedagógica, estudar o potencial 

pedagógico de um sítio arqueológico do tipo sítio sambaqui, com destaque para sua 

característica de patrimônio cultural. A problemática que orientou a pesquisa foi a destruição 

dos sambaquis no entorno do distrito de Jaqueira e, partindo desse ponto, propusemos o desafio 

de construir uma proposta pedagógica que problematize a existência de tal patrimônio cultural, 

fomentando sua valorização e preservação. 

A intervenção pedagógica se deu por intermédio do projeto de extensão “Introdução à 

História Pré-Colonial brasileira”, por meio da qual articulamos, em seu último momento, os 

saberes apresentados pelos professores em uma proposta de sequência-didática, por eles 

também validada. A sequência didática foi construída para ser utilizada com os alunos do 6º do 

Ensino Fundamental II. Os dados que analisamos foram produzidos no decurso dos três dias da 

formação, por meio do registro das ações dos professores, intervenções e questionários. 

O nosso primeiro objetivo específico foi apresentar aos professores, durante o projeto 

de extensão, a Educação Patrimonial como uma das possíveis ferramentas que podem ser 

utilizadas para se abordar o patrimônio cultural a partir de seu potencial pedagógico. Tal 

Metodologia pode ser utilizada para trabalhar um bem cultural de qualquer natureza, não é 

estanque, podendo ser adaptada para qualquer contexto. No caso do objeto dessa pesquisa, os 

sambaquis do entorno do distrito de Jaqueira, julgamos a Educação Patrimonial como 

ferramenta primordial para alcançar o objetivo de problematização do sambaqui enquanto bem 

de valor cultural. Os professores, em contato com as possibilidades criadas pela Educação 

Patrimonial, mostraram forte interesse em expandir sua utilização para outros temas para além 

dos sambaquis. 

O segundo objetivo específico consistiu em elaborar de forma colaborativa com os 

professores participantes do curso uma sequência didática e após esse momento validá-la. No 

último momento do projeto de extensão, apresentamos aos professores uma proposta de 

sequência didática para que eles pudessem contribuir para sua construção. O último objetivo 

específico por nós proposto foi elaborar um guia didático, composto pela sequência didática 
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construída durante o projeto de extensão, da perspectiva da Educação Patrimonial para abordar 

sítios arqueológicos do tipo sambaqui.  

Em um contexto de globalização, onde uma massificação cultural é propagada, 

culturas locais precisam resistir para não serem sufocadas. O patrimônio cultural emerge como 

uma possível forma de resistência, preservação e valorização de uma memória local. O 

patrimônio cultural é uma escolha, uma eleição e agir na esfera pública é um ato de cidadania. 

A Educação Patrimonial fortalece a cidadania na medida em que atua sobre o bem cultural com 

vistas a destacar sua importância e consequentemente protegê-lo e valorizá-lo enquanto parte 

integrante da memória de uma comunidade. 

O que verificamos, após a análise dos dados produzidos no projeto de extensão, foi a 

existência de um laço afetivo em grande parte dos professores para com os sambaquis. Havia 

um lugar na memória dessas pessoas para os sambaquis, que aflorou por meio de recordações 

que emergiram no decorrer do projeto de extensão. Após abordar os mesmos dados sob a 

perspectiva da alfabetização científica, foi possível perceber que o contato com esse bem 

cultural, desde a mais tenra idade no caso de alguns, quando dissociado de seu conhecimento 

científico, não foi suficiente para o reconhecimento de seu valor cultural. E o não 

reconhecimento do valor cultural desse bem possibilitou, entre outros, que ele fosse 

sistematicamente destruído com o passar dos anos naquela localidade. A expressão 

“descobrindo sambaquis” que trazemos no título dessa pesquisa faz alusão a esse processo de 

descobrimento por parte dos professores. 

Na perspectiva dialógica freireana (FREIRE, 1998) durante o período de formação os 

sujeitos da pesquisa, partindo do conhecimento que já possuíam sobre os concheiros puderam 

construir cientificamente o conhecimento sobre os sambaquis.  E perceberam parte da 

complexidade (MORIN, 2008) da realidade a qual estão inseridos, em um processo de desvelo 

contínuo, cuja falta de compreensão resultou em relações conflituosas para com o próprio 

patrimônio cultural. O sambaqui, enquanto elemento mediador (VYGOTKSY, 2007), 

proporcionou aos sujeitos da pesquisa, por meio da metodologia da educação patrimonial, o 

fortalecimento das relações afetivas para com o próprio patrimônio cultural. 
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Ao fim dessa pesquisa, confirmamos a relevância do tema, visto que na região 

estudada, parte da memória local se perde com a destruição dos sambaquis. Nossa intenção não 

foi produzir uma pesquisa de intervenção arqueológica, mas aproveitar o potencial pedagógico 

de um sítio arqueológico. Os professores se mostraram inquietos com a falta de conhecimento 

que seus alunos apresentam sobre os sambaquis, confirmando a necessidade de material 

pedagógico para essa abordagem, em nosso caso, a sequência didática. Os professores também 

manifestaram preocupação com ações que envolvam o poder público com intuito de 

preservação desse bem. 

Essa pesquisa não teve intenção de esgotar o assunto e reconhecemos as muitas 

limitações presentes nessa intervenção. Contudo, nosso objetivo de problematizar a existência 

dos sambaquis e por meio da Educação Patrimonial fomentar sua valorização e preservação foi 

alcançado, processo este que necessitará de outras intervenções e apenas iniciado. Futuras 

pesquisas podem, a partir do que já fora iniciado, proceder sobre o estreitamento dos laços entre 

outras comunidades e os sambaquis em seu entorno, proceder uma ação política que pressione 

os órgãos públicos para a demarcação de tais sítios. 
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Cantigas de roda e memória coletiva nas aulas de História no Ensino 

Fundamental II 

Vinicius Ferreira Gomes1 

 

Resumo: O presente artigo tem por objeto as cantigas de roda como expressão da memória 

coletiva e tem como objetivo investigar como as cantigas e suas variantes, presentes na 

memória social dos alunos do 6º ano matutino do Ensino Fundamental II da Escola Municipal 

Professora Iêda Alves de Oliveira em Medeiros Neto, Bahia, podem ser utilizadas como 

instrumentos de mediação nas aulas de História. Este trabalho é um desdobramento de uma 

pesquisa no Mestrado Profissional em Ensino de História, na UESB em Vitória da Conquista, 

Bahia.  Tomando por referência os pressupostos teóricos da História Cultural e metodológicos 

da História Oral, as cantigas serão abordadas a partir dos conceitos de cultura popular e 

memória, de acordo com as proposições de Peter Burke e Maurice Halbwachs. Cotejado com 

os estudos de Luís da Câmara Cascudo relativos às tradições das cantigas de roda no Brasil. 

presentes nas experiências de vida e na memória afetiva de diferentes gerações, essas canções 

podem ser recuperadas e associadas a conteúdos curriculares de História dos anos finais do 

Ensino Fundamental. 

 

Palavras-chave: Ensino de História, memória, cultura popular, cantigas de roda. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A cultura popular brasileira é extremamente rica. Ela é marcada por diferentes 

manifestações artísticas com suas expressões e formas, que variam de região para região. Dentre 

tantas expressões da cultura popular, as cantigas de roda será objeto de estudo deste artigo. 

As cantigas de roda são um marco na infância. Elas são músicas com letras simples, 

marcada por alegorias, cheias de rimas. As cantigas marcam o brincar e envolvem um grupo de 

crianças que cantarolam e dançam enquanto suas mãos estão dadas formando uma roda. 

“O sapo não lava o pé”, “Pirulito que bate bate”, “O cravo e a rosa”, entre outras 

cantigas fazem parte da vivência e convivência dos brasileiros. De sul a norte do país, nas 

grandes capitais ou nos interiores, as cantigas de roda estão presentes. Apesar da presença em 

todo território nacional, estas possuem variantes regionais, fazendo com que determinadas 

expressões e palavras mudem de acordo a localidade. 

 
1Licenciado em História. Mestrando em Ensino de História pelo PROFHISTÓRIA/UESB em Vitória da 

Conquista, Bahia. Bolsista da CAPES 
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A musicalidade presente nas cantigas de roda é simples, mas não rasas. As notas 

musicais são sempre repetitivas por que a linha melódica é constante. As letras são simples e 

na maioria das vezes tratam da fauna e flora. Outra temática muito presente na musicalidade 

das cantigas de roda são os relacionamentos de amor, amizade, familiar. 

Portanto, este artigo traz como temática “Cantigas de roda e memória coletiva nas 

aulas de história no Ensino Fundamental II”. 

JUSTIFICATIVA 

As cantigas de roda são expressões da cultura popular e estão presentes nos diversos 

meios sociais e culturais. Este patrimônio cultural demarca vivências, convivências e memórias 

da infância, e mesmo que sejam silenciadas no cotidiano à medida que o ser humano cresce e 

se desenvolve, as cantigas populares não podem ser apagadas, pois as mesmas residem e 

resistem na memória coletiva. É de suma importância manter resguardadas as tradições que 

fizeram e fazem parte das gerações passadas, e graças a transmissão oral, mantém-se vivas. Por 

fazer parte do cenário da infância, encontramos inúmeros trabalhos de pesquisa sobre o uso das 

cantigas de roda no processo de alfabetização e educação infantil, em contrapartida não há 

trabalhos acadêmicos que problematizam as cantigas de roda e o ensino de História no segundo 

ciclo do Ensino Fundamental. Devido ao seu caráter interdisciplinar, as cantigas de roda 

presentes na memória e trajetória de cada indivíduo possuem um grande potencial pedagógico. 

Ensinar por meio das cantigas de roda é proporcionar uma interação entre diversos campos de 

conhecimento como a Música, Jogo, Arte, Educação Física, Língua Portuguesa como também 

História. Além da interdisciplinaridade, a ludicidade é outro aspecto característico das cantigas 

de roda, tornando-a um potencial aporte pedagógico nas aulas de História do Ensino 

Fundamental II. 

Este trabalho é relevante porque propõe o envolvimento de estudantes no processo de 

recuperação da memória coletiva, expressa por meio das cantigas, e na aprendizagem de 

conteúdos curriculares que podem ser abordados a partir dessas cantigas e de suas variantes. 

Além disso, se justifica diante da necessidade de definição de fontes sobre história e cultura 

local amparadas no resgate de memórias e de vivências dos alunos do 6º ano do Ensino 

Fundamental II da Cidade de Medeiros Neto2, Bahia. 

 
2Medeiros Neto é um município situado no Extremo Sul da Bahia. 
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Como aporte teórico apresentamos as contribuições dos estudos da História Cultural. 

Com o passar do tempo, a História cultural vem ganhando espaço e projeção, tendo a década 

de setenta como um período de redescoberta como escreveu Peter Burke. A partir de então, há 

um crescente interesse nos estudos dos fenômenos históricos interpretados pela ótica cultural 

Inicialmente é importante compreendermos o conceito de cultura, pois o mesmo não é 

um conceito simples. Com o passar do tempo, o termo “cultura” foi ganhando novos 

significados. Hoje utilizamos cultura para definirmos práticas, ideias, crenças, fazendo com que 

esta terminologia abarque uma série de representações. 

De acordo o Dicionário Michaelis, entende-se por cultura com um conjunto de 

conhecimentos, costumes, crenças, padrões de comportamento, adquiridos e transmitidos 

socialmente, que caracterizam um grupo social. Este conceito é antropológico, e Peter Burke 

apresenta um conceito de um antropólogo que responde algumas questões da história cultural 

[...] outro antropologo, Edward Taylor, apresentou uma definição semelhante de 

cultura “tomada em seu sentido etnográfico amplo”, como “o todo complexo que 

inclui conhecimento, crença, arte, moral, lei, costume e outras aptidões e hábitos 

adquiridos pelo homemcomo membro da sociedade” (BURKE, 2005, p. 43). 

 

Sendo a cultura o conceito amplo, o que é de fato história cultural? O que ela estuda? 

Burke (2005) enfatiza que “está ficando cada vez mais difícil dizer exatamente o que elas 

encerram”. Com a ampliação do conceito de cultura, fica o questionamento dos limites que há 

nos objetos de estudo da História Cultural. 

De acordo os estudos, compreendemos que a História cultural não é uma unanimidade. 

Como escreveu Peter Burke para alguns ela pode parecer confusa como para outros ela pode 

parecer estimulante. Apesar das divergências e convergências, o campo da história cultural é 

um terreno propício para compreensão da temática das cantigas de roda, como expressão da 

memória de um povo, com seus símbolos, representações e significado. Sobre os símbolos 

Burke (2005) enfatiza que “o terreno comum dos historiadores culturais pode ser descrito como 

a preocupação com o simbólico e suas interpretações. Simbolos, consicentes ou não, podem ser 

encontrados em todos os lugares, da arte à vida cotidiana.” 



 
 

Universidade Federal do Ceará, Fortaleza | 04 a 08 de Outubro de 2021 

516 
 

 

Um diálogo possível entre o campo da História cultural e a temática desse artigo são 

as contribuições para os estudos sobre a cultura popular. A história da cultura popular será 

considerada por Peter Burke como a terceira fase da História Cultural, ocorrida na década de 

sessenta. 

A  ideia de “cultura popular” ou Volkskultur se originou no mesmo lugar e 

momento que a de “história cultural”: na Alemanha no final do século XVIII. 

Canções e contos populares, danças, rituais, artes e ofícios foram redescobertos 

pelos intelectuais de classe média na época. No entanto, a história da cultura 

popular foi deixada aos amantes de antiguidades, folcloristas, e antropólogos. 

Só na década de 1960 um grupo de historiadores acadêmicos passou a estudá-

la. (BURKE, 2005, p. 29). 

 

Observamos que produções a respeito da cultura popular foram a base da pesquisa 

diversas áreas de conhecimento. Constatamos essa afirmação quando no processo de pesquisa 

para elaboração desse projeto sobre cantigas de roda e ensino de história, encontremos tão 

pouco material produzido por historiadores e sim por sociólogos, antropólogos, e os materiais 

encontrados estão relacionados ao ensino infantil e não para o Ensino Fundamental. 

É relevante contribuir para a historiografia e o ensino de história em que a cultura tenha 

holofotes e as pessoas tenham vozes. Que suas histórias sejam contadas, que suas memórias 

sejam revisitadas, escritas e valorizadas 

Sobre a memória seja ela individual ou de um grupo, apoiaremos na obra de Maurice 

Halbwachs, que chamam estas memórias de memória autobiográfica e memória histórica.  

Sobre a memória individual, o autor estabelece uma relação com a memória social, 

pois “ela não está inteiramente isolada e fechada” (HALBWACHS, 1990, p. 54) 

Halbwachs (1990) destaca que “um homem, para evocar seu próprio passado, tem 

frequentemente necessidade de fazer apelo às lembranças dos outros”. Nessa relação dialógica 

que este trabalho investigará quais cantigas de roda estão presentes na memória coletiva dos 

alunos do Ensino Fundamental. 

Investigar canções da cultura popular nos permite ter uma dimensão das canções que 

eram entodadas nas infâncias desses alunos e consequentemente no seu entorno, uma vez que 

“toda história da nossa vida faz parte da história em geral” (HALBWACHS, 1990, p.55). 

Este artigo se propõe a escutar e coletar estas cantigas que são passadas de geração em 

geração. Os mais velhos ensinando os mais jovens por meio da tradição oral. O autor aborda 
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essa contribuição dos mais velhos em repassar costumes e tradições que permanecerão na 

memória afetiva dos seus netos. 

Além desses aspectos, o trabalho com cantigas de roda será ancorado nos estudos de 

Luís da Câmara Cascudo, um profundo estudiosos da cultura popular brasileira. 

As cantigas de roda, também chamadas de brincadeiras de roda, são expressões da 

nossa cultura. Cascudo em seu “Dicionário do Folclore Brasileiro, traz a seguinte definição de 

ciranda: 

Dança infantil, de roda, vulgaríssima no Brasil e vinda de Portugal, onde é 

bailado de adultos. [...] Música e letra são em maior porcentagem, portuguesas, 

e uma das rondas permanentes, na literatura oral brasileira, atestando a velha 

observação de que as cantigas infantis são as mais difíceis de renovação por 

que as crianças permanecem conservadoras, repetindo as fases de cultura 

peculiares a esse ciclo cronológico (CASCUDO, 2012, p. 208). 

 

“Seja a Ciranda, cirandinha, ou qualquer outra, todas essas cantigas estão vivas na 

nossa memória, em doce recordação, quando as ouvimos nos brinquedos dos nossos filhos.” 

(CASCUDO, 2012, p. 617). As cantigas de roda fazem parte do nosso desenvolvimento, 

portanto a investigação dessa temática é tão relevante, e trazê-la para o contexto escolar é 

potencializar seu papel de formação humana. 

 

METODOLOGIA E RESULTADOS 

Um traço muito presente nas cantigas de roda é a oralidade. Pensemos na tradição oral 

como mantenedora da cultura popular. Muitas expressões de nossa cultura resistem por que a 

transmissão oral fez com que estas não caíssem no esquecimento ou no descrédito. A tradição 

oral faz com que a cultura permaneça viva, salvaguardando os saberes, preservando os 

costumes. 

Quando observamos as civilizações antigas, ou nossos povos originários, percebemos 

que suas tradições, seus costumes, e valores permanecem firmes por que as gerações mais 

antigas ensinam as gerações mais novas, o mesmo ocorre com as cantigas de roda. Aprendemos 

na infância canções que nossos pais e avôs ouviram e nos ensinaram. Presentes na memória 

afetiva e coletiva de nossa sociedade. 
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Sendo assim, a pesquisa se qualifica como qualitativa tendo como método a História 

Oral. De acordo Cano (2012), “no trabalho com a memória, a fonte oral tem sido primordial 

pela articulação que possibilita entre a História e o cotidiano”.  

Cano (2012) ainda aponta que “a história oral trata justamente da subjetividade, da 

memória, do discurso e do diálogo. Seu caráter plural está no fato de se possibilitar a 

compreensão de múltiplas abordagens sobre a verdade histórica.” 

A História Oral como aporte metodológico norteou a pesquisa, visto que a base desse 

trabalho está na escuta dos alunos.  

Ademais, esse trabalho foi realizado durante as aulas de História com duas turmas de 

6º ano do Ensino Fundamental na cidade de Medeiros Neto. Objetiva-se assim conhecer quais 

as cantigas de roda presente na memória desses moradores e como podemos estabelecer 

relações entre a memória individual e a memória coletiva. 

A memória individual sempre estará conectada à memória de um grupo 

(memória coletiva), uma vez que o indivíduo não faz suas reflexões baseadas 

somente em seu próprio referencial, mas em diálogo com outros indivíduos 

que participam do mesmo grupo que ele (CANO, 2012, p. 81). 

 

A respeito dessa interação entre memória individual e coletiva, após o levantamento, 

será analisado se há esquecimentos ou apagamentos das cantigas de rodas cantadas pelas 

gerações mais velhas no imaginário das gerações mais jovens. Outra possibilidade é 

manutenção dessas cantigas, sendo as mesmas um ponto de intersecção entre as gerações.  

Consideramos importante essa pesquisa com turmas do sexto ano, pois como afirma 

Cabrini (2004) “é na 5ª série que o aluno começa a se iniciar no estudo da História”. Sabendo 

isto, é de suma importância que os alunos tenham um contato com um ensino de história 

significativo logo nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

De acordo Guimarães (2011) “o professor no exercício cotidiano de seu ofício, 

incorpora noções, representações, linguagens do mundo vivido fora da escola, na família, no 

trabalho, nos espaços de lazer, na mídia etc.” O aluno ao chegar no ambiente escolar já carrega 

consigo bagagens construídas das suas relações sociais. O ensino de História não pode estar 

desassociado das experiências dos alunos, pois “a formação do aluno/cidadão se inicia e se 
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processa ao longo de sua vida nos diversos espaços de vivência.” (GUIMARÃES, 2011, p. 

164). 

O diálogo entre ensino e as formas não escolares de ensino são necessárias. Fonseca e 

Silva (2010) apontam que “é necessário destacar o peso e a importância do ensino não escolar, 

representado por diferentes linguagens artísticas (Literatura, Teatro, Cinema, Música etc.)”. 

Observando esta afirmativa, endossamos as cantigas de roda como um agente na construção do 

conhecimento histórico. 

Ao incorporar diferentes linguagens no processo de ensino de história, 

reconhecemos não só a estreita ligação entre os saberes escolares e a vida 

social, mas também a necessidade de (re)construirmos nosso conceito de 

ensino e aprendizagem. (GUIMARÃES, 2011, p. 164). 

 

A proposta da pesquisa com os alunos visa conhecer as cantigas de roda que estão em 

seu imaginário, enxergando as mesmas como instrumento pedagógico na aprendizagem de 

conteúdos iniciais de História como produção do conhecimento histórico, fonte histórica, 

sujeito histórico, compreensão da noção do tempo, entre outros conteúdos. 

É importante considerarmos o que alunos compreendem por cantigas de rodas, quais 

destas fizeram parte da sua vivência, quais as representações que estas cantigas implicam na 

sua vida. 

[...] o objeto de estudo na 5ª série parte da realidade mais próxima do aluno, 

não somente por que ele tem dificuldade em lidar com o tempo, mas sobretudo 

por que queremos aproveitar  o seu conhecimento, sua experiência de vida. 

Entendemos por realidade mais próxima do aluno tudo que está ligado a sua 

própria experiência de vida [...]. (CABRINI, 2004, p. 38) 

 

Compreendendo a realidade dos alunos por meio das cantigas de roda que eles ouviam, 

além do levantamento e análise das cantigas de roda e suas variantes presentes na memória 

social de habitantes do município de Itanhém, teremos nas cantigas de roda um instrumento 

pedagógico a ser utilizadas como instrumentos de mediação no ensino de História no Ensino 

Fundamental II. 

As turmas em que foi realizado a pesquisa foram duas turmas do 6º do Ensino 

Fundamental da Escola Iêda Alves de Oliveira. Por conta da pandemia, as aulas estão sendo 

realizadas na Plataforma Teams3. Iniciamos a aula com as boas-vindas às turmas. Após uma 

conversa inicial fiz o seguinte questionamento aos alunos: Podemos aprender História por meio 

 
3Plataforma da Microsoft Teams adotada pela Escola Municipal Iêda Alves de Oliveira utilizada nas aulas online 

no ano letivo de 2020/2021. 
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de cantigas de roda? O que prontamente foi respondido que sim. Diante da afirmativa, busquei 

saber dos alunos o por que através das cantigas de roda podemos aprender história, e alguns 

alunos pontuaram questões relacionadas a cultura, e saberes dos antigos. 

Em seguida, com um violão, pedi para que eles ouvissem a cantiga que iria tocar e 

cantar e pedi para que interagissem no chat caso conhecessem a música. A cantiga era “Alecrim 

dourado”. De forma quase unânime a resposta foi que eles já tinham ouvido em casa, na escola 

ou até mesmo em aparelhos tecnológicos. 

Podemos inferir que os principais meios sociais de aprendizagem das cantigas de roda 

são a família e a escola. Estas instituições mantêm vivas estas canções populares, passando 

esses saberes de geração em geração. Muitos comentaram que já ouviram a avó ou a mãe cantar. 

Outro ponto interessante são os meios tecnológicos. Atualmente, um dos maiores canais no 

Youtube é um canal infantil conhecido por seu repertório musical ser de cantigas de roda, o que 

faz com que essa geração conheça e reconheça. 

Sobre a cantiga “Alecrim dourado”, foi explicado que essa cantiga é uma versão de 

uma cantiga portuguesa chamada “Alecrim aos molhos”. Conversamos que muitas cantigas 

chegaram em nosso país oriunda de outros lugares, e que estas sofrem modificações 

geográficas, ou na sua estrutura melódia e poética. Por isso, podemos conhecer inúmeras 

versões de uma mesma cantiga. 

Como material de apoio, também foi apresentado aos alunos um documentário 

chamado “Trilhas do Brincar” em que é apresentada cantigas de roda da região do Vale do 

Jequitinhonha. Ao questionados se eles já ouviram alguma daquelas cantigas, uma aluna 

afirmou que sua vó sempre cantava essa canção quando eles estavam na fazenda. Observamos 

que as cantigas de roda ultrapassam os limites geográficos, pois uma aluna do interior da Bahia, 

estava ouvindo uma cantiga muito comum no Vale do Jequitinhonha. 

Logo após, foi proposto a pesquisa para os alunos para que eles investigassem com 

seus pais e/ou avós quais as cantigas ouviam quando eram crianças. Na aula posterior, eles 

apresentaram o resultado da investigação. Observando o resultado, podemos constatar que as 

canções mais ouvidas pelos familiares dessas crianças eram “ciranda, cirandinha”, “escravos 

de jó”, “meu limão, meu limoeiro”. 
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Estabelecendo uma análise comparativa entre as cantigas que os alunos escutam e a 

que os pais escutavam, percebemos aspectos de continuidade. Muitas cantigas das vivências 

dos pais e avós são as mesmas cantigas que hoje as turmas do 6º ano ouvem. Esse espaço de 

temporalidade evidencia como as tradições orais são responsáveis pela manutenção desses 

saberes. As cantigas de roda são transmitidas por meios das gerações, resistindo ao tempo e ao 

espaço. 

É salutar demarcar que cada aluno tem sua história, sua vivência. Nestas turmas tem 

alunos que nasceram no Sul do Brasil e hoje moram em Medeiros Neto, Bahia. Outros vieram 

de Minas Gerais. Mas todos tem em comum as cantigas de roda. Muitos alunos moram no meio 

rural, outros do meio urbano, mas todos se aproximam pelas canções populares que eles 

ouviram. 

Cada relato é inspirador. Uma aluna da turma do 6º ano A, expôs como era sua vivência 

com as cantigas de roda. Relembrou os momentos que passava na fazenda com sua família, 

tendo sua vó como a responsável por cantar essas cantigas a noite enquanto estavam em volta 

da fogueira. Para esta aluna, estas cantigas é um patrimônio local. 

Como atividade final, foi proposto que os alunos compusessem canções inspiradas em 

cantigas de roda, de suas memórias, de alguma vivência, de algum fato que marcou sua vida. O 

resultado foi satisfatório. Tivemos relato de viagens, animais que eles gostam, uns cantaram 

aspectos de religiosidade, de personalidade. Outros escreveram momentos que viveram que 

marcaram sua vida. 

Consideramos assim, o trabalho com cantigas de roda salutar por colocar no centro das 

discussões, as vivências e convivências desses alunos. Dar voz e luz as suas trajetórias por meio 

das cantigas de roda. Provocar reflexões no que tange a formação do sujeito construtor de sua 

história. Evidenciar noções de pertencimento que atravessam limites geográficos. 

O trabalho com as cantigas de roda, pode auxiliar também como introdução de 

conteúdos como noções do que é História, sujeito histórico, demonstrando que a história é 

construída por homens e mulheres como eles. E que apesar de por vezes esquecidos ou 

silenciados, todos são sujeitos históricos, que constroem e reconstroem sua trajetória. 
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No que tange ao ensino de fontes, podemos apresentar as cantigas como fontes 

imateriais. Por meio delas, é possível conhecer períodos históricos, culturas distintas, tempos e 

espaços.  

CONCLUSÃO 

 

Concluímos assim, esse artigo reafirmando o potencial pedagógico que é o uso das 

cantigas de roda nas aulas de História do Ensino Fundamental II. Ouvir os relatos dos alunos, 

revisitar suas memórias é construir a História vista pela ótica dos discentes. 

Em nossas práticas em sala de aula, é de suma importância a mediação dos conteúdos 

programáticos com estas expressões da cultura popular. Ensinar conceitos como sujeito 

histórico, tempo histórico, lugares, fatos, utilizando as cantigas de roda é aproximar os alunos 

de uma realidade que lhes é muito próxima. 
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ST 09 - Patrimônio, Ensino e Direito à Memória: diálogo entre práticas 

 

Iniciação Científica Jr no Museu da República: compartilhando 

experiências 

 

Ana Paula Zaquieu1 

 

Resumo: O objetivo desta apresentação é compartilhar um pouco do processo de execução do 

Projeto de Iniciação Científica Jr, fruto de um convênio de Cooperação Técnica firmado entre 

o Museu da República/IBRAM e o Colégio Pedro II, entre 2015 e 2019. As atividades aqui 

relatadas foram realizadas nos setores que compõem a área técnica do Museu da República, 

mas contaram com a participação direta de um grupo de professores do Departamento de 

História do CPII. A partir do pressuposto de que os museus de História são também espaços de 

construção de conhecimento, nosso objetivo geral era ampliar as possibilidades de parceria 

entre museus e escolas, para além das visitas mediadas às exposições. A ideia era oferecer aos 

jovens do ensino médio a oportunidade de conhecer o funcionamento da instituição e o seu 

papel, bem como dos seus profissionais, na preservação da memória e do patrimônio histórico. 

As atividades, realizadas semanalmente, durante 4 horas, eram intercaladas com leituras de 

referência próprias de cada setor. Nos primeiros encontros, era sempre trabalhado com o grupo 

conceitos chave como Cultura, Memória, Museus, Patrimônio Material e Imaterial, além de 

questões contextuais, como projeto republicano brasileiro e o desenvolvimento da cidade do 

Rio de Janeiro, a partir da segunda metade do século XIX.  Como resultado, esperávamos 

contribuir na construção do pensamento crítico, principalmente no que se refere aos processos 

de musealização de nossas coleções. 

 

Palavras-chave: Museus; História; Educação. 

 

O objetivo desta apresentação é compartilhar parte do que foi o processo pedagógico de 

implantação do campo de Iniciação Científica Jr. no Museu da República, a partir dos desafios 

colocados ao campo da Educação Museal nos últimos anos, bem como de suas possíveis 

interlocuções com o Ensino de História. As atividades aqui relatadas foram coordenadas pelo 

Setor Educativo e realizadas na assessoria de Comunicação e nos setores técnicos do Museu, o 

que incluiu as áreas de acervo - Arquivo Histórico e Institucional, Biblioteca e Reserva Técnica-

, de Pesquisa, de Educação e a Galeria do Lago2.  

 
1 IBRAM/Museu da República. Mestre em História/UFF. 
2 A Galeria do Lago é um espaço, vinculado à área técnica do Museu, dedicado à arte contemporânea. 
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A criação de um campo de Iniciação Científica Junior para alunos da Educação Básica 

nas áreas de atuação do Museu da República foi o resultado de um trabalho conjunto, construído 

entre profissionais das duas instituições. As conversas com professores do Departamento de 

História3, que já frequentavam o museu com seus alunos, começaram em 2013 e se desdobraram 

em várias reuniões.  As atividades com os alunos foram iniciadas em 2015. Até 2019, último 

ano de execução do projeto, o museu recebeu em seus setores técnicos 39 bolsistas4 do segundo 

e terceiro ano do Ensino Médio. 

Para o Colégio Pedro II, interessava ampliar o campo de experiências pedagógicas 

extramuros dos seus alunos, como forma de enriquecer sua formação acadêmica. A ideia era 

oferecer aos jovens a oportunidade de conhecer, de forma prática, o funcionamento da 

instituição e o papel dos seus servidores, a partir de seus diferentes campos disciplinares, na 

preservação da Memória e do Patrimônio Cultural no país. 

Para o Museu da República, interessava construir novas interlocuções com o público 

escolar e criar relações de maior reciprocidade com o campo da educação formal5;  propor novas 

ações educativas que dialogassem com suas coleções e que reforçassem o papel do museu como 

instituição comprometida com a construção de conhecimento e com o pensamento crítico. 

 

A implantação do campo de Iniciação Científica Jr. no Museu da República 

 

A Constituição de 1988 marcou um redimensionamento profundo nas concepções de 

cultura e de patrimônio cultural no Brasil. Contudo, as discussões sobre a função social e 

política dos museus só começariam a orientar a formulação de políticas públicas do campo nos 

anos 20006. Este conjunto de novas diretrizes, juntamente com a criação do Instituto Brasileiro 

 
3Participaram do projeto os professores Cláudia Affonso, José Paulo Teixeira, Luis Fernando Límia (coordenador) 

e Pedro Krause Apesar do Convênio de Cooperação Técnica permitir participação do Colégio, o projeto contou 

apenas com a participação de professores e alunos do Campus Tijuca. 
4 Deste total, cinco bolsistas participaram do projeto por dois anos seguidos. 
5 Há muita controvérsia em torno da definição da educação não formal, bem como em torno das suas diferenças 

em relação à educação formal e à educação informal. Neste artigo, optamos por pensá-las como modalidades que, 

apesar das especificidades, se relacionam. 
6 A Política Nacional de Museus (2003), a criação pelo IPHAN, do Departamento de Museus (2004), o Estatuto 

dos Museus e o Plano Setorial de Museus (2010/2020) são exemplos de ações governamentais que transformaram 

em dever do Estado a responsabilidade de tornar os museus brasileiros instituições comprometidas com a 

transformação social e a garantia de direitos. 
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de Museus (IBRAM)7, viriam enquadrar os museus brasileiros num novo padrão normativo, 

forçando-os a repensar suas funções institucionais e políticas, bem como requalificar sua 

estrutura organizacional.  

Por outro lado, a Educação Museal vem se afirmando como um campo que possui 

conteúdos, metodologias, estrutura e organização próprias nos últimos anos.  Seus processos de 

aprendizagem envolvem um contato direto com o patrimônio musealizado e pressupõem a 

produção e o compartilhamento de conhecimentos relacionados, de forma específica, aos 

diferentes acervos e a tudo que é próprio do universo museal (DESVALLÉES e MAIRESSE, 

2015, pp. 38-9).   

Meneses (1994), uma das inspirações do projeto, ao discutir os desafios colocados aos 

Museus de História no Brasil, em função de suas contradições de origem, afirmou que o erro 

estaria na insistência em atribuir a estas instituições a função estrita de construtores de memória 

e de identidade. Para o autor, não caberia mais manter os museus como espaços de celebração 

do passado. O melhor caminho a seguir seria transformá-los em “laboratórios de História”, ou 

seja, em espaços dedicados à pesquisa e a uma maior compreensão, histórica, dos desafios 

colocados à sociedade. Nesta perspectiva, sua função seria analisar a(s) memória(s), enquanto 

um importante elemento da vida social. A criação de linhas de pesquisa, com base em suas 

coleções, levaria os museus a cumprir, efetivamente, suas funções básicas – preservação, 

comunicação e pesquisa - e promover a divulgação de discursos mais problematizadores sobre 

os processos de construção de identidades, memória e esquecimento.  

Apesar de não definir o lugar da educação no que chamou de “laboratório de História”, 

Menezes abriu caminho para pensarmos a função da Educação Museal para além dos serviços 

ofertados, a partir das exposições.  Na verdade, dentro desta perspectiva, as ações educativas 

desenvolvidas em museus devem ser estratégicas, no sentido de estimular no visitante, aqui 

entendidos como sujeitos do processo de aprendizagem, a produção de novos conhecimentos e 

práticas, mediatizadas pelos objetos musealizados ou não8.  Para isso, é fundamental que os 

 
7Autarquia criada em 2009, atualmente vinculada ao Ministério do Turismo, com a missão de formular e 

implementar políticas públicas e instituir novos padrões técnicos e organizacionais comuns a todas as instituições 

museológicas do país 

 
8 Ao chamar a atenção para as diferenças entre objetos e documentos históricos, o autor se refere a um processo 

de fetichização dos acervos existentes nos museus. O objeto fetiche seria o objeto mistificado, entendido como 

algo natural, descolado do contexto das relações sociais que o produziu. Estetizado, ele é apresentado como se 

tivesse um significado em si mesmo. Já o objeto, quando entendido como documento histórico, poderia oferecer 
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projetos educativos sejam definidos preferencialmente com base em pesquisa de acervo. O que 

implica no desenvolvimento de novas formas de interação, pelos educadores de museus, com 

os acervos das instituições em que trabalham. 

 

 

A proposta pedagógica 

 

A partir dessas considerações gerais, começamos a nos organizar internamente para 

receber os alunos. Foram feitas várias reuniões, envolvendo professores do colégio e técnicos 

do museu, bem como suas respectivas chefias. Decidiu-se pala assinatura de um Convênio de 

Cooperação Técnica entre as duas instituições. A escola ofereceria as bolsas, a partir da 

disponibilidade do seu Programa de Iniciação Científica Jr. As atividades no museu seriam 

realizadas uma tarde por semana, durante quatro horas. Depois de um período de ambientação, 

os alunos teriam sua lotação definida. O calendário de atividades ficou alinhado ao calendário 

escolar, com processos de seleção anuais. Os setores receberiam alunos de acordo com a sua 

disponibilidade, fazendo com que o número de ofertas de vagas variasse a cada ano.  

Em 2015, recebemos quatro alunas, que atuaram durante os quatro últimos meses do 

ano nos setores de Arquivo, Educação e Museologia. A experiência foi muito bem avaliada por 

todos os envolvidos. A partir de 2016, avançamos na estruturação pedagógica. Foram recebidos 

10 bolsistas, distribuídos pelos setores de Arquivo, Educação, Galeria do Lago, Pesquisa 

Histórica e assessoria de Comunicação.  Cada setor passou a elaborar, anualmente, uma 

proposta de trabalho, com base nas especificidades de sua área de atuação e compatível com os 

objetivos previamente definidos em nossas reuniões. As propostas levaram em conta a série/ano 

letivo dos alunos, bem como o tempo de permanência semanal dos mesmos no museu. Os 

setores também indicavam o servidor ou servidores que ficariam responsáveis pelo 

acompanhamento permanente de todas as atividades desenvolvidas pelos alunos. No final de 

cada ano, cabia ao servidor orientador elaborar um relatório, contendo uma descrição e uma 

avaliação do trabalho desenvolvido. 

 
informações sobre a sociedade que os produziu ou mesmo que o elegeu como objeto histórico (MENESES, 1994). 

Sobre as possibilidades pedagógicas das visitas ao museus, para as aulas de História,  a partir do conceito de 

“objetos geradores”, inspirado em  Paulo Freire, ver Ramos (2004). 
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 Os planos de trabalho e os relatórios finais de atividades eram consolidados pela 

coordenação do projeto e apresentados à direção do museu e à Pró-reitoria de Pesquisa do CPII, 

no início e no final de cada ano, respectivamente. Os processos de seleção foram conduzidos 

por representantes do Colégio Pedro II e do Setor Educativo do Museu da República e 

constaram de quatro etapas:  histórico escolar, visita aos setores técnicos do museu, redação e 

entrevista. 

Antes de iniciarem nos setores, os alunos passavam por um período que chamamos de 

“ambientação”, que durava aproximadamente um mês. Neste período, os servidores 

orientadores apresentavam, de diferentes formas, um pouco das características e atribuições 

técnicas do seu setor, bem como as suas propostas de trabalho. Sempre que possível, as 

apresentações articulavam discussões conceituais próprias do campo museológico, como 

cultura, patrimônio, museus, memória, tipologias de acervo, coleções, conservação, restauração 

etc. No final deste período, realizávamos uma reunião no museu com todos os envolvidos e 

decidíamos a lotação definitiva dos bolsistas. 

Em 2017, recebemos 11 bolsistas, que atuaram no Arquivo; Biblioteca; Educativo; 

Pesquisa Histórica e Museologia/Reserva Técnica. Com a consolidação da experiência, 

decidimos, em reunião com a equipe do museu, organizar uma Jornada de Iniciação Científica, 

no final daquele ano. O evento, realizado em dezembro, contou com a colaboração de todo 

museu e com a participação dos professores, alunos e responsáveis.  Todos os bolsistas, 

acompanhados de seus orientadores no museu, apresentaram oralmente trabalhos elaborados a 

partir de suas experiências profissionais nos respectivos setores.  

Em 2018, recebemos 13 bolsistas9. Os setores participantes foram os mesmos de 2017. 

Em função das mudanças na grade de horário dos alunos, que passaram a ter aulas, em dias 

diferentes, no contraturno, o período de ambientação não pôde ser realizado. Em dezembro, 

realizamos a II Jornada de Iniciação Científica Jr. Nesta edição, a participação foi estendida aos 

estagiários de nível médio, vinculados ao CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola), lotados 

no Arquivo e na Biblioteca10. Em 2019, a aposentadoria de muitos servidores impactou 

 
9 Destes, duas bolsistas tiveram suas bolsas renovadas pelo Colégio. 
10 Através de um convênio entre o CIEE e o IBRAM, o Museu da República já recebia estagiários de nível médio. 

Em 2018, foram recebidos 5 alunos do Colégio Estadual Amaro Cavalcante, localizado em nosso entorno. Depois 

de um entendimento com a direção, decidiu-se por integrar, naquele ano, as propostas de trabalho oferecidas aos 

dois grupos de alunos, o que permitiu que estes também se apresentassem na Jornada de Iniciação Científica.  
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seriamente a execução do projeto. Só pudemos receber 6 bolsistas11, distribuídos nos setores 

Educativo e de Pesquisa Histórica.  

 

Por que um campo de Iniciação Científica? Uma breve contextualização histórica  

 O Museu da República foi inaugurado em 1960, logo após a inauguração de Brasília. 

Até 1983, teve sua estrutura administrativa subordinada ao Museu Histórico Nacional. Desde 

sua inauguração, boa parte das medidas implementadas e discursos proferidos na instituição 

visavam deixar claro “sua missão educativa” e o seu compromisso com a formação do cidadão 

brasileiro. O objetivo era transformar o palácio numa “agência educativa e civilizatória”. Em 

entrevista concedida ao jornal o Globo, em 1961, Jenny Dreyfus definiu, da seguinte forma, a 

função de um museu: “Museu é alguma coisa de muito importante. Não é lugar de velharias, 

não. Ali se aprende como se vivia no passado. Em um museu se aprende História, Arte, 

costumes” (FRECHEIRAS, 2015, p. 93). 

Durante anos, suas exposições seguiram padrões semelhantes às concebidas no Museu 

Histórico Nacional, organizadas “através de uma estrita cronologia histórica” (FRECHEIRAS, 

p. 86). Os temas relacionavam-se basicamente à vida dos ex-presidentes. O serviço de “visitas 

guiadas” foi criado logo após a inauguração. Havia um grande estímulo à visitação escolar. Em 

relatório enviado ao diretor do museu, Josué Montello, sobre a baixa visitação escolar, Jenny 

Dreyfus, solicitou a criação de novos meios de mostrar aos professores e diretores de escola 

“(...) as vantagens da complementação educacional através dos museus”. Segundo ela, “O 

Brasil ainda é pouco afeito a museus, não compreendendo a necessidade dessa escola viva na 

formação de uma raça” (FRECHEIRAS, p. 100). 

O Museu da República, assim como o campo de museus no Brasil, guardou muito das 

referências institucionais do Museu Histórico Nacional. Seu fundador e primeiro diretor por 

décadas, Gustavo Barroso, importante membro do Movimento Integralista Brasileiro, 

constituiu-se numa referência para o campo, marcando profundamente o que poderíamos 

chamar de pensamento museológico brasileiro12. Parte desta hegemonia é perdida com a criação 

 
11Entre estes alunos, quatro eram bolsistas novos e dois tiveram suas bolsas renovadas pelo Colégio.  
12 Em 1932, Barroso criou o primeiro curso técnico de Museologia do Brasil. A respeito de sua influência sobre 

os museus brasileiros, ver: FARIA (2013). Em 1934, criou a Inspetoria dos Monumentos Nacionais, única ação 

federal de proteção patrimônio até a criação SPHAN, em 1937 (Magalhães, 2004). 



 
 

Universidade Federal do Ceará, Fortaleza | 04 a 08 de Outubro de 2021 

530 
 

 

do SPHAN, em 193813. Entretanto, o seu legado para o campo dos museus se mantém vivo 

ainda hoje no país14. 

De acordo com Julião (2014, pp. 179-81), as propostas de Barroso refletiam o 

pensamento de uma elite letrada, interessada em construir no Brasil instituições dedicadas à 

memória patriótica. Através de ações educativas, que entediam cidadania como civismo, 

caberia aos museus históricos, instituições comprometidas com o processo civilizatório, formar 

cidadãos integrados à vida republicana, cujo pertencimento à nação se daria via o patriotismo. 

Tal concepção se expressaria através de ideias e sentimentos de tradição, recordação e amor 

pela nossa história e pelos nossos heróis.  Nesta perspectiva, o patrimônio é tomado como 

relíquia, vestígio que permitiria reviver e celebrar o passado nacional. Seguindo os princípios 

historicistas, a maior preocupação era com a autenticidade dos objetos selecionados. O museu 

funcionaria, então, como guardião de um patrimônio, que deveria ser usado como instrumento 

pedagógico e disciplinador, capaz de fomentar nos cidadãos um sentimento “de bem comum”. 

Apoiado na cultura material produzida pelas elites, Barroso pretendia, na verdade, ensinar 

civismo, não apenas para enaltecer o passado glorioso da nação, mas para garantir as bases de 

um futuro marcado pelo progresso impulsionado pelas elites. 

A criação do Museu Histórico Nacional marca a opção por uma concepção de museu, 

bem diferente da adotada pelos museus de História Natural brasileiros. Sua função não era 

dedicar-se à produção de conhecimento. Seu caráter celebrativo influenciou diretamente a sua 

função pedagógica. Segundo Julião (2014), o MHN, ao adotar a perspectiva historiográfica do 

IHGB, consolidou um modelo de Museologia comprometido com uma ideia de memória 

nacional destituída de contradições, diferenças e conflitos. Suas exposições, relacionados em 

sua maioria ao período imperial, dispunham objetos de modo a   abordar eventos históricos de 

forma factual, utilizando conteúdos dogmáticos e sem nenhuma reflexão crítica.   

É inegável a influência do projeto civilizatório idealizado por Gustavo Barroso sobre a 

trajetória institucional do Museu da República. No lugar de um patriotismo moldado nos 

princípios da história militar, vemos uma opção pela história política, baseada no culto às 

grandes personalidades da República (FRECHEIRAS, 2015). Fiel aos princípios positivistas, 

 
13 Sobre as disputas em torno das concepções de patrimônio envolvendo Gustavo Barroso e os integrantes do 

SPHAN, de forte tendência modernista, ver: (Julião, 2014, pp. 173-86). 
14 Sobre a História da Museologia no Brasil, desde a criação do Curso de Museus do MHN até a Escola de 

Museologia da UniRio, ver: (Sá, 2007, pp. 10-42). 
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manteve a tradição, durante muito tempo, de passar ao visitante a ideia de uma memória linear, 

homogênea, identificada com os segmentos de elite, onde a história seguiria seu curso sem 

conflitos e contradições sociais15.   

O perfil dos museus localizados na América Latina não era muito diferente do que se 

tinha no Brasil. Este cenário só começa a ser questionado, de forma prática, nos anos 1980. 

Entretanto, a Mesa Redonda de Santiago do Chile, realizada em 1972, é considerada um 

“divisor de águas” para as atividades museológicas e a formulação de políticas públicas para o 

setor na América Latina. O encontro, fortemente inspirado pelas ideias do educador brasileiro 

Paulo Freire e sua concepção de educação como prática comprometida com a liberdade e a 

construção do pensamento crítico, marca a emergência do que se convencionou chamar de 

“Nova Museologia”. Os museus deveriam se voltar para as pessoas e desafios colocados pelo 

presente e não mais apenas para suas coleções. Sua função educativa deveria ser articulada a 

sua função social, entendida como um compromisso com a transformação, através da afirmação 

dos direitos de cidadania (CHAGAS e Gouveia, 2014).  

A situação política do Brasil impediu que as reflexões iniciadas em Santiago tivessem 

impacto imediato por aqui. Nos anos 1980, assistimos diferentes grupos historicamente 

subordinados começarem a se organizar em torno da luta pelo direito à memória e à 

representação. Agora, como sujeitos nos processos de discussão sobre Patrimônio Cultural e 

não mais como elementos associados ao folclore ou como objetos de estudo. 

Os avanços só se materializariam em políticas públicas de peso para o campo dos 

museus nos anos 2000, como foi mostrado no início deste texto. O Ibram, criado em 2009, 

contou em sua estrutura organizacional, com uma Coordenação de Educação e Museologia 

Social16. Em 2017, tivemos a publicação da Política de Educação Museal (PNEM). Fruto de 

um debate amplo, a PNEM se constituiu num marco para o processo de conformação da 

Educação Museal em um campo profissional. No momento, os educadores de museus seguem 

na luta para que suas orientações sejam seguidas pelos museus. Entendemos que, sem uma 

definição clara do lugar dos setores educativos na estrutura organizacional dos museus, 

 
15  Temos registros que indicam mudanças significativas no perfil das ações educativas desenvolvidas pelo museu 

a partir dos anos 1990. Entretanto, o que sobrou desta documentação, que já se encontra em nosso arquivo 

institucional, ainda não foi devidamente sistematizado.  
16 Chama atenção a falta de um lugar definido para a Educação nas políticas públicas voltadas para o campo do 

Patrimônio Cultural no Brasil.   Exemplo disso é o fato de que o IPHAN, criado em 1937, só instituiu uma gerência, 

depois transformada em Coordenação, de Educação Patrimonial em 2004. 
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avançaremos pouco na direção de uma real democratização das instituições públicas de 

memória deste país. 

De todo modo, para os setores educativos dos museus, especialmente os vinculados ao 

IBRAM, ficou o desafio de propor ações educativas alinhadas com estas novas perspectivas. 

Do ponto de vista institucional, estas novas ações precisam dialogar com o extenso legado 

forjado numa lógica universalista e excludente, e caracterizado por concepções pedagógicas 

“conteudistas” e dispersas, do ponto de vista teórico e metodológico. Neste sentido, 

desnaturalizar esta herança e inventar novas interlocuções com os diferentes públicos que 

atendemos são parte dos nossos desafios diários. Foi ao considerar todas estas questões que 

decidimos abrir um campo de Iniciação Científica Junior no Museu da República. Enxergamos 

nesta parceria com o Colégio Pedro II, a oportunidade de avançarmos na direção de consolidar 

os museus de história como espaços de formação, comprometidos com uma educação crítica e 

cidadã.  

 

Um pouco sobre as experiências nos setores 

 

O setor de Arquivo Histórico e Institucional, também composto por um Laboratório de 

Restauração de Papel, abriga toda a documentação em suporte de papel da instituição. Seu 

acervo está organizado em 30 coleções e um fundo institucional. Entre suas coleções, a maioria 

de origem privada, destacamos: “Memória da Constituinte”, “Nilo Peçanha”, “Canudos” e 

“Família Passos”, estas duas últimas reconhecidas pela UNESCO, através do selo Memória do 

Mundo. O AHI participou da IC entre os anos de 2016 e 2018, recebendo um total de 3 bolsistas. 

Tendo em vista a dinâmica do setor, optou-se por um rodízio, de modo que as bolsistas 

pudessem se familiarizar e colaborar com as atividades de todos os técnicos. Ao longo de cada 

ano, além de leitura e fichamento de textos de referência, as alunas participaram de atividades 

como: montagem do acondicionamento dos documentos cartográficos do Arquivo Institucional 

e da higienização dos documentos do Arquivo Histórico. Em 2016, a bolsista colaborou com a 

pesquisa para a elaboração de verbetes do projeto “Roteiros Republicanos”. Nas jornadas 

internas, foram apresentados os seguintes trabalhos: “Mundo Arquivo: meu trabalho de IC no 

AHI” (2017) e “O arquivo e sua relação com a conservação de documentos” (2018).  
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A Biblioteca é constituída por um acervo geral, especializado em História da República, 

e por uma seção de obras raras e coleções especiais. Integram seu acervo livros, folhetos, 

periódicos, CDs e DVDs. O setor participou da IC entre 2017 e 2018, recebendo 2 bolsistas17 . 

A proposta era que os alunos tivessem experiências teóricas e práticas do universo 

biblioteconômico. Neste período, os bolsistas foram apresentados a atividades como pesquisa, 

elaboração e organização de bibliografias, pré-catalogação de livros e fichamento de DVDs. 

Em 2017, a bolsista apresentou o trabalho:  "Tratamento Técnico e Procedência do Acervo da 

Biblioteca do Museu da República". Em 2018, assim como o Arquivo, o estagiário vinculado 

ao CIEE, lotado no setor, também participou do evento. O grupo optou por fazer apresentações 

individuais, com os seguintes títulos: “Os Bastidores de uma Biblioteca”; “Procedência 

‘Positivista”; “Procedência da Coleção Aquino na Biblioteca do MR”. 

 A assessoria de Comunicação é responsável pelas atividades pertinentes à imprensa, ao 

marketing, aos eventos e à produção e execução de todo o material gráfico da instituição.  Entre 

2016 e 2017, a assessoria recebeu três bolsistas, que  atuaram nas atividades de rotina, como 

atualização da agenda dos eventos e atividades culturais programadas para acontecerem nos 

espaços do museu; acompanhamento de atividades culturais; consolidação semanal dos 

questionários de pesquisa preenchidos pelos visitantes do Palácio; arquivamento dos registros 

fotográficos dos eventos e atividades culturais diversas realizadas no Museu; colaboração na 

organização do material jornalístico referente ao Museu da República (clipping). Desta 

experiência, resultou o trabalho, apresentado em 2017: “Museu da República:  diferentes usos 

dos seus espaços”.  

A Galeria do Lago é o setor criado para dotar o Museu com um espaço próprio para 

exposições de Arte Contemporânea. Sua proposta é promover um diálogo crítico e reflexivo 

sobre assuntos relacionados à cultura, sociedade e cotidiano, através da linguagem da arte. Sua 

agenda inclui a abertura de três a quatro exposições por ano. O setor recebeu dois bolsistas entre 

2016 e 2017.  A proposta de trabalho foi a mesma, tendo como objetivo familiarizar os alunos 

com as especificidades e a rotina de trabalho de uma galeria de Arte Contemporânea. Neste 

período, participaram dos processos de montagem e desmontagem das exposições, bem como 

do atendimento ao público visitante. Em 2017, foi apresentado o trabalho: "Galeria do 

Lago:  Arte Contemporânea num museu histórico e a formação de seu público". 

 
17  Em 2018, uma das bolsistas da Biblioteca teve sua bolsa renovada.  
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A Educação é o setor que, a partir da missão institucional do museu, elabora e executa 

projetos e atividades educativas voltadas para diferentes públicos. Além de gerir o acordo de 

cooperação que viabilizou a IC no museu e estruturar a proposta pedagógica que orientou a 

execução do projeto, o setor educativo também recebeu bolsistas entre 2015 e 2019. No total, 

foram recebidos 10 bolsistas18. O nosso objetivo sempre foi a formação de mediadores. Entre 

2015 e 2017, os bolsistas participaram das atividades de rotina, como agendamento e 

acompanhamento de visitas, apoio na organização do escritório e nas demais atividades 

oferecidas ao público. Além disso, fizeram leituras e fichamentos de textos referentes à História 

do Palácio e da República brasileira, bem como aos conceitos de Educação e Mediação em 

museus. A proposta de trabalho foi sofrendo ajustes ao longo dos anos, em função das mudanças 

ocorridas no setor.  Entre 2018 e 2019, os bolsistas foram integrados na pesquisa institucional 

“A República que o Palácio não mostra”, cujo objetivo era rever as formas de mediação de 

visitas ao Palácio. A equipe era formada por uma técnica, uma estagiária de nível superior e os 

quatro bolsistas. O trabalho foi dividido em quatro partes, executadas simultaneamente, em 

função das exigências institucionais:  levantamento, leitura e discussão bibliográfica; pesquisa 

do acervo em exposição no palácio; elaboração de roteiros temáticos com base nos salões do 

palácio; e mediação de visitas para alunos da Educação de Jovens e Adultos, no horário noturno, 

uma vez por mês.  Os bolsistas participaram das duas edições da Jornada, com os seguintes 

trabalhos: “Aprendendo a mediar visitas num museu de História” (2017); “A República que o 

Palácio não mostra: mediando visitas em um museu de História” (2018) 

O Setor de Pesquisa Histórica é responsável pelo desenvolvimento de projetos de 

pesquisas institucionais, construídos a partir do acervo do museu, com diferentes finalidades, 

como: publicação institucional, identificação e organização de acervos, suporte para elaboração 

e montagem de exposição e apresentação em eventos acadêmicos. O setor recebeu 17 bolsistas 

entre 2016 e 2019. Os bolsistas ficaram vinculados diretamente ao trabalho desenvolvido pelo 

pesquisador que se dispunha a recebê-los.  Todos os planos de trabalho propostos pelos 

pesquisadores envolveram leitura bibliográfica e contato com nossas coleções arquivísticas e 

museológicas. 

Em 2016, foram recebidos quatro bolsistas, que atuaram em duas pesquisas: 

“Cronologia da República” e “Processo Constituinte no Brasil: 1986-1988”.  Em 2017, quatro 

 
18 Do grupo recebido em 2019, duas bolsistas tiveram renovação da bolsa pelo colégio. 
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bolsistas colaboraram nos projetos: “O Palácio sala a sala: a Sala da Capela e o Salão 

Veneziano”; “Cronologia da República; objeto e fonte da pesquisa histórica”; “Memória, ser 

humano e educação: a trajetória pedagógica do MR”; “Música e censura na Era Vargas (1930-

1945)”. No final do ano, as atividades de pesquisa resultaram em trabalhos que foram 

apresentados, com os mesmos títulos. No ano de 2018, o setor recebeu sete bolsistas, que 

atuaram nos seguintes projetos: “Memória da resistência ao golpe e à ditadura no Brasil”; “A 

Coleção Memória da Constituinte”; “A primavera Brasileira: o povo na Constituição”19. Os 

resultados de seus trabalhos foram apresentados, com os mesmos títulos, na Jornada de 2018. 

Em 2019, atuaram no setor apenas dois bolsistas, num mesmo projeto, intitulado “Cartas 

endereçadas ao presidente Nilo Peçanha”.   

O setor de Museologia/Reserva Técnica é responsável por abrigar, conservar e restaurar 

o acervo tridimensional sob a salvaguarda da instituição. Suas atribuições também incluem a 

conservação dos objetos em exposição, permanente ou temporária, no palácio. Seu acervo é 

composto por objetos do Barão de Nova Friburgo e sua família20, do Palácio do Catete e da 

República; e está dividido em diferentes tipologias como pinacoteca, indumentária, mobiliário, 

armaria entre outros. Seus técnicos receberam 4 bolsistas entre os anos 2015, 2017 e 2018. 

Nos anos 2015 e 2017, as bolsistas tiveram contato com os aspectos técnicos de 

conservação preventiva em metais e colaboraram no processo de atualização do mapa de 

localização dos objetos museológicos acondicionados na reserva, trabalhando também em sua 

identificação. Na Jornada interna de 2017, a bolsista apresentou o trabalho “Documentação e 

conservação na reserva técnica”.  Em 2018, o trabalho teve um direcionamento mais específico. 

A bolsista atuou nos processos de higienização do acervo documental da Igreja Positivista do 

Brasil, como parte do projeto desenvolvido numa parceria entre o Museu da República, Museu 

Casa de Benjamin Constant e Igreja Positivista do Brasil. Como estratégia de contextualização 

do trabalho, a aluna teve contato com o acervo museológico da Igreja Positivista do Brasil, 

assim como fez leituras sobre o Positivismo e a sua influência no processo de implementação 

do Regime Republicano. Seu trabalho final foi apresentado na Jornada de 2018, com o título: 

 
19 Além da apresentação oral em nossa Jornada interna, os bolsistas montaram uma exposição de banner, que 

abordou a mobilização da sociedade por direitos, durante o processo constituinte de 1987/1988, que resultou nos 

avanços sociais logrados com a Constituição Cidadã de 1988.  Instalada no pátio coberto do museu, a exposição 

foi inaugurada no dia 15 de novembro, quando é celebrado a Proclamação da República e o aniversário do museu.    
20 O Palácio do Catete foi construído para ser a residência do Barão de Nova Friburgo, na segunda metade do 

Século XIX. A construção só deixou de ser uma propriedade privada em 1896, quando foi adquirida pelo governo 

federal.  
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"Conservação Preventiva, Higienização, Acondicionamento e Inventário do Acervo 

Documental da Igreja Positivista do Brasil". 

Por onde andam nossos bolsistas? 

Durante a escrita desta apresentação, tentamos contato com os ex-bolsistas. A ideia era 

saber um pouco sobre suas opções profissionais, após a conclusão do Ensino Médio. Pedimos, 

caso tivessem disponibilidade, um breve relato sobre o impacto da IC em suas vidas, 

especialmente sobre suas escolhas profissionais.  Conseguimos contato direto com poucos, mas 

a solicitação foi sendo compartilhada entre eles. No total, 14 ex-bolsistas retornaram o contato, 

9 mandaram relatos.  Todos ingressaram no nível superior, a grande maioria em universidades 

públicas. Destes, 9 estão em cursos da área de Ciências Humanas: Direito, Produção Cultural, 

História, Psicologia, Pedagogia, Ciências Sociais, Museologia e Marketing. 

Seus relatos, mesmo que breves, reafirmam os debates em torno dos museus e as suas 

contribuições para a construção do saber histórico e o seu ensino (RAMOS, 2007). “Lá, aprendi 

a enxergar os fatos históricos, os objetos e os patrimônios para além da teoria ensinada nas salas 

de aula, podendo experimentar o dia a dia em museus de forma prática” (Lara Ribeiro, estudante 

de Nutrição). Como um espaço que pode oferecer um processo de aprendizagem construído em 

outras bases: “A IC (...) foi proveitosa para mim, um amante da história em geral e grande fã 

de museus. Foi uma oportunidade extraordinária de estudar história através de uma nova 

perspectiva, distinta da que estava acostumado a abordar em sala de aula” (Matheus Lopes, 

estudante de Direito). 

O entendimento do museu como espaço de difusão do conhecimento histórico ganhou 

visibilidade diante dos crescentes debates em torno da chamada História Pública. O aumento 

significativo dos “lugares de memória”, e a contínua resignificação dos espaços já existentes, 

acabou por promover uma crescente interlocução entre o” saber histórico acadêmico”, 

produzido nas universidades e o “saber histórico não acadêmico”. Ao aceitarmos o desafio de 

implantar uma IC no museu, apostamos ser esta mais uma experiência no sentido de difundir o 

saber histórico, não apenas em sua forma mais híbrida, mas como algo que poderia ser levado 

para a vida: “IC me enriqueceu academicamente e pessoalmente, pois a História é essencial 
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para entender quem somos e o mundo em que vivemos, o que a torna indispensável em qualquer 

área de atuação” (Lara Ribeiro, Nutrição). 

Uma compreensão mais aprofundada sobre a complexidade que envolve o trabalho 

desenvolvido numa instituição museológica também foi mencionada; inclusive no que diz 

respeito às questões colocadas pelo tempo presente: 

 “É um trabalho intenso para manter o museu um local vivo e em constante diálogo com 

as questões atuais” (Carolina Bayma, estudante de Produção Cultural). 

“Pude compreender o que é feito para além das exposições que são abertas ao público, 

o que foi uma surpresa para mim, já que sempre tive o costume de visitar museus e não tinha 

noção de todo o trabalho por trás” (Melinda Carriello, estudante de Gastronomia).  

“Tive a oportunidade de viver uma experiência rica em muitos aspectos. Poucas pessoas 

sabem o que se passa nos bastidores das instituições de cultura, que realizam um trabalho amplo 

para além das exposições” (Letícia Bonfim, estudante de História). 

A experiência no museu também contribuiu para as escolhas profissionais de alguns: 

“Participar da Iniciação Cientifica abriu um mundo de conhecimento para minha 

formação profissional. Além de contribuir na decisão da área que eu quero seguir ao me formar. 

(Layla, estudante de História e Museologia) 

“Tive contato com discussões importantes para mim, enquanto estudante de História. 

As mediações foram muito significativas, porque lidando com diferentes turmas, consegui 

entender, na prática, a educação enquanto um espaço de troca. (Letícia Bonfim, estudante de 

História). 

“A experiência do museu foi muito boa pra mim, me ajudou a perceber que realmente 

sou da área de comunicação e não de exatas, como pensava na época” (Marcos Octávio, 

Marketing).  

“Sempre fui apaixonada por museus. Sempre frequentei a instituição como observadora 

e amante da História. Fazer parte daquilo vai ser algo que levarei para vida toda. Hoje, sou uma 

futura pedagoga” (Melany, Pedagogia). 

 

Considerações finais 
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Finalizamos este texto, chamando atenção para o papel estratégico da educação museal 

neste esforço em desnaturalizar o legado universalista e excludente das políticas de patrimônio 

implementadas no Brasil. Mais do que nunca é necessário o desenvolvimento de projetos 

educativos que apresentem e discutam, junto a diferentes públicos, os chamados “processos 

museais”. Não se trata apenas de atrair novos públicos, mas estimular novas formas de 

apropriação desses espaços, que rompam, em definitivo, com a ideia de museus como templos, 

voltados para um passado distante e desconectado do tempo presente.  

Há um reconhecimento quase unanime de que os museus precisam se voltar para a 

pesquisa. Entretanto, ainda não conseguimos garantir, de forma prática, que o espaço da 

pesquisa não se restrinja a um setor específico dentro dos museus. Neste sentido, a implantação 

da IC também teve a intenção de estimular na equipe técnica a vocação que as instituições 

museológicas, como um todo, precisam desenvolver para a investigação, a interpretação e a 

construção de conhecimento. A reflexão e a crítica precisam estar presentes em nosso trabalho 

de forma permanente. Só assim iremos avançar efetivamente no sentido de transformar os 

museus em espaços comprometidos com o pensamento crítico e problematizador.   

Além disso, precisamos construir estratégias que garantam que todo o conhecimento 

produzido chegue até as pessoas. Caso contrário, manteremos a mesma sacralidade que marca 

a trajetória dos museus e que tanto criticamos. Não basta atrair novos públicos se continuarmos 

a oferecer acesso apenas às salas de exposição. Democratizar o acesso aos museus implica 

ampliar as discussões sobre questões estratégicas, como os processos de musealização, por 

exemplo. Para isso, é fundamental que o público compreenda minimamente como funciona uma 

instituição de memória, bem como os critérios que definem o que deve ou não compor uma 

coleção museológica. Não temos ainda um caminho que nos leve a superar as questões 

apontadas acima, mas acreditamos que esta discussão não avança sem o reconhecimento do 

papel estratégico dos setores educativos na transformação dos museus em instituições realmente 

democráticas e comprometidas com as questões do presente. 
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Entre permanências e mudanças: reflexões sobre o Mercado Central de 

Goiânia 
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Resumo: Ao longo do tempo, o mercado público adquiriu um importante papel dentro da 

dinâmica da cidade, atuando não apenas como espaço físico de comércio, mas também como 

lugar de sociabilidade e vitalidade urbana. Nessa perspectiva, o presente artigo pretende tecer 

reflexões acerca da construção do Mercado Central de Goiânia, identificando as mudanças – 

geográficas e simbólicas – desde sua construção até os dias atuais, atentando para o seu papel 

na construção da tradição goianiense, além de compreender os discursos sobre o patrimônio e 

memória relacionados à identidade que o Mercado imprime à cidade. Funcionando desde a 

década de 1950, no núcleo pioneiro de Goiânia, o Mercado Central teve sua estrutura deslocada 

duas vezes, até ser transferido para sua sede definitiva. Frente a esses processos de alterações 

de local físico, surge o questionamento: qual a relação que os goianienses têm com o Mercado 

Central? Ele configura-se como referência, contribuindo para a preservação da cultura e da 

memória social da capital? Considerando que os maiores atrativos do Mercado Central – como 

itens gastronômicos e artesanais – existem desde sua inauguração, pretende-se investigar se 

essas atividades contribuem atualmente para a manutenção do espaço como lugar de 

sociabilidade e de formação de identidade, conformando-o como local de afetividade e tradição 

no centro de Goiânia.  

 

Palavras-chave: Patrimônio; Identidade; Mercado Municipal. 

INTRODUÇÃO  

Caracterizados como elementos inerentes às cidades, os mercados públicos estão 

diretamente relacionados com a consolidação e crescimento dos espaços urbanos. Vargas 

(2001) aponta uma relação umbilical, de origem, entre comercio e cidade, relatando uma 

relevância não apenas econômica como também social. Essa ligação permite compreender os 

diversos usos e sentidos desses espaços e a rede de relações ali tecidas por aqueles que o 

vivenciam cotidianamente.  

Mercados públicos são entendidos como locais de troca. Sua origem está no ponto de 

encontro de fluxos de pessoas e de seus excedentes de produção, portanto, é da convergência 

de saberes e práticas que nascem os lugares de mercado. Entretanto, para que essas trocas 

 
1 Mestranda na área de Projeto, Teoria, História e Crítica do Programa de Pós-Graduação em Projeto e Cidade da 

Universidade Federal de Goiás (FAV/UFG); 
2 Doutora em História pela Universidade Estadual de Campinas e docente do Programa de Pós-Graduação em 

Projeto e Cidade da Universidade Federal de Goiás (FAV/UFG). 
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aconteçam é imprescindível que exista o encontro, envolvendo além de mercadorias, a troca de 

ideias, palavras, experiencias e sensações. (VARGAS, 2001).  

Originalmente reconhecidos como estruturas de comércio, funcionando como posto de 

abastecimento das cidades e satisfação das necessidades de seus moradores, os mercados 

públicos tiveram essa função ampliada ao longo do tempo. Extrapolam a função comercial, 

“constituindo centralidades que concentram os fluxos de atividade e pessoas na cidade e que 

condensam os significados simbólicos da vida urbana.” (FILGUEIRAS, 2006, p.63). 

Corroborando com essa ideia, Bonduki (2010) aponta para uma relação direta entre produtores, 

mercadores e compradores, sem intermediários, o que propicia não só o comércio, mas também 

o intercâmbio de experiências, vivências, línguas, dialetos e práticas sociais.  

Segundo Lefebvre (2006), todo espaço implica, contem e dissimula relações sociais, 

sendo um conjunto de relações entre objetos e produtos. Nesse sentido, observa-se o espaço 

urbano tanto em sua forma física quanto abstrata, adquirindo, assim, experiências marcadas 

pela objetividade e subjetividade, pelo concreto e pelo simbólico. Sendo o espaço urbano 

socialmente construído, sua produção é indissociável do processo histórico de uma determinada 

sociedade, e que não pode, consequentemente, ser resumido apenas às suas características 

físicas. O uso e apropriação do espaço é resultado das dinâmicas, interações e relações dialéticas 

dessa sociedade.  

Buscando tecer reflexões acerca da construção do Mercado Central de Goiânia, 

identificando as mudanças – geográficas e simbólicas – desde sua construção até os dias atuais, 

adota-se como metodologia uma discussão teórica e conceitual que dará suporte para a análise 

do objeto de estudo, e uma pesquisa documental realizada em jornais, utilizada como forma de 

identificar as características e modificações do espaço.  

MERCADO CENTRAL DE GOIÂNIA: UM PERCURSO HISTÓRICO 

Em 1933 o plano urbanístico da nova capital de Goiás, assinado pelo arquiteto e 

urbanista Atílio Corrêa Lima, foi inaugurado. Inserida em um cenário marcado por grandes 

transformações e novas definições políticas, econômicas, sociais e culturais, a implantação do 

plano urbano de Goiânia representou uma marca importante para a modernização e progresso 
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do estado. Aqui, o Setor Central nasce com a fundação da própria cidade, e pode ser considerado 

como o espaço que mais representou esse ideal modernista e que, ainda hoje, abriga os 

principais edifícios históricos e representativos da cidade naquele momento. Portanto, o Setor 

Central é a área urbana onde a dinâmica urbana se origina e consolida. Entre os edifícios que 

surgem consoantes com essa ideia, está o primeiro Mercado Público de Goiânia – inicialmente 

sob o nome de Mercado Livre dos Consumidores – que começou a funcionar em 19413, na Rua 

4 do centro tradicional.  

 

 

 

 

 

A origem dos mercados está diretamente associada às feiras livres e, em Goiânia, não 

foi diferente. Através de relatos de moradores e comerciantes pioneiros, Borges (2013) constata 

a existência de uma feira livre na Rua 4 do Setor Central ainda na década de 1930, onde hoje 

existe o Hotel Umuarama, antes mesmo de ter sido construído o primeiro Mercado Municipal. 

Uma pequena feira, com bancas improvisadas que ofereciam gêneros de primeira necessidade 

para aqueles que vieram trabalhar na construção da cidade. Tratam-se de relatos afetuosos que 

 
3Apesar da Prefeitura de Goiânia afirmar que o Mercado Central começou seu funcionamento em 1950, há 

reportagens nos principais jornais goianos da época, além de diversos depoimentos de moradores, usuários e 

comerciantes, que constatam que o mesmo existe desde 1941. 

Figura 01: Mercado Municipal Central de 1941. 

Fotos: Acervo Hélio de Oliveira. Fonte: GODINHO, 2018. 



 
 

Universidade Federal do Ceará, Fortaleza | 04 a 08 de Outubro de 2021 

544 
 

 

descrevem as relações da população goianiense com o espaço urbano no início da construção 

da cidade.  

Antes da localização e estrutura atual, o Mercado Central possuiu outras duas versões. 

O primeiro Mercado de Goiânia se localizava entre as ruas 4, 6, 17 e 7, com a finalidade de 

abastecimento de gêneros alimentícios. De terra batida, abrigava armazéns, bares, bancas de 

frutas, verduras e carnes, e dispunha de uma área reservada para o estacionamento de charretes, 

carroças e carros de bois, onde antes funcionava a feira, do outro lado da rua 4. Em 1973, para 

a construção do edifício comercial Parthenon Center, o Mercado foi transferido para um prédio 

entre a Avenida Anhanguera e a Rua 4, uma instalação precária que desagradava 

permissionários e usuários, onde atualmente é o camelódromo. Somente em 1987 foi inau-

gurado o edifício da Rua 3, onde está instalado até hoje. (REBELLO, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Curta Mais, 2015.4 

 

Projetado pelo escritório de arquitetura Grupo 4, o atual Mercado Central encontra-se 

inserido de forma discreta na paisagem urbana. Construído em três pavimentos, o edifício 

 
4Disponível em: https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2018/10/24/aos-85-anos-goiania-mistura-aspectos-de-

tradicao-e-modernidade-em-predios-historicos.ghtml. Acesso em: 26 de junho de 2021; 

Figura 02: Atual Mercado Municipal de Goiânia. 
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localiza-se no miolo da quadra 515.  Área de convergência e articulação da cidade – onde se 

concentram os fluxos de transportes públicos, setor de serviços e instituições públicas, e o uso 

predominante do comércio popular – a edificação desfruta de uma localização privilegiada na 

dinâmica urbana central.  

Com relação ao seu aspecto físico, o Mercado foi se transformando durante o 

crescimento da capital. A fim de adequar o espaço a padrões de segurança, higiene e 

acessibilidade, foram realizadas duas reformas gerais – uma em 1991, feita pela Secretaria de 

Obras e Serviços Públicos Municipais, outra em 1994, instalando uma nova cobertura e um 

acréscimo para o estacionamento. Já em 2006, iniciou-se as obras no terceiro pavimento para a 

implantação do Restaurante Popular, que devido à falta de verba foi desativado em 2017.  

A instalação de grandes supermercados e shoppings6 na capital alterou a dinâmica do 

Mercado Central, tendo assim que se adaptar às novas condições impostas pela concorrência. 

Esses vários centros de compras, espalhados pela cidade, desestimulou o consumidor a 

frequentar o Mercado, que como consequência teve seu número de permissionários reduzidos.  

Atualmente, o Mercado Central funciona apenas com os dois primeiros pavimentos 

ativos, abrigando 101 permissionários que oferecem produtos do ramo alimentício, naturais e 

artesanatos. Os maiores atrativos do Mercado Central – como itens gastronômicos e artesanais 

– existem desde sua inauguração. São objetos de trajetórias históricas de apropriação que 

resistem “sendo assumidos como patrimônio e considerados símbolos da história econômica e 

cultural da cidade e de sua região de influência” (FILGUEIRAS, 2006, p.35). 

 

 
5No plano urbano pioneiro de Goiânia, as quadras do Setor Central receberam uma configuração espacial 

diferenciada das demais em uma tipologia que é caracterizada pelo pátio interno. Essas áreas internas teriam função 

pública e serviriam para atender o comércio local, tornando a dinâmica comercial mais eficiente (VALVA, 2001).  
6A partir da década de 1970, grandes estabelecimentos varejistas surgem na capital, como os supermercados 

Marcos, Moreira, Carrefour e Extra. Destaque também para a inauguração do Shopping Flamboyant em 1981 e do 

Goiânia Shopping em 1995.  
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             Fonte: Curta Mais, 2015.7                                             Fonte: Curta Mais, 20158 

Sobrevivente de tantas transformações, o Mercado Central de Goiânia – por sua 

origem e trajetória – estabelece referências históricas e socioculturais da cidade. Assim, o 

Mercado revela-se como símbolo do que foi e do que é Goiânia, sua cultura e seu povo. 

Referências associadas aos costumes tradicionais guardados na memória coletiva9, que 

permanecem na história da cidade.  

A memória coletiva nos constitui enquanto seres sociais, permitindo estabelecer 

vínculos afetivos com grupos ao qual nos identificamos e com o espaço. Nessa perspectiva, 

Halbwachs (1990) aponta o papel fundamental dos lugares, afirmando que não há memória 

coletiva que não se desenvolva num quadro espacial. Sob a perspectiva desta memória, o 

Mercado Central conforma-se como lugar dotado de um significado simbólico, que remete aos 

acontecimentos e às pessoas, à forma que a sociedade viveu e se apropriou do espaço, 

oferecendo uma imagem de permanência e estabilidade.  

Dentre os diversos aspectos da memória coletiva, ela se coloca como ponto essencial 

para a construção do sentimento de identidade. Joel Candau (2008) afirma que memória e 

 
7Disponível em: https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2018/10/24/aos-85-anos-goiania-mistura-aspectos-de-

tradicao-e-modernidade-em-predios-historicos.ghtml. Acesso em: 26 de junho de 2021; 
8 Disponível em: https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2018/10/24/aos-85-anos-goiania-mistura-aspectos-de-

tradicao-e-modernidade-em-predios-historicos.ghtml. Acesso em: 26 de junho de 2021; 
9A memória é entendida, aqui, sob a perspectiva de Maurice Halbwachs (1990), que a compreende como um 

fenômeno coletivo e social.  

 

Figura 03: Tradicionais empadas do  

Mercado Municipal Central. 

Figura 04: Produtos artesanais  

expostos no Mercado Municipal Central. 
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identidade estão indissoluvelmente ligadas, se conjugam, se nutrem mutuamente e se apoiam 

uma na outra para produzir uma trajetória de vida, uma história, um mito, uma narrativa.  

O Mercado Central de Goiânia “expressa identidade cultural de uma sociedade” 

(BONDUKI, 2010, p. 145). A partir dos sentidos que os habitantes da cidade conferem a este 

espaço e nas relações particulares que com ele estabelece, compreende-se a construção de um 

tipo singular de vínculo social, evidenciando a “identidade não só do indivíduo com o outro, 

mas do cidadão com os lugares da cidade” (CARLOS, 2004, p.355). 

Para assimilação das mudanças – geográficas e simbólicas – do Mercado Central é 

necessário compreender esse percurso histórico, uma vez que ele é resultado de um processo 

de ressignificações vividas pelo/no espaço do equipamento e da cidade. A dialética entre 

mudanças e permanências desvenda as diversas camadas de usos e símbolos acumulados no 

lugar, revelando histórias, memórias e a identidade goianiense. 

A PRODUÇÃO DOS ESPAÇOS DE VITALIDADE 

Baseando-se no pensamento de Michel De Certeau, “o espaço é um lugar praticado” 

(1994, p. 202), um lugar a ser apropriado por meio de práticas cotidianas, registrando as 

diversas produções, experiências e encontros. Desse modo, o cotidiano permite a configuração 

de espaços de sociabilidade10 que constroem símbolos e referências diversas. Filgueiras (2006) 

argumenta que são essas cargas simbólicas, historicamente elaboradas, que vão possibilitar a 

existência dos espaços de vitalidade.  

Produto de relações e práticas no espaço, a sociabilidade produzida nos espaços 

públicos é fundamental na constituição da vitalidade urbana. Filgueiras entende por espaços de 

vitalidade “lugares que promovam e estimulem a espontaneidade, a imprevisibilidade e a 

diversidade do encontro, a pluralidade e a heterogeneidade de atividades e frequentadores” 

(FILGUEIRAS, 2006, p.61). Resultado de apropriações cotidianas – simbólicas, políticas e 

historicamente construídas – que buscam recuperar a memória e o sentido da vida urbana.  

 
10 “A expressão sociabilidade remete a práticas interativas que acontecem entre indivíduos, na reprodução do 

cotidiano. São trocas simbólicas, expressadas a partir de um campo linguístico, ou corporal. Falas, expressões 

faciais, gestos, olhares, toda uma série de possibilidades que permitem que os indivíduos interajam entre si.” 

(FONTES, 2018, p.167). 
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Nessa perspectiva, o que nos leva a compreender os Mercados como espaço de 

vitalidade? Como hipótese, Filgueiras (2006) destaca tanto a importância histórica e 

sociocultural destes espaços, quanto a apropriação cotidiana e simbólica por parte dos 

habitantes. O espaço de vitalidade revela-se ao permitir a presença de misturas de pessoas, 

atividades, encontros e sentimentos, permitindo uma “atmosfera de alegria, companheirismo e 

bem-estar” como aponta Jacobs (2011, p.8). 

A presença de pessoas nesses equipamentos urbanos é considerada, portanto, 

fundamental para a existência de um estado de vitalidade. Essa ideia é reforçada por Jacobs 

(2011) afirmando que a   vitalidade   urbana   produzida   pelos   Mercados   é   reconhecida   

pela concentração de atividades comerciais e pela convergência de indivíduos presentes nos 

lugares onde estes estão inseridos, qualificando os espaços públicos da cidade com a presença 

de pessoas em diferentes horários do dia. 

No Mercado Central de Goiânia, portanto, é possível identificar a vitalidade a partir 

da relação entre pessoas, local e objetos. É no ir e vir diário, nas interações, conversas e 

encontros. É olhar o espaço e as outras pessoas. Saboya (2016, s/p) inclui também toda a 

variedade de atividades relacionadas às trocas comerciais, tais como “entrar e sair de lojas, 

perguntar e pesquisar preços, olhar vitrines, comprar, pechinchar, etc.” E completa:  

Quando acontece informalmente no próprio espaço público, a própria atividade 

comercial é parte da vitalidade urbana. Em suma, a vitalidade urbana pode ser 

entendida como a alta intensidade, frequência e riqueza de apropriação do espaço 

público, bem como à interação deste com as atividades que acontecem dentro das 

edificações. (SABOYA, 2016, n.p).  

Destaca-se aqui trechos de uma reportagem11 que exaltam a vida social no Mercado 

Central de Goiânia. “Aqui eu considero os meus clientes como uma família. As pessoas vêm 

ao mercado e encontram amigos de 20, 30 anos, esse é o diferencial.” (LELIS, 2003). O 

Mercado guarda uma parte da memória afetiva da cidade, construída a partir das múltiplas 

apropriações e relações cotidianas dos frequentadores e comerciantes. “O histórico Mercado 

Central é símbolo da tradição e memória goianas. A proximidade dos comerciantes com os 

clientes confere ao local uma característica singular.” (LELIS, 2003).  

 
11 Relatos extraídos do Jornal Diário da Manhã (Artigo nº 4322), 21/10/2003. 
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Foto: Renan Accioly.12 

Filgueiras (2006) relata que os mercados não são tradicionaisapenas por preservar 

vestígios de outros tempos e espaços, e as peculiaridades comerciais e relativas à cultura 

regional. “É tradicional, também por seu caráter familiar, por fazer partes de histórias de vida 

e por estarem presentem, ali, gerações e gerações das famílias que compõem o universo humano 

da cidade.” (2006, p. 143).  

ENTRE MUDANÇAS E PERMANÊNCIAS  

Pensar os lugares de mercado a partir da pura relação comercial é insuficiente para 

expressar o que eles revelam no plano simbólico. Pela quantidade de estímulos – cores, cheiros, 

sabores e barulhos - e pela multiplicidade de relações, ultrapassam o limite estritamente 

econômico e criam um espaço de sociabilidade e vitalidade. Filgueiras (2006, p.17) reafirma 

essa ideia, concluindo que “pensar o Mercado Central a partir da compreensão destas relações 

significa dizer que sua força e importância histórica e sociocultural residem nos sentidos que 

os habitantes da cidade conferem a este espaço e nas relações particulares que com eles 

estabelecem.”  

O Mercado Central de Goiânia exemplifica a possibilidade de existir outras dimensões 

do comercio e das trocas econômicas: o encontro, a negociação, as trocas simbólicas e a 

construção de uma identidade goiana. De forma simples, informal e descontraída, valoriza-se 

neste espaço as atividades corriqueiras que privilegiavam a cultura, o imaginário, a história, a 

sensibilidade, o vivido, a memória. 

 
12 Disponível em: https://www.flickr.com/photos/renanaccioly/31909512671/in/photostream/. Acesso em: 26 de 

junho de 2021; 

Figura 05: Interação, conversa e encontro no Mercado Central. 
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Mesmo com o surgimento dos novos empreendimentos de consumo, como 

supermercados e shoppings, os laços afetivos – construídos com o espaço pelos frequentadores 

e comerciantes – oferecem um lugar de resistência às mudanças enfrentadas pela Mercado. Na 

contramão desses espaços indiferentes à cidade, o Mercado busca as conexões entre os 

processos econômicos e o espaço urbano socialmente construído. 

As mudanças – aqui sustentadas por argumentos arquitetônicos, técnicos e políticos – 

apreendem a trajetória histórica do Mercado Central de Goiânia. As permanências revelam as 

dinâmicas sociais e culturais, que fluem de forma espontânea e intensa. Ambas moldam as 

referências, os símbolos e afetos da capital goiana, e configuram seu espaço como lugar de 

trocas de saberes e de valores culturais, abrigo das tradições e do patrimônio da comunidade. 
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O museu como ostensor das imagens do poder colonial: os desafios 

educacionais hoje 

Carolina Marques Garcia Fernandes Pereira1 
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Resumo: Este estudo visa compreender algumas instituições museológicas de Artes as quais 

não difundem seus acervos pela perspectiva da decolonialidade no ensino atual. Apesar dos 

museus em estudo serem reconhecidamente espaços formais de valorização patrimonial e da 

memória cultural, e não terem sido instaurados à época do colonialismo no Brasil, as questões 

que concentram seus modos em expansão e propagação de poder – tais como desigualdades 

econômica, social e cultural - persistem nos seus respectivos acervos como atualizados. Dentre 

algumas das muitas hipóteses elencadas, cabe questionar se alguns pontuais acervos 

museológicos na cidade do Rio de Janeiro e os seus atuais princípios estão em consonância ou 

não com as demandas culturais da sociedade que representam, inclusive do seu entorno 

geográfico. No tocante às metodologias curriculares na educação básica, ampliam-se as 

relações dialógicas entre o repertório artístico dos museus institucionais e a formação do 

imaginário da juventude carioca. 

 

Palavras-chave: Artes; Instituições museológicas; Metodologias curriculares. 

 

 

Arte. Museu. Ensino – e os diálogos circundantes 

 

No processo educacional, a busca por novas práticas metodológicas e fontes de saberes 

e experiências é, hoje, cada vez mais frequente. Oficinas, interdisciplinaridade, aulas práticas, 

palestras e outras atividades – inclusive as virtuais e remotas –são recorrentes no espaço escolar. 

E, nos meandros destas atividades e ambientes pedagógicos, inclui-se o museu. O museu 

absorve o diálogo com a escola e com o ensino, seja através de seus espaços como atividades 

extraclasses, ou mesmo nas (ainda pouco) expedições roteirizadas aos conteúdos curriculares. 

Estabelecer relações pedagógicas entre a escola e o museu - e as contribuições geradas a partir 

destas interações - não é um assunto novo, mas como e para quem tais contribuições acontecem 

na educação ainda é um tópico de interesse das pesquisas voltadas ao ensino e programas 

curriculares da educação básica.  

 
1Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ, Licenciada em Artes Visuais. Professora Ensino Fundamental, 

Escola Futuro Vip. 
2Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ, Programa de Pós-Graduação de Ensino em Educação Básica 

– PPGEB, Instituto de Aplicação – CAp, Profª Adjunta Artes Visuais e História da Arte. 
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Pode-se dizer que o ensino passa a estabelecer relação com o museu desde que o Brasil, 

mais especificamente o Rio de Janeiro, sedia a família real portuguesa. Antonio de Araújo de 

Azevedo (1754-1817), o “Conde da Barca”, considerado da elite intelectual, pretende – à época 

- montar uma Academia de Artena colônia para atender a demanda da corte portuguesa recém-

chegada ao país, em 1808. Chefiados pelo museólogo e crítico de Arte Joaquim Lebreton (1760-

1819), a Missão Artística Francesa chega ao Rio em 1816 e parece ser também um modo de 

institucionalização do ensino de Arte e que impõe a substituição do Barroco pelo Neoclássico. 

A formação, de fato, da Academia Imperial de Belas Artes ocorre em 1826 onde 

prevalece o método de ensino com traços da arte Neoclássica - que retoma os ideais greco-

romanos e renascentistas -, e tem como fundamento principal o Desenho e a Escultura. Nessa 

época, a atividade artística não é incluída nas escolas públicas elementares e o ensino de Arte 

torna-se uma exclusividade da Academia Imperial de Belas Artes – predominantemente com 

vieses estéticos do olhar estrangeiro.  

Por volta do ano de 1855, Manuel José de Araújo Porto Alegre (1806-1879), pretende 

revigorar a educação elitista com modelos do Romantismo da então denominada Academia 

Imperial das Belas-Artes. Através do contato com o povo ele pretende, com a sua reforma, 

conjugar no mesmo estabelecimento escolar duas classes de alunos - o artesão e o artista –a fim 

de que, ambas, frequentem as mesmas disciplinas básicas. A formação do artista é alargada com 

outras disciplinas de caráter teórico, especializando-se o artífice nas aplicações do Desenho e, 

na prática, da Mecânica. 

Até os anos de 1870, pouco se contesta quanto à repetição dos modelos de ensino da 

Academia Imperial das Belas Artes - seguido pelas escolas secundárias particulares para 

meninos e meninas – técnica esta, aliás, reforçada pela proposta de ensino atribuída a D. João 

VI que promovia a cópia de obras encomendadas para compor o acervo do promissor Museu 

Nacional de Belas Artes/MNBA. A Arte reproduzia, todavia, retratos de pessoas importantes, 

de santos, assim como a cópia de estampas, em geral europeias, que representavam paisagens 

muito diferentes ao meio ambiente tropical.  

Projetado em 1908 pelo arquiteto Adolfo Morales de los Rios para sediar a Escola 

Nacional de Belas Artes, herdeira da Academia Imperial de Belas Artes, o prédio onde 

atualmente localiza-se o MNBA foi construído durante as modernizações urbanísticas 



 
 

Universidade Federal do Ceará, Fortaleza | 04 a 08 de Outubro de 2021 

554 
 

 

realizadas pelo prefeito Pereira Passos na então capital federal. Hoje, é a instituição que possui 

a maior e mais reconhecida coleção de arte brasileira do século XIX, concentrando um acervo 

(aproximadamente) de setenta mil itens entre pinturas, desenhos, gravuras, esculturas, objetos, 

documentos e livros. 

A bicentenária Coleção do Museu Nacional de Belas Artes é originária, a saber, de três 

conjuntos de obras distintos: as pinturas trazidas por Joaquim Lebreton, chefe da Missão 

Artística Francesa, que chegou ao Rio de Janeiro, em 1816; os trabalhos pertencentes ou aqui 

produzidos pelos membros da Missão, entre os quais se destacam Nicolas-Antoine Taunay, 

Jean-Baptiste Debret, Grandjean de Montigny, Charles Pradier e os irmãos Ferrez; e as peças 

da Coleção D. João VI, deixadas por este no Brasil, ao retornar a Portugal, em 1821. As obras 

foram reunidas como acervo destinado aos estudos e à contemplação de alunos e do público em 

geral, no edifício da Academia projetado por Gandjean de Montigny, do qual resta apenas parte 

da fachada, colocada em 1938, pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, como elemento 

decorativo no Jardim Botânico. O fato é que, percorrendo suas galerias, o visitante pode 

vislumbrar, como em poucos espaços culturais do país, a história das Artes Plásticas no Brasil 

desde os seus primórdios até a contemporaneidade. 

Ocupando atualmente uma área de 17.000 𝑚2, o Museu Nacional de Belas 

Artes/Ibram/MinC constitui-se num vigoroso centro irradiador de conhecimento e divulgação 

da arte brasileira. Seu acervo é composto especialmente por arte brasileira, tais como: Pintura, 

com obras de Vítor Meireles, Pedro Américo, José Correia de Lima, Rodolfo Amoedo, Belmiro de 

Almeida, Modesto Brocos, Henrique Bernardelli, Antonio Parreiras, Almeida Júnior e Eliseu 

Visconti; Desenho, especialmente com obras de Di Cavalcanti, Candido Portinari, J. Carlos 

(caricatura); Gravura, com obras dos precursores Oswaldo Goeldi, Fayga Ostrower e Gilvan 

Samico, para citar alguns; Escultura, com exemplares de Rodolfo Bernardelli e Bruno Giorgi, por 

exemplo. Afora a arte nacional, o MNBA apresenta obras de arte africana; fotografia; pintura 

estrangeira; desenho estrangeiro; gravura estrangeira; escultura estrangeira e, ainda, novas 

linguagens. 

Ensinar Arte no Brasil perdurou através de métodos de ensino balizados por meras 

cópias de cânones europeizados até os anos de 1920, com o advento do modernismo brasileiro 
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e a valorização da livre expressão. Tal valorização fomentou também o apreço e a livre-

expressão pelo desenho infantil (BEMVENUTI, 2004). 

A Semana de Arte Moderna de 1922, marco da introdução do modernismo na Arte, no 

Brasil, não repercuti, de imediato, no ensino de Arte. O movimento de Arte educação surge, de 

fato, com a influência de Dewey (1859-1952) na Semana de Arte Moderna. Os princípios de 

Franz Cizek (1865-1946) também contribuem para a formação do movimento através de Anita 

Malfatti, apoiada nas ideias “da livre-expressão”, orienta as classes (informais) de Arte, em São 

Paulo. Assim como Mario de Andrade postula, no curso de História da Arte na Biblioteca 

Municipal de São Paulo, que a Arte infantil como expressão espontânea deve ser estimulada.  

Sob a influência da Escola Nova, por volta da década de 30, surgem no Brasil diversas 

obras que enfatizam a educação sob aspectos psicológicos e sociológicos. As ideias de Dewey 

se propagam no âmbito educacional brasileiro através de Anísio Teixeira (1900-1971). Essa 

pedagogia contrapõe-se à educação tradicional uma vez que os educadores que adotam essa 

concepção acreditam que as relações entre os indivíduos na sociedade podem ser menos injustas 

se a educação escolar consegue adaptar os estudantes ao seu ambiente social. Para alcançar tais 

finalidades, propõem experiências cognitivas que devem ocorrer de maneira progressiva/ativa, 

considerando os interesses individuais dos alunos. 

É com o movimento escolanovista que o museu surge como possibilidade para a 

educação através de atividades escolares onde a aprendizagem fosse “em ambientes 

motivadores, com diversidade de materiais didáticos, quando, então, as Escolas mudam seu 

aspecto fechado e sombrio, disciplinado, castrador e silencioso, assumindo um aspecto mais 

alegre, divertido, dinâmico e multicolorido” (LOPES, 1991:445).  

Desde então, o museu passa a ser visto como uma possibilidade educacional na 

educação básica, apesar de que, desde a década de 1930 até a atualidade, muitas são as 

mudanças que vem ocorrendo. Estas mudanças sucederam-se por diversos fatores como a 

criação de Encontros científicos, Seminários e Congressos acadêmicos, os quais vêm 

promovendo a discussão entre museu e educação - assim como surgem a criação de leis 

específicas e políticas públicas sobre o tema. É preciso destacar que tais processos 

acompanharam a história da sociedade brasileira e tiveram que resistir aos mais adversos 

momentos políticos, como a ditadura militar. 
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Apesar das adversidades, a educação museal no Brasil vem se desenvolvendo 

promissoramente, apesar de ainda estar longe de ser o ideal. O modelo de museu que se conhece 

hoje surge na Europa e demonstra, através de suas coleções, um poder não apenas bélico como 

também simbólico a partir das peças que expõe – o que vem demonstrar, há que se enfatizar, a 

dominação cultural e política sobre outros povos. Seja por parte das peças serem espólios de 

guerra ou coloniais, seja por possuir obras encomendadas por uma classe nobre ou burguesa. E 

o mesmo ocorre no Brasil. Como nação colonizada pelos portugueses, os museus daqui também 

propagam os poderes culturais/simbólicos, quer dizer, um espaço elitizado e de pouca 

acessibilidade nacional – haja vista as ínfimas mudanças significativas no que concerne ao 

apoio financeiro às estruturas não apenas físicas, mas, também, sociais.  

Nesse panorama, pode-se dizer que poucas são as escolas que fazem do museu um 

local para experiências e descobertas, principalmente aquelas que ofertam o ensino às camadas 

sociais menos favorecidas financeiramente. O museu ainda é lugar para "passeios" esporádicos 

e com pouca, ou nenhuma, relação com o currículo básico das escolas da educação básica.  

Logo, grandes desafios movem nossa pesquisa: tanto os espaços museológicos como 

o ambiente escolar devem estreitar as relações que permeiam ensino e educação; vida e arte. 

 

Educação museal – MAM-RJ e MAR-RJ 

 

No Brasil, desde os anos de 1930, debate-se a importância do museu no ensino da 

educação básica. Em 1931, é criada a Seção de Assistência ao Ensino no Museu Histórico 

Nacional que, embora não chegue a ser um setor educativo, propriamente dito, é uma das 

primeiras ações sobre o tema, oferecendo aos professores salas e materiais para projeções com 

a finalidade de incentivar a aproximação com o museu de maneira educativa (BEMVENUIT, 

2004). 

Outros textos e conferências realizados, ainda na década de 1930, enfatizaram o museu 

como espaço de potência cultural, buscando desconstruir a ideia de um local apenas para 

atividades extraclasses, e reforçando a importância de ser reconhecido como um espaço que 

deve ser “vivo” e dinâmico também para o aprendizado escolar. O museu, então, deixa de ser 
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um mero depósito de peças e conhecimentos culturais para se tornar um espaço de construção 

e produção de saberes que deve ser compartilhado com todos e para todos em equidade. 

Como reverberação dessa discussão torna-se latente, nos anos de 1940, a necessidade 

de espaços que garantiriam a aprendizagem do público dentro dessas instituições museológicas. 

Pesquisadores utilizam as práticas dos museus americanos para refletirem acerca das 

possibilidades de ocorrerem também no Brasil buscando relações didáticas com o público. 

Em 1956, ocorreu em Ouro Preto, Minas Gerais, o 1º Congresso Nacional de Museus, 

cujo tema da maioria dos trabalhos envolvia o serviço educativo dentro dos museus 

(BEMVENUTI, 2004). E, em 1958, ocorreu o Seminário Regional da UNESCO sobre a Função 

Educativa dos Museus, abrigando discussões acerca de problemas e soluções para os museus 

dos diversos países participantes como Argentina, Peru, Cuba, Estados Unidos, França e Brasil. 

Em ambos os eventos, reafirma-se a importância dos setores educativos dentro dos museus. 

A partir da década de 1960, enquanto o museu se desenvolvia como espaço educativo, 

as escolas sofriam com a censura da ditadura militar e com o modelo tecnicista da LDB, de 

1971 (BRASIL, 1971)3. Com efeito, as instituições e seus profissionais serviram como apoio 

para as mudanças necessárias para um ensino de arte que reconhecesse as diferentes linguagens, 

como a Federação de Arte Educadores do Brasil - FAEB.  

Com a LDB de 1996, voltada para a formação do indivíduo para o convívio social, 

novas possibilidades de diálogo surgem. Abrem-se diferentes formas de visitação, exposição e 

atividades. A interação entre educativo, curadoria e museologia nunca se mostrou tão 

importante4. Nesse período, novos museus e/ou educativos surgem.   

Contudo, é sabido que desde a institucionalização dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais / PCNs (1997), a partir da promulgação da Lei de Diretrizes e Bases / LDB 9304/96, 

a arte e a cultura passam a serem vistos como fatores determinantes no ensino formal uma vez 

que promovem o desenvolvimento crítico-cultural dos alunos. Entre os objetivos gerais 

presentes nos PCNs para a educação básica, por exemplo, podem ser citados: o conhecimento 

e a valorização da pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, propondo ao aluno 

 
3 Embora a LDB/1971 seja um importante marco para a educação brasileira, o modelo tecnicista tinha como 

principal objetivo uma educação voltada para o trabalho, deixando determinadas disciplinas, como Artes, ou 

voltadas somente para o desenho técnico ou simplesmente deixadas como disciplina menor.  
4Nos últimos 20 anos, novas propostas, encontros e políticas públicas iniciam-se, muitas ainda recentes, como o 

Caderno da Política Nacional de Educação Museal. Neste caderno, há as diretrizes para o trabalho da área além 

de um pequeno histórico do desenvolvimento da educação museal no país. 
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compreender a importância contra qualquer tipo de discriminação; a conservação de bens 

materiais e imateriais; o exercício da cidadania; a utilização das diferentes linguagens –verbal, 

matemática, gráfica, plástica e corporal– como meio para produção, expressão e comunicação 

de ideias na interpretação e fruição dos diferentes produtos culturais. No que tange ao ensino 

de arte, os PCNs definem especificamente que, ao conhecer a arte de outras culturas, o aluno 

compreende a relatividade e diversidade dos valores que estão enraizados nos seus modos de 

pensar e agir. Com isso, o aluno é capaz de perceber sua realidade cotidiana mais vivamente, 

isto é, reconhece e entende a importância dos objetos e manifestações culturais que influenciam 

diretamente na dinâmica do seu dia a dia (BRASIL, 1997:19). 

A Base Nacional Comum Curricular / BNCC (2018) em vigência atualmente como um 

apoio criterioso para balizar o desenvolvimento dos planejamentos dos professores também no 

ensino das Artes, considera a área como um componente curricular que contribui para a 

interação crítica dos alunos com a complexidade do mundo - além de favorecer o respeito às 

diferenças e o diálogo intercultural, pluriétnico e plurilíngue, importantes para o exercício da 

cidadania. O documento diz, ainda, que a Arte propicia a troca entre as culturas e favorece o 

reconhecimento de semelhanças e diferenças entre elas. E entende como competências 

específicas de arte para o ensino fundamental: explorar, conhecer, fruir e analisar criticamente 

práticas e produções artísticas e culturais do seu entorno social, dos povos indígenas, das 

comunidades tradicionais brasileiras e de diversas sociedades, em distintos tempos e espaços, 

para reconhecer a arte como um fenômeno cultural, histórico, social e sensível a diferentes 

contextos no diálogo com as diversidades; do mesmo modo, destaca objetivos tais como 

analisar e valorizar o patrimônio artístico nacional e internacional, material e imaterial, com 

suas histórias e diferentes visões de mundo. 

É de fundamental importância que os alunos iniciados na educação patrimonial 

entendam que obras de arte (de qualquer tempo) são bens culturais sensíveis à ação do tempo e 

que necessitam de proteção extensiva à comunidade. Os bens culturais, geralmente expostos 

como objetos, são pertencentes aos acervos e exposições dos museus – o que os distancia, de 

certa forma, da população (e dos alunos) – parecem ser remotos da responsabilidade e cuidado 

de todo cidadão. Deve-se atentar para que o ensino de arte não resulte apenas no direcionamento 

da fruição estética e do aprendizado pragmático de técnicas e linguagens artísticas, deixando 
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em segundo plano a relevância da historicidade e dos aspectos culturais imbuídos nas 

respectivas obras estudadas. É importante deixar claro que as obras alocadas nos museus e 

espaços culturais institucionalizados carecem de preservação por serem considerados bens 

valorativos de memória e patrimônio culturais - inclusive - para o entendimento do tempo atual. 

O patrimônio não se restringe ao monumento: a educação patrimonial é um processo educativo 

de consciência e respeito às memórias coletivas; em diálogo como conceito de culturas hibridas 

e da consequente construção da estrutura social de uma cultura (CANCLINI, 2015). 

Como a variedade e quantidade de museus é grande, os museus abordados aqui, de 

uma maneira geral, serão prioritariamente os museus de Arte da cidade do Rio de Janeiro. Cada 

um propondo diferentes maneiras de se pensar a Arte e a educação, partindo, inclusive, dos 

próprios objetivos específicos de cada museu e suas interações com o público. Essas diferentes 

formas de abordar a educação museal deve-se principalmente ao fato desta ser uma educação 

considerada informal. O fato de ser considerada informal é no sentido de não possuir diretrizes 

institucionais rígidas voltadas ao campo educacional, isto é, cada museu pode abordar assuntos 

que melhor se aproximem do seu acervo ou princípio museológico.  

Para ilustrar tal ideia, cabe discorrer um pouco sobre dois museus de Arte da cidade 

do Rio: O Museu de Arte Moderna (MAM-RJ) e o Museu de Arte do Rio (MAR). 

O MAM-RJ assemelha-se ao Museu de Arte Moderna (MoMA), de Nova York, ao 

compor, desde 1948, seu acervo com peças cedidas do colecionador Gilberto Chateaubriand. 

Na América, o fundador Nelson Rockefeller concentra obras com peças cedidas de 

colecionadores particulares. Essa proximidade na política de composição do acervo 

institucional recai na importância da instituição para a Arte não somente carioca, mas brasileira.  

Criado em 1948, o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro ocupou inicialmente as 

dependências do Banco Boavista, instituição bancária na Candelária. Em 1952, foi transferido 

para os pilotis do atual Palácio Gustavo Capanema, então Ministério da Educação e Cultura / 

MEC. Ao inaugurar esta segunda sede provisória, foram expostas obras premiadas na 1ª Bienal 

de São Paulo (que ocorrera em 1951), juntamente com outras obras de diversos artistas 

brasileiros. 
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Em 1954, iniciou-se a construção da sede definitiva, em terreno doado pelo Governo 

do Distrito Federal: 40 mil metros quadrados destinados ao prédio e aos jardins, à beira-mar, 

ao fundo da Enseada da Glória. O projeto arquitetônico ficou a cargo de Affonso Eduardo Reidy 

e, o projeto dos jardins, foi de responsabilidade de Roberto Burle Marx, renomados em suas 

notáveis áreas. Em 1958, a construção do primeiro bloco arquitetônico, o Bloco Escola, foi 

concluída. Os salões de exposição e a administração (que têm 14 mil metros quadrados) foram 

finalizados na década seguinte.  

Desde sua constituição, conforme mencionado no site do museu, foram realizadas mais 

de mil exposições de artistas nacionais e estrangeiros, sendo algumas delas memoráveis e de 

importância definitiva no panorama artístico brasileiro e latino-americano. A partir de meados 

dos anos 50, o MAM desempenhou um papel crucial na formação de sucessivas gerações de 

artistas brasileiros. Foi nele que se empreendeu o neoconcretismo na arte, uma ruptura carioca 

de linhagem construtiva. O impacto do movimento foi muito representativo na arte brasileira.  

O Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro é palco de importantes mostras de artistas 

nacionais e estrangeiros, além de abrigar conferencistas internacionais. A instituição acolhe 

grupos e movimentos de vanguarda da arte nacional desde os anos de 1950 e 1960, como é 

possível aferir por mostras como: Exposição do Grupo Frente (1955); Exposição Nacional de 

Arte Concreta (1957); mostra da Arte Neoconcreta (1959); Opinião 65 (por ocasião das 

comemorações do IV Centenário da cidade do Rio de Janeiro, no ano de 1965, a ideia da Mostra 

foi estabelecer um diálogo entre a produção nacional e estrangeira afim de avaliar o grau de 

atualização da arte brasileira frente às novas figurações estéticas); Tropicália (1967), obra 

célebre de Hélio Oiticica, na origem do movimento tropicalista nas artes, é exposta na 

mostra Nova Objetividade Brasileira, realizada no museu em abril de 1967.  

O MAM Rio não é reconhecido no campo da Arte apenas por suas exposições. O Bloco 

Escola e os seus cursos contaram com a presença de grandes artistas brasileiros e estrangeiros, 

como Ivan Serpa e John Friedlander, e colocaram o Museu na vanguarda do ensino da arte no 

país. Grande parte dos artistas da segunda metade do século passaram pelas salas do Bloco 

Escola, quer como professores, quer como alunos. Durante os duros anos da década de 70, 
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milhares de pessoas se reuniam nos seus jardins durante os Domingos da Criação, em que 

público e artistas se juntavam para realizar trabalhos coletivos.  

Atualmente, a instituição possui cerca de doze mil obras, representando artistas 

brasileiros e estrangeiros. Talvez a obra mais notável seja Mademoiselle Pogany, de Constantin 

Brancusi, que ocupa também um lugar especial no acervo do museu já que foi uma das poucas 

peças da antiga coleção que não foram perdidas no incêndio, em 1978. O público também pode 

ver, nas exposições, trabalhos de Jackson Pollock, Vasarely, Torres Garcia e outras obras, 

muitas delas doadas pelos próprios artistas, outras por mantenedores que compreenderam a 

enorme perda sofrida pelo museu. As coleções Gilberto Chateaubriand e Joaquim Paiva estão 

incorporadas ao acervo, em regime de comodato, contando com cerca de seis mil e mil obras, 

respectivamente. Gilberto Chateaubriand é um nome há muito vinculado ao MAM, e sua 

coleção conta com obras dos principais períodos e artistas da arte brasileira moderna e 

contemporânea, já mostrada no Museu diversas vezes, é famosa por ser uma das mais 

representativas da arte recente brasileira. Por sua vez, Joaquim Paiva é uma figura que desde 

cedo esteve ligado a fotografia e o comodato de sua coleção contempla o Museu com uma 

imensa diversidade de renomados artistas da fotografia contemporânea brasileira e 

internacional. 

Já o Museu de Arte do Rio (MAR), foi inaugurado em 1° de março de 2013. Sua 

proposta busca atravessar a história da cidade do Rio através da Arte, promovendo uma leitura 

transversal da história da cidade, seu tecido social, sua vida simbólica, conflitos, contradições, 

desafios e expectativas sociais (MAR, 2021). Tal proposta de museu encontra-se em suas mais 

diversas exposições como "Do Valongo à Favela: imaginário e periferia" (2014-2015), "Rio - 

Uma paixão francesa" (2015), "Linguagens do corpo carioca [a vertigem do Rio]" (2016) e "O 

Rio do Samba: resistência e reinvenção" (2018-2019). Além de tantas outras já difundidas desde 

sua inauguração e documentadas no próprio site do museu. 

O museu é composto por dois prédios ligados por uma ponte. O primeiro prédio é o 

antigo palacete D. João VI, onde abriga as salas de exposição do MAR. Construído no início 

do século XX, o palacete foi erguido para ser a sede da Inspetoria dos Portos. De arquitetura 

eclética, foi desapropriado pela prefeitura do Rio em 2009 e no ano seguinte suas obras de 
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revitalização iniciaram-se, tornando-se, mais tarde, parte do Museu de Arte do Rio. O segundo 

prédio de estilo moderno foi um terminal rodoviário, onde a Escola do Olhar está instalada. Ele 

busca através desta escola uma proposto museológica inovadora, procurando unir arte e 

educação a partir da curadoria do museu e seu acervo. 

O acervo do MAR-RJ é composto por obras provenientes de origens diversas. Uma 

parte de seu acervo é temporário, visto que parte de suas exposições possuem esse caráter. Ele 

também possui um acervo formado de doações de colecionadores públicos e particulares, além 

de aquisição através de leis de incentivo à cultura. O museu já possui mais de três mil obras de 

artes próprias, além de sua coleção de memorabilia, manuscritos e livros. 

Os educativos dos museus, então, ao abordarem diferentes temáticas (inclusive devido 

às exposições temporárias) podem - e devem- estabelecer dialogismos com as escolas em todos 

os anos de escolaridade da educação básica de modo a promover novas experiências culturais 

para os alunos além de dinamizar os processos curriculares do ensino de Artes. 

 

O museu e a escola como práticas educacionais 

 

Como já mencionado, as obras que um museu abriga e expõem em sua coleção 

demonstram a dominação de um grupo perante outro. Esta dominação é tanto política quanto 

simbólica. Através das imagens, mensagens são transmitidas e absorvidas por aqueles que as 

veem. Por muito tempo elitizados, os museus transmitiam, e ainda transmitem até certo ponto 

a medida em que a composição de seus acervos repercutem o olhar europeizante como ideia de 

uma cultura superior – cultura esta voltada aos moldes e padrões europeus.  

Sendo assim, o distanciamento entre museu e estudantes já ocorre pelo fato do aluno 

não perceber correspondências imagéticas no museu com seu próprio enraizamento cultural. 

Mesmo com a obrigatoriedade da Lei nº 11.645/2008 que inclui no currículo oficial da rede de 

ensino a abrangência curricular da temática sobre “História e Cultura Afro-brasileira e 

Indígena”, percebe-se que os programas curriculares mais específicos de Artes não apontam 

com frequência - e com veemência – tais conhecimentos específicos para sua repercussão crítica 

na prática pedagógica. Nota-se que os conteúdos relativos à descendência nacional e a 

resquícios da cultura popular, hoje, parecem lembrados apenas como Folclore e em 
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comemorações datadas, como por ocasião do “Dia do Índio” (19 de abril); no “Dia do Folclore” 

(22 de agosto); ou mesmo no “Dia da Consciência Negra/Zumbi” (em 20 de novembro). Tal 

fato ainda é corroborado pelas escolas durante as visitas museológicas, pois elas reafirmam tal 

pensamento ao discriminar o aluno que não gosta ou não entende a exposição que visitam. Além 

disso, é sabido que as visitas a museus não fazem parte da rotina escolas, quer dizer, são visitas 

esporádicas e com caráter de entretenimento as quais acabam pouco ou nada se relacionando 

com o currículo escolar.   

Por falta de incentivos escolares e museais, poucos são os estudantes que buscam por 

conta própria visitar museus, principalmente aqueles que vivem em regiões periféricas. O tempo 

e dinheiro gasto com a passagem das zonas mais afastadas do centro da cidade dificultam a 

criação de uma rotina de visitas às instituições museais, encontradas em sua maioria na região 

central. 

Esta situação, no entanto, deve ser revertida tanto pela escola quanto pelo museu. De 

um lado, a educação básica procura dinamizar cada vez mais as formas de ensino e 

aprendizagem, dando destaque para projetos e instituições - para além dos muros escolares. Já 

os museus cada vez mais dão destaque e visibilidade dos seus acervos e exposições itinerantes 

através dos seus setores educativos, seja oferecendo visitas mediadas, oficinas de práticas 

artísticas e outros tipos de atividades (variável no formato e na durabilidade, de acordo com 

cada política educativa). Nestas novas abordagens que os museus de arte propõem, 

independente de seus acervos, há a busca pela experiência de vida do educando para suas ações. 

Nesse sentido, percebe-se que a experiência no ensino, nos termos de Bondía (2002), 

tem potencial transformador, na medida em que atinge e faz refletir naquele que a experimenta. 

Ela pode ocorrer a qualquer momento ou lugar, no entanto, é preciso que aquele que a vivencie 

esteja aberto e disponível para a dinamicidade do experienciar. E esta abertura talvez seja o 

momento mais difícil de acontecer, já que permitir a experiência é permitir o novo, o 

desconhecido, aquilo que não se consegue prever – o inusitado. É importante destacar, também, 

que as experiências não são iguais para todos. Um mesmo instante pode ser experienciado de 

diferentes maneiras de acordo com quem vivencia. Além disso, as consequências de tal 

experiência também serão diversas, pois ela é única para cada indivíduo. 
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Na educação, a experiência possui um papel extremamente importante visto a própria 

definição do que é a constituição perante a lei brasileira. A educação, segundo a Constituição 

Federal de 1988, é um direito de todos e é dever do Estado e da Família. Ela tem como objetivo 

não apenas o preparo do indivíduo para o mercado de trabalho como também visa seu pleno 

desenvolvimento e preparo para a cidadania. Logo, educar não engloba somente o sentido de 

instrução, seu sentido extrapola um único significado. Tomar a educação em sentido amplo, 

sem restrição ao ato de instruir e ser instruído, possibilita enxergar uma pluralidade de 

caminhos, possibilidades e objetivos a serem seguidos. Entretanto, deve-se ter em mente que 

em qualquer um desses caminhos e possibilidades, a busca pelo aprendizado deve ser o 

norteador de toda e qualquer prática. Se a experiência possui potencial transformador e 

possibilita a vivência do novo, do desconhecido, ela possibilita a abertura dos mais diferentes 

caminhos educacionais. Ao compreendermos que a experiência ocorre tanto dentro, mas 

também em espaços afora a sala de aula, e que ela é importante para o processo educacional, 

pode-se assim entender a educação museal como uma relevante ferramenta, que deve ser 

considerada no trabalho em conjunto com a escola. A educação museal não deve ser 

compreendida como lugar de aquisição de conhecimentos mas, sobretudo, como lugar propício 

para a experiência.  

Ao propiciar a experiência para os alunos e considerando suas vivências e opiniões 

válidas, os educativos dos museus acolhem a nova geração em seus espaços. Ao fazer tais ações, 

os museus despontam, também, numa relação com seu entorno, dialogando com o cotidiano e 

práticas da população local, independente da classe social em que esta esteja inserida. É certo 

que tais relações com o entorno e a população próxima aos museus é ainda recente e deve-se 

tomar o cuidado para que não seja esporádico ou superficial como acontece na maioria das 

visitas escolares. Relacionar vida, escola e museu (não necessariamente nessa ordem) é 

transformar as possibilidades da juventude carioca na ampliação de seu imaginário cultural.  

 

Considerações Finais 

 

Reconhecer a educação patrimonial como um instrumento de ligação com o passado 

ao mesmo tempo não excludente do presente, gera perspectivas positivas para o campo 
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educacional. Em outras palavras, a proximidade da educação com o patrimônio museal, além 

de contribuir para o fortalecimento da identidade de um determinado grupo social, volta-se à 

interpretação e reconhecimento de fatos histórico-culturais – e de tudo que diz respeito ao 

processo de aculturação. O conhecimento e a valorização de monumentos / objetos do 

patrimônio cultural possibilitam às crianças, do mesmo modo que aos adultos, uma experiência 

concreta, não verbal - de modo que essa acessibilidade evoquem e expliquem o passado de que 

são herdeiros. Os objetos e monumentos carregam uma marca temporal que pode ser 

reinterpretada quando em contato com outras civilizações. Do mesmo modo, as obras de arte 

podem ser consideradas instrumento de reavivamento alegórico e reconstrução da memória 

histórica de uma determinada sociedade – como num processo de hibridização. Uma pintura, 

para se ter uma ideia, traz muitos significados pictóricos que podem ser explorados também a 

partir da abordagem respaldada nos enlaces da cultura patrimonial. Alguns hábitos da sociedade 

da época em que tal pintura foi realizada; a moda vigente; a arquitetura predominante e a 

paisagem urbana; dentre outras particularidades “não verbais” da obra, são alguns exemplos de 

aspectos imagéticos pertinentes na investigação e utilização de uma obra de arte como um 

processo de educação patrimonial no ensino de arte.  

A apreciação de referenciais visuais no tocante ao patrimônio museal tangencia a 

inserção do tema na educação. A educação patrimonial instrui a uma reflexão individual que se 

estende à coletiva (ou de modo inverso), instigando o aluno a se portar como um agente crítico 

inserido socialmente de forma que seja capaz de re-conhecer, valorizar e participar ativamente 

da própria cultura mediante os diferentes olhares. Um processo educativo positivo é aquele que 

ensina o aluno a pensar e não somente a repetir os valores apreendidos em sala de aula ou ao 

que se vê como modelo nos espaços museológicos; que se baseia no respeito à diferença e 

valorização das diversidades culturais.  

Fomentar nos alunos a responsabilidade em respeitar e preservar o patrimônio urbano, 

identificar-se com obras de arte, monumentos, dentre muitos outros exemplares da memória 

coletiva, é garantir a integridade do que deve ser reconhecido como patrimônio - “a memória 

nos dá o modo de constatação do passado no presente (...), uma reconfiguração ativa que 

coloniza o passado obrigando-o a cotejar-se com configurações presentes” (VALENCIA, 
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2005:102). Essa atitude coletiva só é possível de ser contemplada através da educação em arte; 

da disseminação e do compartilhamento dos conhecimentos relevantes na área. 

A ida ao museu, têm-se percebido notadamente, possibilita um encontro dos alunos 

com suas próprias tradições e costumes - na possibilidade de analogias contemporaneizadas. A 

proposta pedagógica é o entendimento ativo e integral do sentido de preservação (e de memória) 

de algo que pertence ao sujeito/aluno; um sinal de patrimônio com o qual o homem afeiçoa-se 

com vistas a identificação da sua própria cultura e do seu real tempo. 

Buscar disseminar tais compreensões é uma tentativa por uma educação mais inclusiva 

e promissora de equiparidades que coloque o museu não mais como um ostensor de imagens 

de poder, mas um local de interação e experiência cultural aliadas ao processo educacional em 

Arte.  
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Capoeira e o direito à memória nas políticas culturais recentes no Brasil 

Gabriel da Silva Vidal Cid1 

Marcelo Cardoso da Costa2 

 

Resumo: Essa comunicação apresenta alguns resultados da pesquisa em andamento onde 

buscamos compreender a produção da memória e imaginários acerca da prática capoeira, no 

Brasil. Ao longo do tempo capoeiristas e profissionais de diversas áreas vêm construindo 

narrativas sobre a prática. Podemos situar no tempo tendências, com a predominância de relatos 

estigmatizantes, produzidos por policiais e jornalistas que retratavam a capoeira como prática 

marginal, especialmente no século XIX, e, com outro momento, especialmente a partir dos 

1930, quando acapoeira foi inserida na chave do folclore ou do esporte. Estudos recentes 

demonstram que no limiar do século XXI, com o incremento das políticas culturais, acapoeira 

foi favorecida com uma agenda positiva por parte do Estado. Ações de constituição de 

memoriais, entrevistas com velhos mestres e valorização de acervos se somaram ao processo 

de patrimonialização, trazendo um novo lugar. Neste sentido, pretendemos uma reflexão acerca 

das políticas recentes para a capoeira que envolveram a ideia de direito à memória, a 

patrimonialização e musealização de acervos e saberes, considerando as tensões existentes no 

longo processo de construção de narrativas sobre a mesma. 

 

Palavras-chave: capoeira; memória coletiva; patrimônio cultural. 
 

 Nesta comunicação apresentamos alguns resultados da pesquisa em andamento onde 

buscamos compreender a complexa trama de organização da memória coletiva da capoeira. Ao 

longo do tempo, capoeiristas e profissionais de diversas áreas vêm construindo narrativas sobre 

a prática. Além da oralidade e corporeidade transmitidas por seus mestres3, a imprensa, os 

relatos das instituições de repressão, os memoriais, e acervos se somam na construção de 

memórias que constroem um imaginário sobre a capoeira. Pretendemos uma reflexão acerca da 

memória coletiva da capoeira, favorecendo uma interpretação de tempo mais longo da produção 

de narrativas sobre a prática. Entendemos que as políticas mais recentes, relacionadas ao 

processo de patrimonialização, apresentam um novo lugar que remete à ideia de direito à 

memória. A patrimonialização e musealização de acervos e saberes da cultura popular ou afro-

brasileira, considerando as tensões existentes no longo processo de construção de suas 

narrativas, podem nos ajudar a compreender os complexos caminhos de produção da memória 

coletiva. Esta produção está intimamente relacionada às lutas por direitos e reconhecimento da 

 
1Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ; Doutor em Sociologia. 

2 Instituto Federal do Rio de Janeiro – IFRJ; Doutorando em Memória Social (PPGMS/UNIRIO). 

3 Julio Cesar Tavares (1984) propõe uma interpretação do capoeirista como um “arquivo-arma”. Sua proposta nos 

ajuda a compreender a relação fundamental entre o corpo e memória na capoeira. 
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cultura como um espaço de realização da vida. Neste movimento, o direito à memória entra 

para a agenda política, especialmente a partir dos anos 1980, tensionando e levando à ampliação 

das políticas no âmbito da cultura. 

 Marilena Chauí (2008) aponta para o direito à participação na condução das políticas 

culturais como um efetivo exercício da cidadania, sendo este impossível de resurmir-se à ideia 

consumo. Esta perspectiva reconhece a cultura como espaço de realização4, e é acionada nos 

debates para a consagração da ideia de direito à cultura, definida nos artigos 215 e 216, da 

Constituição de 1988. De lá para cá se observou um lento e tímido investimento no 

reconhecimento de bens e referências culturais de setores da sociedade, antes ignoradas nas 

políticas culturais. Foi somente com o fortalecimento da pauta dos direitos culturais que houve 

a valorização de elementos que circulam próximos ao que entendemos como memória coletiva 

das tradições do universo da cultura afro-brasileira5. 

 A capoeira possui certas especificidades que não devem escapar ao nosso olhar. Trata-

se de uma prática que passou por décadas de perseguição, com cárcere, degredo e 

estigmatizações, e ainda hoje está inserida em uma sociedade marcada pelo racismo estrutural6. 

Atualmente há certo consendo entre pesquisadores que a capoeira, como a conhecemos hoje, 

foi desenvolvida ao longo de séculos por africanos, sequestrados e aqui escravizados, e seus 

descendentes, a partir de práticas diversas trazidas de África e aqui reorganizadas como uma 

novidade. Por aqui desenvolveram uma ritualística que envolve elementos próximos ao que 

podemos entender como dança e arte marcial, não obstante, para seus praticantes, tratar-se de 

um “jogo”. Em meio às adversidades, importantes atores sociais foram capazes de dar 

continuidade, promover transformações e (re)organizar ao longo de décadas uma prática 

cultural potente, múltipla e com forte sentido identitário entre seus praticantes. No imaginário 

da nação, a capoeira, de prática marginal, se tornou um elemento fundamental da memória afro-

brasileira e referência, como folclore ou esporte nacional e, mais recentemente, patrimônio 

cultural. É importante pontuarmos, no entanto, a reduzida atenção das políticas públicas para a 

memória afro-brasileira, ainda que em décadas mais recentes tenhamos visto tímida 

aproximação em experiências no âmbito do patrimônio cultural e museus.  

 
4 Nas palavras de Marilena Chaui “no exercício do direito à cultura, os cidadãos, como sujeitos sociais e políticos, 

se diferenciam, entram em conflito, comunicam e trocam suas experiências, recusam formas de cultura, criam 

outras e movem todo o processo cultural” (CHAUI, 2008, p. 66) 

5 Sobre um levantamento das políticas para a memória afro-brasileira, ver Cid e Santos (2021).  

6 Sobre racismo estrutural, ver Almeida (2018) 
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 Diversos autores apontam para o aumento dos estudos sobre memória coletiva nas 

últimas décadas7. Definitivamente a memória coletiva se tornou uma questão em nossa 

sociedade e um objeto de estudo que se complexificou. Embora tenhamos a ampliação destes 

estudos e uma vasta literatura sobre a capoeira enquanto campo de estudos já consolidado, como 

demonstraremos à frente, poucos se dedicaram à reflexão sobre a organização de seus diferentes 

suportes de memória8. É neste sentido que propomos nossa reflexão atual, mapear e analisar a 

produção de memória sobre a capoeira, compreendendo as especificidades dos diferentes 

suportes e o impacto das políticas públicas mais recentes. 

 A partir de chaves de interpretação propostas por Aleida Assmann (2011) procuramos 

compreender a complexidade da construção da memória da capoeira. Buscamos inicialmente 

mapear o vasto material de suportes de memória que envolvem para além da memória oral e 

corporal, registros em LPs, CDs, vídeos, revistas, e diversa literatura sobre o tema, além das 

pesquisas acadêmicas. Propomos também compreender, como o novo lugar da capoeira, nas 

políticas culturais dialogou com a constituição de sua memória coletiva, trazendo um 

levantamento das políticas recentes para a capoeira. Ao final, apresentamos a criação do Museu 

Vivo da Capoeira, no Museu Vivo do São Bento, no município de Duque de Caxias, no  Rio de 

Janeiro, ação na qual estamos colaborando. 

 Aleida Assman (2011) compreende uma diferenciação entre o que chama de memória 

coletiva e memória cultural. Nos termos da autora, memória coletiva se refere ao que é 

transmitido entre gerações, tendo em média uma vida mais curta, se aproximando da oralidade 

e suportes familiares. Já a memória cultural é transmitida em processos mais ampliados, em 

diálogo com a imprensa, arquivos e museus. Estas "memórias", coletiva e cultural, possuem 

constante diálogo e troca. Não é proposta da autora que as entendamos como estanques, mas 

que tenhamos a compreensão de que os processos de guarda e gatilhos para a lembrança e 

esquecimento se dão de formas diferentes. Em nossa análise atual, estamos navegando mais 

próximos da esfera da memória cultural e no fenômeno do "acúmulo da memória cultural". Não 

 
7 Mesmo com os estudos iniciais de Halbwachs (1990), é somente a partir dos anos 1980, que o tema da memória 

coletiva se tornou uma questão mais presente, tanto na mídia, quanto nas análises acadêmicas, como indica 

Huyssen (2000), também nos debates políticos, em usos da subjetividade, como interpretados por Sarlo (2007). 

Sobre memória coletiva, ver Pomian (1984), Pollack (1989 e 1992), Nora (1993), Candau (2011), Hartog (2015). 

No Brasil, estes estudos se iniciam, a partir dos trabalhos seminais de Ecléa Bosi (1979) e Myrian Sepúlveda dos 

Santos (1993 e 2003), com uma explosão na quantidade de estudos nos últimos anos, ver Gadea e Souza (2017). 

8 Vale citar alguns trabalhos reunidos em Freitas (2015), Santos e Roseane (2018) e Costa e Silva (2020). 
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obstante, gostaríamos de ressaltar a importância do processo de transmissão da memória 

coletiva, especialmente presente nas relações entre os mestres de capoeira e seus alunos. 

 

1. Capoeira, memória cultural e seus suportes 

 

 Podemos situar no tempo tendências, com a predominância de relatos estigmatizantes, 

produzidos por policiais e jornalistas que retratavam a capoeira como prática marginal, 

especialmente no século XIX, e outro momento, especialmente a partir dos 1930, quando a 

capoeira foi inserida na chave do folclore ou do esporte. Estudos recentes demonstram que no 

limiar do século XXI, com o incremento das políticas culturais, a capoeira foi favorecida com 

uma agenda positiva por parte do Estado. Matthias Assunção (2009) percebe "metanarrativas" 

históricas dentro da própria prática em disputa pela hegemonia na localização da mesma nos 

discursos sobre o Brasil e, mais recentemente, na sociedade global. Entre o esporte e o folclore, 

a própria dinâmica de construção de narrativas por intelectuais, praticantes ou não, dialogou 

com o entendimento do que é a capoeira. O processo de patrimonialização da capoeira trouxe 

um novo lugar, e, para além das políticas, impactou no fortalecimento da narrativa da capoeira 

como uma “cultura”, com afastamento das narrativas mais limitadoras ao esporte (CID, 2016). 

 A prancha Johann Moritz Rugendas, publicada em Viagem Pitoresca através do Brasil 

(1835), no capítulo Usos e costumes dos negros, é uma das imagens mais conhecidas e 

reproduzidas da capoeira do século XIX. Sobre este momento da capoeira, alguns literatos se 

dedicaram e produziram um material que ainda hoje tem relevância. Na literatura, Manuel 

Antônio de Almeida, em Memórias de um sargento de milícia (1854), e Joaquim Manoel 

Macedo, no livro Memórias da Rua do Ouvidor (1878), registram a mais antigas referências. 

Aluízio Azevedo, no teatro, publica em 1877, O cortiço, e Machado de Assis, em Balas de 

estalo (1885), trazem como personagens capoeiras. Destaca-se entre estes primeiros literatos as 

seguintes publicações: Plácido de Abreu, Os Capoeiras (1886); Mello Moraes Filho, Festas e 

tradições populares do Brazil (1901); de Coelho Neto, O nosso jogo, presente no livro Bazar 

(1928); Luiz Edmundo em O Rio de Janeiro no tempo dos Vice-Reis (1938); além de João do 

Rio, em Presepes, publicado em 1907, posteriormente em A alma encantadora das ruas. A 
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então capoeiragem abordada nesta literatura é descrita como constituinte do espaço urbano, não 

obstante a repressão. 

 Na primeira metade do longo do século XX, observamos uma passagem da capoeiragem 

para a capoeira, com o afastamento de sua imagem da marginalidade para o espaço de esporte 

ou da arte marcial. Temos então deste momento um manual assinado apenas por O.D.C. (Garcez 

Palha), O Guia do Capoeira ou Ginástica Brasileira (1907), de Annibal Burlamaqui, 

Gymnastica Nacional - Capoeiragem / Methodizada e Regrada (1928), e, décadas à frente, 

temos os trabalhos de Inezil Penna Marinho, Subsídios para o estudo da metodologia do 

treinamento da capoeiragem (1945), e de Lamartine Pereira da Costa, Capoeira sem mestre 

(1962). 

 O livro de Manuel Querino, A Bahia de Outrora: vultos e fatos populares (1916), é 

possivelmente o primeiro que aborda a capoeira em Salvador. Percebemos neste trabalho e no 

de Nina Rodrigues, Os africanos no Brasil (1932), e Arthur Ramos, As culturas negras no Novo 

Mundo (1937), o início à outra narrativa de associação da capoeira à cultura dos africanos e 

seus descendentes, especialmente aos de origem Banto. Embora siga um caminho muito 

distinto, mas contemporâneo destes estudos, o livro da antropóloga norteamericana Ruth 

Landes, A cidade das mulheres (1938), faz rica descrição de uma roda de capoeira, com imagens 

que mais recentemente se tornaram populares. 

 Edison Carneiro merece destaque com diversos trabalhos já associados aos estudos do 

folclore, Negros Bantus (1937), Antologia do Negro Brasileiro (1950), A Sabedoria Popular 

(1957), Dinâmica do folclore (1965), Folguedos tradicionais (1974) e Cadernos de Folclore 1 

– Capoeira (1975). Há uma literatura extensa no âmbito dos estudos e manuais do folclore que 

citam a capoeira: Odorico Tavares, Bahia: imagens da terra e do povo (1951); Renato Almeida, 

Tablado Folclórico (1961); Carmen Nícia de Melmoine, Tradições da cidade do Rio de 

Janeiro: do século 16 ao 19 (1965); José Ribeiro, Brasil no Folclore (1970); Alceu Maynard 

Araújo, Folclore Nacional (1964); Inezil Penna Marinho, Introdução ao estudo do folclore 

brasileiro (1980); e Luís Beltrão, Folkcomunicação a comunicação dos marginalizados (1980). 

Jorge Amado criou um imaginário sobre a capoeira, ainda muito presente, em romances como 

Jubiabá (1935), Capitães da areia (1937) e Tenda dos milagres (1969). Carybé se tornou 

referência, sendo responsável pela iconografia mais popular sobre a capoeira, publicadas em 
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Sete portas da Bahia (1962). Na fotografia, os franceses Pierre Verger, com imagens capturadas 

entre 1946 e 1949 e Marcel Gauterrot, em 1954, também são referências. 

 Capoeiristas também produziram ampla literatura sobre sua prática. Na impossibilidade 

de um levantamento exaustivo, reunimos aqui alguns exemplos: Mestre Pastinha, Centro 

Esportivo de Capoeira Angola (1963), e Capoeira Angola (1964); Jair Moura, Capoeira – A 

luta Regional Baiana (1979), Mestre Bimba a crônica da capoeiragem (1991), e A 

Capoeiragem no Rio de Janeiro Através dos Séculos (2009); Almir das Areias, O que é 

capoeira (1984); Mestre Bola Sete, A Capoeira Angola na Bahia (1997); Nestor Capoeira, O 

pequeno manual do jogador de capoeira (1981), Galo já cantou, capoeira para iniciado (1985), 

Capoeira os Fundamentos da Malícia (1992), A balada de Noivo-da-Vida e Veneno-da-

Madrugada (1997); Mestre Zulu, Idiopráxis de Capoeira (1995); André Luiz Lopes Lacé, A 

volta do mundo da capoeira (1999); Hélio Campos (Mestre Xeréu), Capoeira Regional: a 

escola de Mestre Bimba (2009); Rosângela Costa Araújo (Mestra Janja), É preta, Kalunga: a 

capoeira angola como prática política entre os baianos: anos 80-90 (2015). 

 Valdeloir Rego, em A capoeira Angola: ensaio socioetnográfico (1968), inicia os 

estudos acadêmicos sobre a capoeira. Fruto de pesquisa etnográfica e de memória social, 

valorizando a oralidade dos mestres, o livro de Valdeloir Rego se tornou referência para 

gerações de capoeiristas. João Lyra Filho segue outro caminho de interpretação em Introdução 

à Sociologia dos Desportos (1973) mas também aproxima os estudos da capoeira da 

universidade. 

 Ao longo da década de 1980, a capoeira se torna definitivamente objeto de pesquisas 

acadêmicas. As discussões pioneiras de Júlio César Tavares, Dança da guerra: arquivo-arma 

(1984), e de Luiz Renato Vieira, Da Vadiação à Capoeira Regional: uma interpretação da 

modernização cultural no Brasil (1990), são emblemáticas, juntamente com Muniz Sodré em 

A verdade Seduzida: por um conceito de cultura no Brasil (1988), que dedica um livro ao seu 

antigo mestre, Mestre Bimba: corpo de mandinga (2002). Dentro da História Social, a capoeira 

como cultura das camadas marginalizadas da sociedade teve atenção em livros, artigos, 

dissertações e teses: José Murilo de Carvalho, Os Bestializados: o Rio de Janeiro e a República 

que não foi (1987); Marcos Luiz Bretas, A guerra nas ruas: povo e polícia na cidade do Rio de 

Janeiro (1988), Navalhas e capoeiras: uma outra queda (1989) e A queda do império da 
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navalha e da rasteira(a república e os capoeiras) (1991); e Flávio dos Santos Gomes, No meio 

das águas turvas (Racismo e cidadania no alvorecer da República: a Guarda Negra na Corte 

– 1888-1889) (1991); Luiz Sérgio Dias, Capoeira morte e vida no Rio de Janeiro (1985), Quem 

tem medo da capoeira? 1890-1904 (1993), e Da Turma da Lira ao Cafajeste. A sobrevivência 

da capoeira no Rio de Janeiro na Primeira República (2000); Carlos Eugênio Líbano Soares, 

A negregada instituição: os capoeiras no Rio de Janeiro 1850-1890 (1993), e A capoeira 

escrava e outras manifestações rebeldes no Rio de Janeiro (1808-1850) (1998); Antônio 

Liberac Cardoso Simões Pires, Capoeiras os guerreiros das ruas. A repressão aos capoeiras 

no Rio de Janeiro no século XIX (1992), Movimentos da cultura afro-brasileira: a formação 

histórica da capoeira contemporânea 1890-1950 (2001), Bimba, Pastinha e Besouro de 

Mangangá: três personagens da capoeira baiana (2002), e Culturas Circulares: A Formação 

Histórica da Capoeira Contemporânea no Rio de Janeiro (2010); Matthias Rohrig Assunção, 

Capoeira: the history of an afro-brazilian martial art (2005), e com Luiz Renato Vieira, Mitos, 

controvérsias e fatos: construindo a história da capoeira (1998). Trabalhos ligados à 

Antropologia e História Oral reforçam esta sequência de estudos recorrentemente citados: 

Letícia Vidor de Sousa Reis, A roda de capoeira o mundo de pernas para o ar (1993); Sônia 

Duarte Travassos, Capoeira: difusão & metamorfose culturais entre o Brasil e EUA (2000); 

Simone Pondé Vassallo, Ethnicité, tradition et pouvoir le jeu de la capoeira à Rio de Janeiro à 

Paris (2001), e Maurício Barros de Castro, Na roda do mundo: Mestre João Grande entre a 

Bahia e Nova York (2007). 

 Produções artísticas ao longo da segunda metade do século XX foram importantes 

ferramentas para a constituição do imaginário da capoeira. No audiovisual destaque para os 

filmes: O Pagador de Promessas (1968), de Anselmo Duarte,  adaptado da peça de teatro de 

Dias Gomes, escrita em 1959; Dança da Guerra (Arquivo e Arma) (1968), de Jair Moura; 

Cordão de Ouro (1977), de Nestor Capoeira; Pastinha! Uma vida Pela Capoeira (1988), de 

Toninho Muricy; Mestre Bimba – a capoeira iluminada (2005), de Luiz Fernando Goulart; e 

Besouro (2009), João Daniel Tikhomiroff. 

 Na música popular brasileira a capoeira teve atenção de amplo leque de artistas, dos 

quais destacamos: João Gilberto, Água de Beber (1963); Jackson do Pandeiro, Capoeira Mata 

Um (1963); Sérgio Ricardo, Terezinha de Jesus (1963);  Nara Leão, Na Roda de Capoeira, e 
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Berimbau (1964); Jorge Ben, Capoeira (1964); Edu Lobo & Maria Bethânia, Upa, Neguinho 

(1966); Elizeth Cardoso, Capoeira Três (1967); Elis Regina, Lapinha (1968); Geraldo Vandré, 

Hora de Lutar (1965) e Aruanda (1965); Jair Rodrigues, São Salvador, Bahia (1966); Jair 

Rodrigues & Elis Regina, Capoeira Camará (1967); Paulo Vanzolini, Capoeira do Arnaldo 

(1967); Martinho da Vila, Iaiá do Cais Dourado (1969); Caetano Veloso, Triste Bahia, (1972), 

e Meia-lua Inteira (1989); Clara Nunes, Jogo de Angola (1975); João Nogueira, Besouro da 

Bahia (1982); e Aniceto Império & Ivone Lara, Quem é teu pai? (1984). Vale citar Paulo César 

Pinheiro com o musical Besouro Cordão de Ouro (2006), como CD, Capoeira de Besouro 

(2010). 

 A Fundação Nacional de Artes (FUNARTE) publicou Capoeira: Fontes Multimídia 

(1996) com amplo levantamento de documentação disponível em instituições de memória, no 

Brasil. O grupo de trabalho que atuou no processo de instrução, visando o reconhecimento da 

capoeira como patrimônio cultural imaterial, produziu o dossiê Inventário para o registro e 

Salvaguarda da Capoeira como Patrimônio cultural do Brasil (2008) que vem circulando entre 

os capoeiristas. 

 Em novembro de 2013 aconteceu em Cachoeira, na Bahia, o I Congresso Internacional 

de Pesquisadores da Capoeira, na Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Neste evento 

foi criada a Associação Internacional de Pessoas Pesquisadoras da Capoeira e teve como 

homenageado Frederico José de Abreu, falecido poucos meses antes. Conhecido como Frede 

Abreu, foi a principal referência dos estudos de capoeira, tendo guardado por décadas vasto 

material. Alguns anos antes, houve a tentativa de organização de seu acervo com a criação de 

um espaço com nome de Instituto Jair Moura, em Salvador, com financiamento de uma das 

edições do Edital Capoeira Viva, tendo sua descontinuidade nos anos seguintes. Dentre as 

muitas contribuições de Fred Abreu destacamos Bimba é Bamba: capoeira no ringue (1999), 

O Barracão de Mestre Valdemar (2003), Capoeiras: Bahia, século XIX – imaginário e 

documentação (2005); e, com Maurício Barros de Castro, Capoeira (2009). 

 Seguindo o debate sobre o acúmulo da memória cultural da capoeira, realizamos um 

levantamento sobre a produção de dissertações e teses referentes à capoeira no Catálogo de 

Teses e Dissertações da Fundação CAPES9. Encontramos 309 dissertações, no período 1987-

 
9 A metodologia foi pesquisar o termo “capoeira” com busca dentro do catálogo, filtrando pelas grandes áreas do 

conhecimento: ciências da saúde, ciências humanas, ciências sociais aplicadas, linguística, letras e artes e 
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2020, e 85 teses, no período 1991-2020, com o tema da capoeira, perfazendo um total de 394 

registros ao todo. 

 Observamos que, a partir do ano de 2000, ocorreu um aumento significativo no número 

de dissertações e teses, o que demonstra o crescimento e a consolidação da temática da capoeira 

no meio acadêmico. Alguns fatores podem explicar esse incremento. Elencamos aqui três: o 

maior aporte de recursos para a ampliação da rede de universidades públicas e acesso às 

universidades privadas; a ampla camada da sociedade, até então invisibilizada, que passa a 

figurar como objeto das políticas culturais; demandas de militantes e intelectuais do movimento 

negro e da cultura afro-brasileira. Podemos pensar que estes fatores fortalecem a agenda da 

capoeira como objeto de pesquisas. 

 A crescente produção acadêmica sobre a capoeira tem reforçado a visão transdisciplinar 

e diversificada da capoeira. Os trabalhos acadêmicos perpassam diversas formas de abordagens, 

como observação participativa, história oral, experiências de vida, método biográfico, memória 

gestual, corporal, ancestralidade, religiosidade, análise audiovisual e estilos de capoeira. Essas 

formas têm contribuindo para o aumento do acúmulo da memória cultural e dos diversos 

suportes de memória, aproximando o meio acadêmico com a oralidade. Com isso, parte dos 

pesquisadores acadêmicos tornam-se praticantes da capoeira e, por sua vez, capoeiristas, entre 

eles os mestres, adentram no meio acadêmico e aproximam práticas e teorias. 

 Com a pandemia da COVID-19 no Brasil, iniciada a partir do ano de 2000, várias 

atividades coletivas foram interrompidas e tiveram de ser adaptadas aos protocolos de 

distanciamento social. Muitas delas transitaram para o espaço virtual da rede mundial de 

computadores, internet. Exercícios, aulas, eventos, palestras e lives, no formato virtual, viraram 

uma realidade para muitos praticantes da capoeira e os registros se tornaram suportes de 

memória. Mestres de capoeira, muitos deles de referência para a prática, participaram de 

palestras e lives, ampliando os arquivos de memória cultural. Destacamos aqui o programa “Na 

identidade do capoeira”10 que, até o momento, realizou 247 palestras/lives com mestres e/ou 

integrantes da capoeira, e o “História da Capoeira no Rio de Janeiro”, realizado pela Rádio 

Capoeira11 e que entrevistou ao todo 31 pesquisadores e mestres de capoeira. Podemos avaliar 

 
multidisciplinar. Ainda, dentro dessas áreas, tivemos que selecionar as que nos interessavam, pois há trabalhos 

que utilizam o termo “capoeira” sem se referir à prática cultural ou esportiva. Link: 

http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/. Acesso em 9 de setembro de 2021. 
10https://www.youtube.com/c/CamugerêCultural/videos, acesso em 2 de agosto de 2021. 
11<https://radiocapoeira.com.br>, acesso em 2 agosto de 2021. 

https://www.youtube.com/c/CamugerêCultural/videos
https://radiocapoeira.com.br/
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que a internet proporcionou a ampliação e a visibilidade da oralidade da capoeira, aproximando 

mestres e pesquisadores de regiões diferentes e até do exterior, o que adicionou um vasto acervo 

à memória cultural da capoeira. 

 

2. A capoeira como direito à memória 

 

A capoeira passa a ser valorizada a partir das mudanças nas políticas culturais, durante 

o governo do Partido dos Trabalhadores, na gestão de Gilberto Gil no Ministério da Cultura12. 

Uma série de editais, programas e projetos que envolviam, também, ações no âmbito da 

memória, buscaram focar na prática da capoeira. Estas ações estão foram organizadas dentro 

das seguintes ações e programas: 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); 

Campanha de apoio à Candidatura da Roda de Capoeira à lista do Patrimônio Cultural 

Imaterial da Humanidade (2012). Atualmente as ações compreendidas como de salvaguarda, 

no âmbito do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), vem ocorrendo 

de forma descentralizada, em suas diferentes Superintendências. Em algumas delas podem ser 

observadas a criação de Conselhos de Mestres de Capoeira, buscando criar adesão e subsídios 

para a tomada de decisão para as ações de salvaguarda13. 

Gostaríamos de trazer para nossa reflexão a experiência realizada em uma parceria de 

pesquisa entre o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, Campus 

Duque de Caxias (IFRJ-CDuC), com o Museu Vivo do São Bento (MVSB)14. O MVSB é uma 

instituição vinculada à estrutura da secretaria municipal de Duque de Caxias, e nesta parceria 

estamos acompanhando e colaborando com a inserção da prática da capoeira como projeto 

educacional e cultural nas atividades do referido museu. 

 
12 Sobre as mudanças nas políticas culturais no governo do Partido dos Trabalhadores, ver Dória (2003), 

Domingues (2010), Alves (2011) e Calabre (2015). 

13 Sobre as ações de salvaguarda e criação dos Conselhos de Mestres, ver  Moreira e Vieira (2014), Cid (2016) e 

Silva (2020). 

14 Essa parceria foi feita através do edital de pesquisa (PIVICIT 2019-2020) e de extensão (PROEXTENSÃO 

2021-2022) do IFRJ, que vem gerando ações no sentido da história e memória da capoeira em Duque de Caxias. 

Foi dessa parceria que organizamos o I Seminário “Caxias tem ginga: memória e história da capoeira em Duque 

de Caxias”. 
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A presença da capoeira nesse espaço institucional tem proporcionado o surgimento de 

práticas educacionais, culturais e de valorização da história local e dos mestres de capoeira, 

reforçando os princípios da nova museologia de articulação e defesa do patrimônio com 

intervenção na realidade social. Ações como a realização de entrevistas, seminários e palestras 

com mestres de capoeira são também formas de ensino/aprendizagem da formação educacional, 

cultural e histórica dos integrantes da capoeira. Essas ações podem ser concebidas como 

movimento de reivindicação do direito à memória de grupos minoritários que querem fazer 

parte também da história da cidade. É nesse contexto que foi construída a ideia do Museu Vivo 

da Capoeira (MVC), pensada enquanto acervo, preservação e patrimonialização dessa 

importante prática cultural afro-brasileira e, ainda, de atuação na interação social, política e 

cultural da complexa e extensa rede de praticantes e admiradores dos princípios da Museologia 

Social. Segundo seus organizadores, essa iniciativa parte da inquietação de historiadores da 

Baixada Fluminense de não verem refletidos nos ambientes escolares, bem como em materiais 

didáticos e monumentos da cidade, a história da localidade, que é diversa em termos culturais 

e sociais. 

O MVC é entendido como parte integrante das práticas de agentes da cultura, 

professores, discentes, militantes de movimentos sociais, dentre outros. A parceria firmada com 

uma instituição de ensino tem o potencial de favorecer e facilitar a aproximação entre ensino e 

pesquisa. Fator de aproximação do ambiente escolar com a história local e o estímulo a projeto 

de extensão que possa debater e promover a reflexão das disputas que envolvem os processos 

de preservação e as possibilidades de abordagens sobre deveres e direitos de memória. 

A própria definição da sede do MVC demonstra o quanto é complexa, diversificada e 

repleta de tensões a memória da cidade, pois ela se localiza no chamado terceiro distrito, fora 

do centro da cidade e da atuação da principal Roda de Capoeira do município, conhecida como 

Roda Livre de Caxias, e da formação das academias. 

A observação dessa experiência do MVC é interessante na contribuição do debate sobre 

a memória cultural e como a capoeira, como prática educacional, técnica, corporal e de 

conhecimentos, pode ser elemento de valorização e pertencimento da memória e da história da 

localidade. É nesse cenário que personagens, locais de memórias e outras narrativas sobre a 
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cidade ganham corpo, propiciando um universo diverso e de múltiplas possibilidades de cultura 

e conhecimentos, contrário a qualquer projeto de homogeneização do saber e do fazer. 

 

*** 

 

Como breve conclusão, gostaríamos de ressaltar que esta apresentação trata de uma 

pesquisa em andamento. A experiência com a crianção do Museu Vivo da Capoeira segue em 

curso e acreditamos que em futuras análises possamos aprofundar no debate sobre o uso da 

memória cultural como ferramenta de mudança social. Não trazemos um levantamento 

exaustivo, mas buscamos mapear contribuições exemplares que ilustram parte substancial do 

acúmulo de memória em diferentes suportes. Entendemos que estes suportes podem ser lidos 

como estoques de memória “viva” (habitada), funcional, para novamente retomarmos Aleida 

Assman (2011). Para a autora as memórias, mesmo que em suportes como mídia ou arquivos 

podem ser entendidas como funcional, quando são acionadas pelas diferentes comunidades. 

Nestes termos, entendemos que as ações e produtos aqui destacados compõem um estoque de 

memória que atua na organização de um imaginário que impacta na definição do que é a 

capoeira no passado, presente e futuro.  
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Formação de professores e ensino da história da arte: o patrimônio 

arquitetônico in loco como fonte de estudo 

 

Gianne Maria Montedônio Chagastelles1 

 

Resumo: No presente estudo apresento uma leitura sobre o patrimônio histórico, artístico e 

arquitetônico da cidade do Rio de Janeiro como documento/monumento das práticas 

pedagógicas em história da arte. O trabalho de campo em que se podem verificar in loco o 

patrimônio proporciona a possibilidade dos estudantes do curso de formação de professores - 

alunos do curso de licenciatura em Artes (IART) da UERJ - construírem suas próprias 

observações, questionamentos, indagações e sínteses para questões históricas. As percepções 

subjetivas dos alunos, discutidas através de entrevistas, dialogam nesse artigo com fontes 

iconográficas, como as fotografias das praças e dos monumentos da cidade, construindo uma 

perspectiva particular sobre o trabalho de campo do patrimônio cultural. Analiso cada uma das 

entrevistas comparando e sintetizando as semelhanças e diferenças entre os entrevistados, e a 

partir disto desenvolvo algumas reflexões sobre o conceito de lugares de memória conforme 

formulado por Pierre Nora em que um monumento só é um lugar de memória se a ele é atribuído 

valor simbólico inscrito no próprio monumento. E essas imagens que povoam o espaço urbano, 

tornam-se fonte da história. Assim, a partir dessa ideia pode-se afirmar que o trabalho de campo 

através dos patrimônios arquitetônicos da cidade são lugares de memória e fontes da história. 

 

Palavras-chave: Ensino; Patrimônio; Memória. 

 

 

No presente estudo apresento uma leitura sobre o patrimônio histórico e arquitetônico 

da cidade do Rio de Janeiro como documento/monumento das práticas pedagógicas em história 

da arte. O trabalho de campo em que se podem verificar in loco o patrimônio proporciona a 

possibilidade dos estudantes do curso de formação de professores - alunos do curso de 

licenciatura em Artes (IART) da UERJ - construírem suas próprias observações, 

questionamentos, indagações e sínteses para questões históricas. As percepções subjetivas dos 

alunos, discutidas através de entrevistas, dialogam nesse artigo com fontes iconográficas, como 

as fotografias das praças e dos monumentos da cidade, construindo uma perspectiva particular 

sobre o trabalho de campo do patrimônio cultural. Analiso cada uma das entrevistas 

comparando e sintetizando as semelhanças e diferenças entre os entrevistados, e a partir disto 

 
1Professora Adjunta da UERJ (IART e CApUERJ), nas disciplinas Estágio Supervisionado em Artes, História da 

Arte e Artes Visuais. Doutora em História Social pelo Programa de Pós-Graduação em História Social (PPGHIS) 

do Instituto de História (IH) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 
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desenvolvo algumas reflexões sobre o conceito de lugares de memória conforme formulado 

por Pierre Nora.  

Conhecer praças, obras arquitetônicas, visitar igrejas e museus são momentos lúdicos, 

representam oportunidades especiais do conhecimento humano e a possibilidade de fruir 

lugares de memória, de preservação de patrimônios históricos e culturais. Assim a partir, dessa 

experiência com os grupos de alunos nas visitas externas desenvolvo algumas reflexões sobre 

lugares de memória da cidade do Rio de Janeiro como fonte do ensino da história da arte. 

 

A cidade e os lugares de memória como fontes do ensino da história da arte 

 

Para Pierre Nora (1993) um monumento só é um lugar de memória se a ele é atribuído 

valor simbólico inscrito no próprio monumento. E essas imagens que povoam o espaço urbano, 

tornam-se fonte da história. O conceito de Monumento para Nora está ligado àquilo que carrega 

o que resta e perpetua de outro tempo, os fragmentos que contam, que simbolizam e que 

significam a história de uma nação, onde as pessoas se identificam, criando um sentimento de 

pertencimento. Assim, a partir dessa ideia pode-se afirmar que a visita aos patrimônios 

arquitetônicos da cidade são lugares de memória e fontes da história. 

Debater a questão do patrimônio histórico e artístico remete às problemáticas 

contemporâneas de preservar não só as construções e os objetos antigos, mas também a natureza 

e as relações dos homens com a sua cidade e o seu meio. Além de ser fontes de informação para 

compreender e produzir o conhecimento sobre o passado. A aluna entrevistada do curso de 

Licenciatura em Artes da UERJ, Samara Viana de Oliveira (2016), ressalta que todos os 

vestígios da presença do homem na cidade, os modos de uso como os estilos arquitetônicos, as 

escolhas de homenagem às figuras políticas entre outros, representam documentos da história. 

Já a entrevistada Mariana França, também aluna do curso de Licenciatura em Artes, explica que 

é preciso reconhecer o quanto os monumentos arquitetônicos ou elementos histórico-artísticos 

podem comunicar a riqueza de informações sobre o passado e suas mudanças. Diz ela: “Os 

patrimônios registram um momento da história e carregam suas reminiscências, são parte de 

nossa cultura e identidade” (FRANÇA, 2016). 
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Ainda a entrevistada Maria de Lourdes Reis Madeira, também aluna do curso de 

Licenciatura em Artes, afirma que: 

 

Os bens culturais tombados da cidade do Rio de Janeiro contam a história não apenas 

da cidade, mas a do povo brasileiro. Preservar e conhecer bem este patrimônio é 

dialogar com todo o processo de construção de nação. É entender nossa linha do tempo 

e ter dados para poder refletir sobre acontecimentos cotidianos ainda hoje repetidos 

que acontecem na cidade e no país. O patrimônio artístico, fala do que fomos, é um 

espelho do passado que faz ampliar nosso olhar para pensar a cidade e o indivíduo 

hoje. Andar pela cidade é também participar da vida desta cidade, a importância de 

estar nos lugares é imensa e deve ser repetida sempre que possível, o conhecimento 

da história a ser vivenciado é de fundamental importância para que a pessoa se sinta 

parte do tempo que está e das suas origens, o aluno que conhece mais sua cidade, 

também se sente mais responsável por ela, cuida mais dela pois ela faz parte de sua 

vida. (MADEIRA, 2016) 

 

Nesse sentido, segundo os entrevistados, esses lugares de memória visitados na cidade 

são suportes para o ato de recordar da sociedade. Assim, a questão da memória está relacionada 

ao lembrar e rememorar, como também ao esquecer e silenciar. O que não é lembrado é 

esquecido e fragmentado da identidade local. Na prática pedagógica é importante que antes, 

durante e depois das visitas seja problematizada a questão do que seja considerado patrimônio 

histórico e sua relação com a preservação da memória.  

A entrevistada Ana Luiza de Almeida Moraes da Silva (2016), aluna de licenciatura em 

Artes da UERJ, fala que: 

 

O patrimônio histórico artístico é um documento e também uma fonte valiosa de 

estudo. Nenhuma descrição ou representação substitui o objeto em si, o contato com 

ele e a experiência. A cidade que preserva seus monumentos apresenta a passagem do 

tempo. Sua preservação proporciona um estudo da transformação das sociedades. 

(SILVA, 2016) 

 

Percebe-se que para Silva, os materiais da memória podem-se apresentar sob a forma 

de monumentos, herança do passado, ou documentos, à escolha do historiador. Essa ampliação 

das fontes, proposta a partir da Nouvelle Histoire francesa, que provocou uma verdadeira 

revolução dentro da História, deve ser levada em conta ao se pensar no trabalho com fontes 

orais, mas também com fontes imagéticas. Os documentos escritos continuam a ter importância, 

porém o historiador pode transformar em documento tudo que pertencendo ao homem, depende 
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do homem, serve ao homem, exprime o homem, demonstra a presença, a atividade, os gostos e 

as maneiras de ser do homem (LE GOFF, 1984:95-105). Neste sentido, opera-se a valorização 

atual do documento que ontem foi considerado insignificante. Assim, o documento 

iconográfico passou a ter seu lugar na ciência histórica. Michel Vovelle (1987) também 

apresenta uma análise sobre o problema do uso de fontes como a iconográfica em uma História 

das Mentalidades, na qual a precedência do documento escrito se encontra, senão questionada, 

pelo menos podada. 

Assim, os modos de uso da cidade e de seu patrimônio histórico artístico e arquitetônico 

tornam-se fontes e lugares de memória. Essa diversidade abre para diferentes olhares e 

percepções sobre a cidade, que é pensada como o espaço ˗ de sociabilidades, de encontros, de 

circulação, de arte, de arquitetura ˗ que é apropriado pelas pessoas. Tais representações 

demonstram hábitos mentais, posicionamentos ideológicos, éticos e morais, resultantes de 

condições de interações e imposições, resistências e incorporações, destacando dessa maneira 

a atenção para as forças criadoras de habitus inerentes a cada grupo, em uma determinada época. 

Entretanto, Oliveira lembra que: 

 

É importante levarmos em consideração que a cidade é um território de disputa, e a 

história muitas vezes é contada pelos vencedores, sendo assim, os elementos 

escolhidos em um monumento, ou construção qualquer (a exemplo do que vimos na 

história da Praça Tiradentes), indicam forças políticas, econômicas e ideológicas que 

atuam, de antemão, sobre as escolhas e direções da forma que a história será contada 

(OLIVEIRA, 2016). 

 

 Nesse contexto, a cidade começa a ser entendida como lugar de controle, codificação e 

regulação do conjunto de práticas sociais que nela se realizam, bem como da racionalização de 

seus espaços a serviço de um projeto global de organização social. A cidade comunica e informa 

seus processos. Reflete e é atravessada por representações e símbolos que traduzem hegemonias 

e contra hegemonias. Trata-se de reconhecer que a cidade é memória coletiva, no sentido de 

Halbwachs (2006), é língua, é artefato, é índice do desenvolvimento histórico global.  

Ao resgatar as paisagens mais representativas das cidades através das imagens, 

possibilita-se a construção de representações e significações que o espaço urbano contém. 

Acredita-se, ainda, que mediante seleção e interpretação desses patrimônios seja possível 
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mapear possibilidades de reconhecer a cidade em seus múltiplos e dinâmicos significados 

históricos, e assim permitir ao cidadão exercitar a competência políticae a capacidade de 

resistência.  

Estudar o patrimônio artístico e arquitetônico da cidade proporciona o conhecimento 

dos modos de uso da cidade em outras épocas, e nas suas materialidades, concretudes, formas, 

estéticas e dimensões, eles indicam que existiram outros modos de viver, de fazer, de pensar, 

de agir, de moldar, de criar, de representar o mundo. Os Parâmetros Curriculares Nacionais em 

História (BRASIL, 1998) ressaltam que conhecer esse patrimônio permite que os alunos 

observem o intervalo entre diferentes momentos históricos, as distâncias temporais entre o 

presente e o passado. Assim, a fruição e a observação de documentos estimulam vivências e 

reflexões significativas nos alunos sobre o tempo e a História, a memória e sua preservação. 

Esse conhecimento possibilita articulações de imagens e vivências que dão consistência e 

significação à vida no presente. O passado nem sempre é lembrado espontaneamente, por isso 

a necessidade de sair dos muros da escola e levar os alunos para conhecer, recolher, cuidar, 

estudar, organizar e divulgar lembranças sobre outros modos de viver e de compreender o 

mundo. A entrevistada Mariana dos Santos Teixeira, também aluna do curso de Licenciatura 

em Artes da UERJ, lembra que: 

 

A possibilidade de se poder ver pessoalmente o que o professor explica torna mais 

concreta a experiência dos alunos e pode ajudar a assimilar melhor os conteúdos do 

passado bem como dar uma compreensão mais ampla dos mesmos na atualidade. (...) 

pode-se dizer que para os alunos entender o contexto e a maneira como esses locais 

foram construídos e de que forma eram utilizados em comparação ao que ocorre agora 

desperta uma identificação. (TEIXEIRA, 2016) 

 

 O que se faz lembrar tem o papel social de criar laços de identidade coletiva. A 

identidade tem como suporte uma base material (os documentos/monumentos) que estimula a 

lembrança por meio de sua dimensão simbólica — o significado que passa a ter para falar da 

permanência ou mudanças de costumes, ações, hábitos. Silva (2016) explica que “a visita 

guiada pode criar laços de identidade coletiva por contextualizar e rememorar a história. Dessa 

maneira, por meio do resgate e da vivência nas visitas, as conexões são experimentadas criando 
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aproximações”. Oliveira também escreve sobre a importância dos laços de identidade criados 

pelos alunos a partir da visita in loco ao patrimônio: 

 

Ao longo da visita pudemos observar diversos espaços onde estão mantidos 

documentos da história, esta possibilidade de entrar nos espaços, observar 

pessoalmente os locais históricos como praças, igrejas e ruas vivendo a história de 

nossa cidade, nos aproxima de nós mesmos, tendo em vista que a história nos 

possibilita um conhecimento de nosso passado que parece tão distante. (OLIVEIRA 

2016). 

 

As visitas a monumentos históricos podem afetar os sentimentos de identificação do 

aluno com grupos locais, étnicos; com sua cidade, sua nação, a cultura de seu povo, pois esses 

lugares são espaços de preservação e divulgação da memória. Madeira fala que “a importância 

do conhecimento da nossa história artística é primordial para poder se olhar a cidade como sua, 

você sendo parte da cidade” (MADEIRA, 2016). Já Oliveira (2016) destaca ainda que “as 

visitas aos territórios da cidade possibilitam, portanto, reviver a própria história, entender as 

regiões por onde passamos, reconhecer o lugar em que vivemos e grupos sociais que ocupavam 

estes espaços, deixando registros muito importantes para nossas identidades”. França também 

escreve sobre o quanto conhecer in loco o patrimônio proporciona a criação de laços afetivos 

dos alunos com a cidade. Diz ela: 

 

Na visita in loco, é criado um vínculo emocional com aquilo que está sendo visto e 

aprendido. Esse vínculo prevalece na memória, daí sua tamanha importância. É como 

se presenciássemos por um momento como e o que viveram os nossos antepassados, 

o que cria um senso de respeito e valorização às diferenças históricas, culturais e 

religiosas dentro de cada período. Os diferentes grupos sociais de nossa nação 

emergem a partir dos diferentes cenários culturais, históricos e religiosos. Com uma 

compreensão desta totalidade, é possível criar no indivíduo um sentimento de 

tolerância, respeito às diferenças e consciência quanto ao seu papel de cidadão. 

(FRANÇA, 2016) 

 

Ainda a entrevistada Cândida Maria Bessa Rodrigues, aluna de licenciatura em Artes da 

UERJ, explica que a visita guiada promove a disseminação do conhecimento sobre as obras que 

se encontram na cidade; também divulga as novas descobertas não ficando o conhecimento 

limitado aos cursos e espaços acadêmicos.  Sobre o “criar laços de identidade coletiva” ela 

explica a importância de se estimular o convívio da população com o espaço onde se encontram 
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os monumentos, pois muitas vezes, o que se observa é uma total alienação sobre essas 

construções históricas. E isso reflete o descaso ao patrimônio da cidade, “monumentos deixados 

ao deus d’ará, com infiltrações e precisando de restaurações urgentes. (...) acredito que toda 

visita a algum espaço da cidade já é por si prazerosa” (RODRIGUES, 2016). Assim, criando 

laço afetivo de forma prazerosa e lúdica, os alunos passam a dar valor e a preservar o patrimônio 

da cidade e isso permite desenvolver debates sobre a importância e o significado sociais do 

patrimônio cultural no cotidiano da população, na formação de identidades, nas suas formações 

cultural e educacional que ocorrem em momentos de passeios e lazer. Silva ressalta que: 

 

O lúdico é uma forma de aprendizado e de produção de sentidos e quando o lúdico 

está presente nas visitas haverá fruição dos conteúdos somado à experiência. São 

locais de pesquisa, pois toda a vivência permitirá conexões e reflexões em torno do 

conteúdo apresentado e sobretudo vivido (SILVA, 2016). 

 

É fundamental que o professor considere que é possível estabelecer diálogos com outras 

épocas e evidenciar a reconstrução do passado pelo presente. As saídas da escola para a 

realização das visitas guiadas estimulam o contato com espaços sociais mais amplos, como a 

cidade. Entretanto, é necessário que se desenvolva uma abordagem de trabalho de pesquisa em 

que o estudo do meio envolva organização de novos conhecimentos, que requer atividades 

anteriores à visita, levantamento de questões a serem analisadas, coleta de informações, 

observação de campo, comparação entre os dados levantados e os conhecimentos já 

organizados por pesquisadores, interpretação e conclusões. Além disso, é interessante 

desenvolver um trabalho transdisciplinar (JAPIASSU, 2006) de que a apreensão do 

conhecimento histórico ocorra na relação que se estabelece com outros conhecimentos e 

disciplinas. A visita guiada é uma atividade didática que permite aos alunos estabelecerem 

relações ativas e interpretativas relacionadas diretamente com a produção de novos 

conhecimentos. A entrevistada Nabylla de Castro Costa (2016), aluna do curso de Licenciatura 

em Artes da UERJ, explica que “perceber, analisar e até mesmo tocar os monumentos artísticos 

torna o aprendizado e a fixação desses mais incisiva”. Silva ainda lembra que: 

 

A visita aos patrimônios históricos e artísticos é fundamental para o Ensino da História 

da arte na medida em que a vivência é mais ampla do que um olhar por imagens e 
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descrição em um texto [em sala de aula]. A visita aos patrimônios promove uma 

experiência não só intelectual como sensorial do que se pretende transmitir e 

apresentar. Além disso, contribui para um entendimento da própria construção da 

cidade (SILVA, 2016) 

  

 Assim como Silva e Costa, mas de outra forma, Oliveira também destaca a importância 

da visita in loco ao patrimônio da cidade: 

 

A visita feita pessoalmente nos espaços históricos e artísticos da cidade nos traz uma 

dimensão especial para a compreensão e vivência da história. Primeiro, no sentido da 

experiência corporal de percorrer os espaços geográficos, políticos e arquitetônicos 

da cidade com a qual convivemos, isto parece marcar nossa memória de forma mais 

intensa, tendo em vista a inclusão do corpo e além do olhar na compreensão da cidade. 

A vivência in loco parece trazer o elemento lúdico para a compreensão da história, 

tendo em vista a possibilidade de imaginar os diversos momentos históricos através 

das imagens, datas e monumentos espalhados pela cidade. Finalmente, visitar 

pessoalmente estes espaços possibilitam registros mais vívidos e trazem experiências 

de outras realidades que podem não fazer parte do dia-a-dia da vida dos educandos, 

favorecendo novas percepções, além do conhecimento e pertencimento uma 

identidade até então ignorada. (OLIVEIRA, 2016) 

 

Rodrigues, também fala que as visitas aos locais onde se encontram os patrimônios 

históricos são imprescindíveis para o estudo das obras e monumentos. Diz ela: 

 

O contato e a apreciação direto da imagem promove a compreensão e o 

questionamento do que foi lido/escrito sobre elas. É uma pesquisa ativa, que instiga 

todos os cinco sentidos do estudante e, ainda, a percepção de si e da população local 

frente a essas obras. O ensino da história da arte fica vivo e dinâmico, possibilitando 

perceber sempre a existência de um prisma novo de conhecimento, já que as obras 

estão envolvidas no movimento da cidade. (Rodrigues, 2016) 

 

França (2016) chama a atenção da importância da fruição ao patrimônio in loco, ela fala 

que: 

 

Mesmo que o mestre, em sala, mostre imagens, nada se compara com ver in loco, (...) 

concretamente. Questões de textura, profundidade ou até mesmo de iluminação, 

também são vistas de outra forma quando ao vivo. No “tête-à-tête”, presenciamos uma 

interação da obra-sujeito e do sujeito-obra, com todas as variantes ambientais. A obra 

olha para o sujeito e o sujeito olha para a obra. O que fica, obviamente, é o olhar 

pessoal de cada um, ao invés do olhar de outro alguém sobre algo. (FRANÇA, 2016) 
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Nesse sentido, segundo os entrevistados, os alunos se deparam com o local e o global, 

o presente e o passado, as contradições da cidade. Assim, dos indícios arquitetônicos de várias 

edificações, o aluno pode construir suas próprias questões para caracterizar o estilo de habitação 

da época. O aluno pode reconstruir seu conhecimento a partir do estudo dos adornos, 

ornamentos observados nas igrejas e nos detalhes das obras de arte, fazendo relação com o que 

já conhece e desenvolvendo variações sobre o tema. E ainda, novas percepções e representações 

podem ser desenvolvidas a partir da conversa com as pessoas que trabalham e preservam o 

patrimônio histórico e arquitetônico. 

A visita in loco, onde se pode conhecer pessoalmente casas, ruas, obras de arte, sítios 

urbanos, moradores das cidades, possibilita que os alunos se sensibilizem para as fontes de 

pesquisa histórica, na interpretação de como seria a vida em outros tempos, e sobretudo de 

como o passado permanece no presente ou como são organizados os espaços urbanos. Estudar 

os lugares de memória da cidade é um recurso pedagógico privilegiado, já que permite aos 

estudantes adquirirem, progressivamente, o olhar indagador sobre a vida, ampliando sua visão 

de mundo e tomando consciência que se insere em uma época específica. 

O estudo da cidade estimula a participação ativa da criança e propicia que ela estabeleça 

relações entre as informações, desenvolvendo seu conhecimento. Permite a compreensão de 

que os documentos/ monumentos, o patrimônio cultural, não falam por si mesmos. É importante 

que o aluno aprenda a ler os documentos, problematizar, indagar e relacioná-los a outros 

conhecimentos e realidades. Nesse sentido, durante as aulas - antes do estudo de campo, da 

saída para o estudo de campo pela cidade - é necessário criar atividades que envolvam 

levantamentos de hipóteses e de expectativas prévias. O professor deve organizar, junto com os 

alunos, um roteiro de pesquisa e um mapa do local. É tarefa também do professor, conversar 

com os alunos antes do trabalho de campo sobre condutas necessárias no local, como, por 

exemplo, interferências prejudiciais aos patrimônios históricos e artísticos.  

Através dos roteiros dos estudos dos monumentos e das formas da cidade é possível que 

os alunos compreendam as relações entre os homens em diferentes tempos, nas suas 

particularidades, historicamente localizável, no seu caráter específico de uma determinada 

época inserida em um contexto. Para Aldo Rossi a forma da cidade é sempre ligada ao tempo: 

“A forma da cidade é sempre a forma de um tempo da cidade, e existem muitos tempos na 
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forma da cidade” (ROSSI, 2001: 57). Estudar as cidades, suas formas e seus monumentos, 

permite conhecer os modos de uso de cada período da cidade, de como os homens do passado 

pensavam o espaço, de como era o contexto social ao qual estavam ligados (CERTEAU, 2009). 

Esses estudos de campo pela cidade podem propiciar o desenvolvimento do olhar histórico 

sobre a realidade. Dentro desse contexto, apresento algumas fotografias do estudo de caso de 

um trabalho de campo realizado com alunos, através de um roteiro que abordou os lugares de 

memória da cidade do Rio de Janeiro. 

 

Roteiro: estudo de caso 

Três praças, três temporalidades – Praça XV, Praça Tiradentes e Cinelândia 

 

A pesquisa abordou um roteiro de visitas com diferentes grupos de alunos que está 

ligado às três praças do centro histórico do Rio de Janeiro, que simbolizam três temporalidades 

diferentes. A praça é um elemento morfológico das cidades e distingue-se de outros espaços 

que são resultado acidental de alargamento, pois nelas há uma intencionalidade do desenho 

urbano, como espaço coletivo de significação importante. Para Antonio Colchete Filho (2008), 

a praça reúne elementos históricos e formais que a tornam importante na paisagem urbana. Ela 

é um espaço aberto na natureza, público, comunitário, de circulação, de sociabilidade e onde se 

desenvolvem fatos sociais. As praças são espaços significativos para as relações sociais. O 

espaço da praça é um desdobramento da produção econômica, política e cultural. É nas praças 

que costuma ocorrer a presença do comércio mais intenso, das cerimônias públicas importantes, 

o que acaba por vincular um conteúdo simbólico de importância às praças. É um lugar de 

diálogo da cultura e da política com a população. Assim, apropriando-se dos estudos de Sisson 

(1986), o presente artigo pesquisa os vários centros da cidade do Rio de Janeiro a partir de 

determinados marcos históricos e determinadas configurações espaciais como representativas 

de diferentes instâncias do poder. O artigo se debruça no estudo de campo pela cidade com 

diferentes grupos de alunos em torno de três centros: o primeiro, formado pela Praça XV (antigo 

Largo do Paço), o grande centro colonial, onde coincidia a cidade com seu próprio centro. O 

segundo, a Praça Tiradentes (antiga Praça da Constituição), centro do Brasil monárquico, 
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quando desde a chegada de D João VI foram sendo construídos diferentes marcos como o 

Teatro Real São João, o Monumento à D Pedro I, e além disso, a praça foi também local de 

acontecimentos políticos como o juramento as bases da Constituição realizado por D Pedro I. 

Por último, o terceiro centro, formado pela praça Marechal Floriano (Cinelândia), que se 

caracteriza como o centro republicano, que se formou muito rapidamente, a partir da abertura 

da Avenida Central em 1906 com a reforma de Pereira Passos, embora antes desta reforma já 

fosse, desde os Quinhentos, o Campo da Ajuda. A partir, do início do século XX passou a 

abrigar prédios faustuosos como o Teatro Municipal, marco do ecletismo do período 

republicano. Entretanto, vale a pena ressaltar que os centros não foram substituídos um pelo 

outro, mas houve a compatibilização entre os mesmos dentro de uma nova totalidade.  

Visitamos os monumentos enumerados nas imagens a seguir, nas Praças XV, Tiradentes e 

Cinelândia, respectivamente. 

 

 

 

 

Praça XV 

 

Figura 1: Fotografia da vista do Antigo Convento do Carmo, na Praça XV. Estudo de campo com alunos 

do curso de Licenciatura em Artes da UERJ, 2016. (Coleção do autor). 

Figura 2: Fotografia da vista das fachadas da Igreja de Nossa Senhora do Monte do Carmo e da Igreja da 

Ordem Terceira de Nossa Senhora do Monte do Carmo, na Praça XV. Estudo de campo com alunos do 

curso de Licenciatura em Artes da UERJ, 2016. (Coleção do autor) 

Figura 3: Fotografia do interior da Igreja de Nossa Senhora do Monte do Carmo, na Praça XV. Estudo de 

campo com alunos do curso de Licenciatura em Artes da UERJ, 2016. (Coleção do autor). 

 



 
 

Universidade Federal do Ceará, Fortaleza | 04 a 08 de Outubro de 2021 

593 
 

 

 

Figura 4, 5 e 6: da Igreja de Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores, na Rua do Ouvidor. Estudo de campo 

com alunos do curso de Licenciatura em Artes da UERJ, 2016. (Coleção do autor) 

 

 

Figuras 7 e 8: Fotografias da fachada do Paço Imperial, na Praça XV. Estudo de campo com alunos do 

curso de Licenciatura em Artes da UERJ, 2016. (Coleção do autor). 

 

Praça Tiradentes 

 

Figura 9: Fotografia da vista do Monumento à Dom Pedro I, na Praça Tiradentes. Estudo de campo com 

alunos do curso de Licenciatura em Artes da UERJ, 2016. (Coleção do autor). 

Figuras 10, 11 e 12: Fotografias da vista do Solar do Visconde do Rio Seco, da vista da Catedral 

Presbiteriana e do Teatro Carlos Gomes, respectivamente na Praça Tiradentes. Estudo de campo com 

alunos do curso de Licenciatura em Artes da UERJ, 2016. (Coleção do autor). 
 

Cinelândia 
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Figuras 13 e 14: Fotografias da vista do Cinema Pathé e do Amarelinho, na Cinelândia. Estudo de campo 

com alunos do curso de Licenciatura em Artes da UERJ, 2016. (Coleção do autor). 

Figura 15: Fotografia da vista do Teatro Municipal, na Cinelândia. Estudo de campo com alunos do curso 

de Licenciatura em Artes da UERJ, 2016. (Coleção do autor). 

 

 

Figuras 16 e 17: Fotografias das vistas do Palácio Pedro Ernesto e do Monumento à Marechal Floriano 

Peixoto, na Cinelândia. Estudo de campo com alunos do curso de Licenciatura em Artes da UERJ, 2016 

(Coleção do autor) 

 

 

 

 

Considerações Finais 

 

O estudo de campo com os alunos da graduação pela cidade para conhecer e fruir o 

patrimônio histórico e artístico do Rio de Janeiro possibilitou o conhecimento de diferentes 

passados, onde o transeunte pode ler um universo que se ergue em cada canto, em cada praça. 

Nesse palco de concreto, de aço e de vidro, banhada pelo oceano foi possível fruir nossa história, 

nossa arquitetura, nosso povo. Estudar a cidade é ao mesmo tempo pensar a própria pluralidade 

do real e dar efetividade a este pensamento do plural: é saber e poder articular a história. Através 
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do estudo in loco foi possível perceber a cidade como lugar de transformações e apropriações, 

objeto de intervenções, mas sujeito sem cessar enriquecido com novos atributos.  

Os entrevistados, após o estudo de campo avaliaram a visita in loco. Oliveira (2016) 

ressalta que “as praças são espaços muito interessantes de serem estudados, por serem espaços 

pensados para serem públicos, suas histórias deveriam ser conhecidas por todos os estudantes”. 

Ela explica que “o estudo de campo, de um modo geral, abriu um grande livro de registros 

muito vívidos que apresentam fatos inacreditáveis a nossa frente. Nos sentimos pisando na 

história a todo o tempo, e esta vivência é de extrema importância para despertar o interesse de 

estudantes pela história”. (OLIVEIRA, 2016) 

Pela avaliação dos alunos, percebe-se que o estudo de campo desperta o interesse do 

aluno pelos espaços da cidade, e possibilita o reconhecimento do valor histórico e afetivo que 

esses espaços proporcionam e promovem como parte do patrimônio cultural que deve ser 

cuidado e preservado. Rodrigues diz que “os estudos de campo trazem alma aos estudos da 

história da arte. Uma coisa é você ler sobre um espaço, um monumento ou um objeto de arte, 

outra coisa é se ver próximo a eles e vivenciar as sensações que eles produzem ou não”. 

(RODRIGUES, 2016) 

Pelas entrevistas com os alunos, percebe-se que o estudo de campo propicia que o 

indivíduo passe a ver e enxergar o que muitas vezes nem percebe. Diz Silva (2016): “o que 

achei mais interessante foi rever o monumento na Praça Tiradentes e de fato olhá-lo e perceber 

as representações indígenas que nunca havia enxergado, apesar de estar com frequência neste 

espaço”. Ela ressalta ainda que “o roteiro é muito interessante para a formulação de um 

pensamento crítico em torno dos significados de cada monumento”. (SILVA, 2016) 

Os relatos indicam o quanto conhecer a cidade in loco proporciona um aprendizado 

significativo para os alunos. O que impressiona mais nos estudos de campo é o fato de os lugares 

vividos serem como presenças de ausências. Por exemplo, o Convento da Ajuda que não está 

mais na Cinelândia, o Palácio Monroe que um dia existiu ali, a Rua Carioca que outrora se 

chamava Rua do Piolho, porque era o apelido de um de seus moradores, e assim entre outras 

tantas histórias. Estamos ligados a estes lugares pelas lembranças. É pessoal, é isso que faz o 

espírito das praças e da cidade. Só há lugar quando frequentado por múltiplas almas. Os lugares 
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são histórias fragmentadas, tempos empilhados que podem se desdobrar, que estão ali a espera 

de apropriações dos indivíduos para fruir, vivenciar e praticar esses espaços. 
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As políticas de educação patrimonial em Sobral e o ensino de História 

Maria Jaqueline Gomes De Paula1 

 

Resumo: O patrimônio tem ganhado cada vez mais espaço na formação do professor, assim 

como, na elaboração dos currículos. Entretanto, o que se percebe ainda, é uma reflexão pautada, 

majoritariamente, por uma perspectiva de valorização e preservação de determinadas 

memórias. A proposta deste trabalho é refletir sobre as relações que podem ser estabelecidas 

entre a educação patrimonial e o ensino de História, entendendo aqui, a educação patrimonial 

como um processo que se dá a partir, necessariamente, da relação desenvolvida entre sujeitos, 

objetos, monumentos, saberes e fazeres. Logo, comprometida com a construção de um 

pensamento crítico e, portanto, capaz de produzir não só pertencimento, mas também 

estranhamentos, reconhecer silêncios e promover práticas. Para tanto, usaremos como 

referência neste estudo as experiências das ações educativas promovidas pelo município de 

Sobral, localizado na região Noroeste do Ceará e considerado patrimônio nacional pelo Instituto 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) desde 1999. Nosso objetivo é entender 

como essas ações têm sido desenvolvidas pelos professores de História nas escolas municipais 

e ainda, de que maneira o patrimônio vem sendo operado em sala de aula para pensar a cidade, 

os estudantes, os conteúdos curriculares e a própria escola.  

 

Palavras-chave: Patrimônio Cultural; Educação Patrimonial; Ensino de História. 

 

 O texto a seguir é parte das reflexões formuladas a partir de uma pesquisa ainda em 

desenvolvimento. Portanto, há muitas questões e análises a serem discutidas e aprofundadas. 

De todo modo, nosso propósito aqui é pensar as relações possíveis entre o patrimônio cultural 

e o ensino de História, entendendo a educação patrimonial como um processo pelo qual essa 

relação pode se tornar uma prática. Para isso, tomaremos como referência neste estudo o 

município de Sobral, cidade do interior do Ceará, considerada patrimônio nacional pelo 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) desde 1999.  

O patrimônio é, sobretudo, uma construção social, fruto de um determinado tempo e 

contexto histórico. Pensar o patrimônio cultural no mundo contemporâneo implica, 

necessariamente, compreender a multiplicidade de definições e sentidos que lhes são conferidos 

e que variam de acordo com as demandas e as disputas de poder estabelecidas nos arranjos 

 
1Mestranda em Ensino de História pelo programa ProfHistória da Universidade Federal do Ceará – UFC; 

Professora da Rede Estadual de Ensino Básico do Ceará. 
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sociais. Desse modo, refletir sobre o patrimônio é parte do esforço das sociedades em narrar o 

passado (GUIMARÃES, 2012) e construir outras possibilidades de ser e estar no presente.  

Houve nas últimas décadas a implantação de uma série de leis que tinham como objetivo 

promover um ideal de preservação e disseminação do patrimônio cultural, em grande medida, 

inserido numa lógica nacionalista. Entretanto, esse processo ainda não contemplou a maior 

parte da população, já que essas políticas patrimoniais, majoritariamente, se voltavam para a 

preservação de uma memória arquitetônica, monumental e sacralizada, o que dificultou a 

acessibilidade a diversos espaços e debates relevantes.  

Há, nesse sentido, um embate de memórias que são disputadas seja pela especulação 

imobiliária, seja pelo turismo desenfreado ou mesmo pela ideia de modernidade que nega o 

patrimônio alegando, muitas vezes, atraso ou uma não funcionalidade. Na busca pelo direito ao 

passado como forma de legitimar práticas, lugares e, por vezes, a própria existência, estas 

memórias acabam sendo disputadas por variados atores sociais, alguns deles, nunca antes 

presentes nestas disputas.  Estamos, portanto, diante de um campo que toma cada vez mais 

proporção, sobretudo, com a ascensão de novas narrativas e novos sujeitos.  

O patrimônio assim como a memória, seriam, segundo o historiador François Hartog, 

duas das “palavras mestras” para refletir sobre a nossa relação com o tempo na 

contemporaneidade, marcada por um novo regime de historicidade, o presentismo. Seriam, 

dessa maneira, “(...) modos diversos de traduzir, refratar, seguir, contrariar a ordem presente do 

tempo: como testemunhas das incertezas ou de uma ‘crise’ da ordem presente do tempo.” 

(HARTOG, 2014) Dessa forma, a discussão do campo do patrimônio torna-se cada vez mais 

legítima dentro do debate historiográfico, uma vez que questões como a preservação ou 

destruição de monumentos ou o que deve ser ou não preservado, quem escolhe o que deve ser 

patrimonializado ou quais memórias devem ser perpetuadas, estão na ordem do atual debate 

público. Logo, deve-se pensar em como estas questões estão sendo mediadas, debatidas e 

enfrentadas em nosso cotidiano, pois se configuram como uma das formas que a nossa 

sociedade tem lidado com o tempo.  
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Quando as políticas de patrimônio foram criadas no Brasil a partir da década de 1930, 

embora não houvesse exatamente um conjunto de ações voltadas à prática educativa, havia uma 

preocupação com o público. Afinal, como se daria uma política preservacionista sem a 

participação, o respeito e a “conscientização” da sociedade? Ainda que de modo limitado e com 

inúmeras problemáticas, pensar o patrimônio e a relação com os sujeitos do seu entorno, de 

alguma maneira, sempre esteve presente no debate, mesmo antes da criação do IPHAN, como 

afirmou Mário Chagas ao mencionar o serviço educativo do Museu Nacional iniciado 

formalmente em 1926. (CHAGAS, 2013) O público, nesse sentido, seria o meio pelo qual o 

processo de preservação do patrimônio seria legitimado.  

Para isso, diversos documentos foram produzidos na tentativa de estabelecer essa 

relação através de ações educativas. É o caso, por exemplo, da Recomendação de Nairóbi 

(1976) e da Recomendação de Paris (1989). Ambas mencionavam a necessidade de promover 

iniciativas que despertassem o interesse e a participação da população na proteção e salvaguarda 

do patrimônio cultural por meio de um processo de conscientização, “(...) se bem sucedidas, 

tais ações levariam a uma ‘tomada de consciência’ do público-alvo, tornado, a partir de então, 

uma espécie de parceiro na salvaguarda dos bens culturais patrimonializados.” (GONÇALVES, 

2014: 86) Essa perspectiva também é desenvolvida no Brasil através de um amplo repertório 

de documentos que servem como norteadores das propostas de educação para o patrimônio. 

Nesse sentido, não há como pensar o patrimônio na atualidade, sem usar como 

referência a Constituição de 1988, chamada de “Constituição Cidadã” não por acaso. É através 

deste documento, fruto do contexto de abertura política, que a noção de patrimônio é vinculada 

à prática da cidadania e é ampliada, incluindo a questão da imaterialidade dos bens patrimoniais 

e ressaltando a concepção de uma identidade nacional estabelecida a partir da diversidade dos 

grupos que compõem a nação brasileira. O patrimônio, então, ganha status de direito. E, mais 

uma vez, seria necessário pensar e elaborar meios para que esse debate chegasse ao público, 

tornando-se, a partir da ideia de conscientização, um dever e responsabilidade de todos.  

Por muito tempo, os debates historiográficos no campo do patrimônio cultural se 

furtaram ou negligenciaram uma real aproximação com as reflexões junto ao ensino de História. 
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Não à toa, muitas ações educativas em exposições e museus, por exemplo, foram promovidas 

por arquitetos ou pedagogos junto aos projetos de educação patrimonial já ligados às 

instituições. Só nos últimos anos, percebemos uma tentativa de apropriação desse debate e um 

aumento no número de pesquisas que promovem essa reflexão.  

Em pesquisa realizada pela professora Carmem Gil (2020) entre os anos de 2015-2017, 

o verbete “educação patrimonial” aparece como palavra-chave em 372 trabalhos no Banco de 

Teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Usando 

como critério a seleção de pesquisas que discutiam especificamente patrimônio, educação 

patrimonial e ensino de História, restaram apenas 15 trabalhos. Ainda assim, como conclusão 

provisória, a pesquisa adverte que “há, de certa forma, um esforço para desatrelar as ações 

educativas dos acervos consagrados, mas, por outro lado, também há uma continuidade na 

crença de uma educação patrimonial para despertar interesse, respeito e estima pelo 

patrimônio.” (GIL, 2020: 120) Logo, apesar dos avanços nesse debate, é preciso elaborar de 

maneira mais efetiva qual o lugar do ensino de História e dos professores de História nesse 

processo.  

Para tanto, entendemos a escola como um espaço no qual deve-se pensar o mundo a 

partir das questões que marcam a realidade e as experiências dos estudantes, as problemáticas 

que envolvem o patrimônio podem ser usadas pelo ensino de História para pensar o nosso tempo 

de maneira crítica e reflexiva. Proporcionando um ensino que permita transgressões (HOOKS, 

2017), num movimento que transforme a educação na prática da liberdade, tornando o processo 

de ensino e aprendizagem mais amplo e democrático. 

O processo educativo que tem como referência os bens culturais de um determinado 

lugar, deve ser desenvolvido de modo a produzir questionamentos e não afirmações categóricas 

(GONÇALVES, 2017). Portanto, precisamos pensar uma educação para o patrimônio sob a 

ótica de Paulo Freire, ou seja, como um processo de construção de saberes do qual fazem parte 

educadores e educandos e não como uma prática hierárquica de lugar do saber.  
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É nesse contexto que o ensino de História pode ser discutido junto ao patrimônio 

cultural. Visando a possibilidade de desenvolver uma reflexão questionadora sobre os espaços 

da cidade e os bens patrimoniais apresentados a partir da oficialidade ou não. O professor de 

História ao trabalhar com o patrimônio em sala de aula, deve ter clareza de que não pode agir 

como gestor público ou qualquer coisa que o valha, mas deve procurar estratégias pedagógicas 

que estimulem uma elaboração crítica a respeito dos lugares, saberes e fazeres que estão sendo 

apresentados ali enquanto patrimônios culturais, inseridos em uma dada ordem de tempo. 

Entender o Patrimônio Cultural como aquilo que define o outro a partir dos referenciais 

identitários constituídos em diferentes momentos e espaços (NOGUEIRA, 2015) cria 

possibilidades para elaborarmos novos olhares, mediados pela concepção de que é possível 

aprender História e refletir sobre as suas problemáticas muito além das paredes que encerram 

uma sala de aula, sendo a cidade um espaço de potencialidade reflexiva.  

“[...] O espaço urbano se torna um lugar de inteligibilidade, de construção de narrativas 

que cumprem funções de situar os indivíduos no tempo e no espaço e de dar sentido às suas 

vidas.” (PESAVENTO, 2012: 397). Para analisarmos esta relação entre o patrimônio e a sala 

de aula, tomamos como referência a cidade de Sobral, que assim como nos inspira Ítalo Calvino, 

pode ser percebida sob diversas perspectivas, afinal, “a cidade de quem passa sem entrar é uma: 

é outra para quem é aprisionado e não sai mais dali; uma é a cidade à qual se chega pela primeira 

vez, outra é a que se abandona para nunca mais retornar [...]” (CALVINO, 1990: 115). É 

justamente entendo a cidade como um lugar de múltiplos olhares e sujeitos que entendemos ser 

possível elaborar relações a partir da educação patrimonial.  

Sobral possui um conjunto arquitetônico e urbanístico tombado a nível federal desde 

1999 e compreende a maior área de proteção rigorosa tombada pelo IPHAN no Ceará. 

Formada a partir das terras da antiga Fazenda Caiçara, a cidade apresenta uma estrutura urbana 

que atravessa vários ciclos econômicos, com imóveis que correspondem ao período entre os 

séculos XVIII ao XX. Sendo considerado um dos núcleos urbanos mais antigos do estado, em 

1773, o povoado foi elevado a vila e recebeu o título de Vila Distinta e Real de Sobral. Essa 
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titulação justifica, em grande medida, os discursos de monumentalidade que circundam o 

imaginário local e forjam uma identidade sobralense, chamada por muitos de sobralidade2.  

Será, em parte, baseada nessa versão oficial da história da cidade, que uma parcela da 

elite sobralense vai sustentar o discurso de preservação dos espaços que evocam, justamente, 

as marcas de um passado glorioso e triunfante. Ainda que já houvesse um interesse pela 

salvaguarda de alguns prédios dado, por exemplo, o tombamento do Teatro São João tanto a 

nível estadual (1968), quanto a nível municipal (1983), é somente na década de 1990, mais 

precisamente na gestão do prefeito José Prado, que as disputas em torno da questão da 

preservação do patrimônio local serão aprofundadas e na gestão “Sobral no rumo certo”, do 

então prefeito Cid Gomes (1997-2004), a questão da patrimonialização toma uma proporção 

maior e gera resultados concretos. Em meio a narrativas diversas, a questão da 

patrimonialização foi se tornando, sobretudo, uma disputa de poder. Envolvendo empresários 

locais, uma elite que se reivindicava intelectualizada, alguns membros do clero sobralense e a 

classe política em geral, todos argumentavam a partir dos seus próprios interesses.  

Paralelamente ao processo de patrimonialização da cidade, também foram sendo 

propostas ações educativas usando o patrimônio local como referência, de modo mais 

específico, o patrimônio “pedra e cal”. Em um primeiro momento, o que percebemos é uma 

gerência do IPHAN quanto às atividades educativas apresentadas. Logo em seguida ao processo 

de restauro da Casa do Capitão-Mor3, foi criada naquele espaço a Coordenação de Estudos 

Urbanos. Esse órgão, além de oferecer informações sobre o centro histórico e liberar processos 

de obras, também promovia ações de Educação Patrimonial, desenvolvendo mediações com as 

escolas através de cartilhas desenvolvidas pelo IPHAN, em parceria com a Secretaria de Cultura 

do município.  

 
2Um dos primeiros registros que referenciam uma possível identidade sobralense aparece na obra O Cearense, de 

Parsival Barroso. Embora não use diretamente o termo sobralidade, o autor ao pensar a construção de uma 

cearensidade, apresenta Sobral como um modelo a ser seguido. “Poder-se-ia talvez sintetizar essa ordem de 

conceitos se mais um neologismo viesse envolver e condensar êsse êsforço coletivo e constante de valorização, 

que é apanágio do povo de Sobral: Sobralização. O Ceará deveria sobralizar-se, isto é, valorizar-se a todo custo, à 

base de um conhecimento cientificamente válido de sua realidade global (...)” (BARROSO, 1969, p. 130) 
3Hoje é o Centro de Referência Cultural e Histórica de Sobral: Casa do Capitão-Mor e é considerada como a mais 

antiga edificação da cidade, erguida por volta de 1772 no espaço que é considerado como o primeiro núcleo 

habitacional do processo de desenvolvimento urbano de Sobral.  
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 Em 2002, pouco tempo depois da oficialização do tombamento, a Prefeitura Municipal 

de Sobral em parceria com a Fundação Demócrito Rocha, lança o livro Descobrindo e 

Construindo Sobral. Essa obra era destinada aos alunos do Ensino Fundamental I das escolas 

públicas municipais e traz em sua unidade de abertura uma apresentação do patrimônio local: 

“Vamos conhecer o Patrimônio Histórico de Sobral?” As autoras, Giovana Saboya, na época 

diretora do Museu Dom José, e Isorlanda Caracristi, professora do curso de Geografia da UVA, 

propõem uma história da cidade sob uma perspectiva histórica e geográfica.  

Ainda que o patrimônio imaterial seja mencionado como uma categoria, não há 

especificidade alguma ao apresentá-lo. Desse modo, o objetivo desse material é proporcionar 

um conhecimento sobre o centro histórico abarcado pelo perímetro de tombamento, numa clara 

tentativa de associar a cidade aos costumes europeus e à religião católica, já que o fio condutor 

do percurso feito pelos personagens, são as torres das igrejas, bem como outros imóveis 

relacionados direta ou indiretamente à Igreja Católica. 

São esses discursos que sustentam a experiência do passado de glórias sobralense, 

mitificado através dos “vultos ilustres”, membros das famílias tradicionais e dos espaços de 

memórias construídos que garantem ou tentam garantir, a permanência dessa narrativa através 

dos seus novos usos, pautados no discurso oficial da história da cidade. A abordagem do 

material parte da premissa de que é preciso conhecer o patrimônio para que, dessa maneira, haja 

um reconhecimento quase automático e, assim, aquele bem possa ser preservado pela 

comunidade. Essa concepção há muito virou uma espécie de verdade absoluta quando o assunto 

é educar através do patrimônio.  

O “conhecer para preservar”, contudo, não garante por si só uma relação de sentidos. 

Não existe uma linha sequencial nesse processo se, afinal, não houver uma proposta que busque 

uma reflexão a partir das práticas e do cotidiano daqueles que são apresentados ao patrimônio. 

Portanto, não se trata de negar a promoção e o estímulo do conhecimento por meio do 

patrimônio, mas é preciso questionar a Educação Patrimonial como solução redentora para o 

problema da preservação. (SCIFONI, 2019) Nesse sentido, é importante pensar a discussão do 

Patrimônio Cultural na cidade de Sobral como direito social e não como uma ação impositiva 
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de uma parcela da população elitizada, intelectualmente ou economicamente, que transfere a 

responsabilidade da preservação para o todo, quando as narrativas e memórias apresentadas 

pelos discursos da patrimonialização dessa cidade privilegiam tão poucos.  

Se formos apresentar uma sequência temporal para pensar a construção da relação entre 

patrimônio e ensino no Brasil, vale mencionar alguns outros documentos que podem ser 

considerados como referências fundamentais para a construção do conceito de educação 

patrimonial. Esses materiais não necessariamente dão conta de fundamentar uma origem da 

relação público-patrimônio, como vimos, mas nos últimos anos eles têm dado suporte teórico e 

viabilizado boa parte das ações educativas que têm como mote o patrimônio cultural. A 

publicação do Guia Básico de Educação Patrimonial do IPHAN de 1999, a criação da Gerência 

de Educação Patrimonial e Projetos, órgão do IPHAN com as diretrizes políticas apresentadas 

na publicação do caderno Educação Patrimonial: históricos, conceitos e processos em 2014 e 

a promoção dos Inventários Participativos em 2016 (TOLENTINO, 2018), são formas de 

compreender como essa relação vem sendo estabelecida na sociedade. 

Fica evidente, nesse caso, que a proposta de uma educação para o patrimônio foi pautada 

predominantemente pelo IPHAN, ainda que o campo do patrimônio tenha se incorporado ao 

debate historiográfico muito antes. Mesmo com uma série de críticas às formas como essas 

propostas eram conduzidas, sobretudo, porque boa parte delas ainda estavam amparadas pelo 

duo “conhecer para preservar” numa clara relação de subserviência, é notória a difusão e 

popularização da ideia de patrimônio vinculada por estes mecanismos e suas práticas 

educativas, sendo relevante para a ampliação desse debate também no âmbito das leis 

educacionais no país. 

A Lei de Diretrizes e Bases (Lei nº 9.394/96) apresenta a importância de complementar 

os conteúdos do currículo a partir das especificidades características de cada região, assim como 

os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (2002). Os PCN’s de História 

mencionam a importância da preservação a partir da discussão do Patrimônio Cultural, 

entendendo que os estudantes teriam direito à memória como um componente necessário à 

cidadania.  Mais recentemente, temos a inserção do estudo do patrimônio cultural como 
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conteúdo obrigatório, ainda que de modo transversal, no caso da recente Base Nacional 

Curricular Comum (BNCC), aprovada em 2017. Agora, não só a disciplina de História, mas 

também a área de linguagens e códigos e o ensino de artes, serão responsáveis por refletir sobre 

o patrimônio cultural.  

Sendo assim, os documentos citados aqui corroboram e justificam o estudo do 

patrimônio como algo que deve fazer parte do cotidiano e da prática escolar. O objetivo ao 

apresentar essa documentação aqui é evidenciar que atualmente existem variadas possibilidades 

para pensar as questões relacionadas ao campo do patrimônio, cultura e memória dentro do 

próprio currículo escolar e não como se fosse uma atividade extraclasse ou extracurricular, 

afinal, são proposições apresentadas pelas próprias políticas que fomentam o currículo.   

Portanto, a questão é pensar como o professor de História pode fazer uso dessas 

possibilidades para promover um ensino mais democrático e reflexivo, entendendo que o 

conhecimento pode e deve ser buscado também fora das quatro paredes da sala de aula 

convencional, cabendo entender a cidade de Sobral, no caso, como um espaço cheio de 

potencialidades para pensar novas práticas, novos sujeitos e novas narrativas a partir do uso do 

Patrimônio Cultural como ponto de partida para essas análises e entender que esse patrimônio 

é palco de disputas, conflitos, jogos de interesses, silêncios e múltiplos olhares.  

Ainda como decorrência das novas diretrizes e direitos apresentados pela Constituição 

Federal de 1988, assistimos a uma série de disputas pela memória através do empoderamento e 

reconhecimento de diversos movimentos sociais, antes invisibilizados e silenciados pela 

instituição de uma história nacional marcada majoritariamente por um modelo colonialista e 

eurocêntrico. Para minimizar e tentar corrigir essa perspectiva historiográfica, foi criada em 

2003 a Lei nº 10.639, que estabelece a obrigatoriedade do ensino da cultura afro-brasileira no 

currículo escolar. Em 2008, a lei é ampliada e passa a incluir a temática da história e cultura 

afro-brasileira e indígena como conteúdo obrigatório a ser discutido na escola através da Lei nº 

11.645. Esses documentos são importantes na medida que abrem margem para pensar outras 

possibilidades de narrativas na relação com o patrimônio, estabelecer dúvidas e elaborar 
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questionamentos sobre os espaços e instrumentos que norteiam as políticas patrimoniais no 

Brasil.  

Dessa forma, a educação patrimonial pode auxiliar no processo de decolonização do 

ensino. Cabe ao professor de História ao operar com o patrimônio em sala de aula ou nos lugares 

de memória (NORA, 1993) a elaboração de dúvidas que questionem a naturalização do 

patrimônio. É preciso, nesse processo, dessacralizar os discursos que sustentam a ideia de 

patrimônio e reformular outras perspectivas de ensino-aprendizagem a partir da educação 

patrimonial, rompendo com a concepção de uma “alfabetização cultural”, entendendo os vários 

usos e potencialidades do campo do patrimônio para a prática de uma educação mais diversa e 

participativa. 
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A contraposição entre novo e velho na cidade de Anápolis-GO: um debate 

sobre patrimônio e memória 
Mario Calaça1 

Adriana Mara Vaz de Oliveira2 

 

Resumo: Anápolis é uma cidade goiana de médio porte localizada entre duas capitais - Goiânia 

e Brasília – que possuem relevante acervo patrimonial edificado. Por anos a cidade abrigou um 

ramal da Estrada de Ferro Goiana, possuindo três estações que existem até hoje. A prosperidade 

da Estrada de Ferro levou Anápolis a se tornar uma das principais economias do centro-oeste, 

desencadeando também sua formação urbana, com a construção de diversos edifícios relevantes 

nesse período (a partir da década de 1930). Parte dessas edificações que persistem na atualidade 

são consideradas patrimônio pela relevância histórica que desempenharam na história da 

cidade. A relação dos anapolinos com o patrimônio edificado de Anápolis é nebulosa e um claro 

reflexo disso é a forma com que os cidadãos lidaram com a recente reforma realizada na Estação 

Ferroviária Central, que por anos ficou escondida em meio a um Terminal Urbano. A estação 

não é valorizada e não muitos residentes da cidade sabiam de sua existência antes de ser 

reformada. Ao contrário da forma que a população anapolina lida com o patrimônio e com a 

história, a novidade - grandes empreendimentos, estruturas, espaços de lazer - é sempre bem 

recebida. Essa relação de contraposição entre história e novidade nos leva a questionar: qual a 

relação que os anapolinos têm com o patrimônio edificado da cidade? A Estação Ferroviária 

Central não é valorizada por não ter um uso efetivo? Como prosseguir para que os edifícios 

históricos da cidade sejam valorizados, como os grandes empreendimentos, e cumpram sua 

função enquanto suporte à memória? São perguntas que nos levam a um debate – e não a uma 

resposta definitiva - em que a percepção dessa relação que envolve memória e identidade em 

Anápolis ajude a entender como a cidade lida com sua própria história, sendo esta um lugar na 

discussão entre patrimônio e memória.  

 

Palavras-chave: patrimônio; memória; Anápolis; 

 

1 A CIDADE ENTRE CAPITAIS 

 

 Anápolis é uma cidade média3 localizada entre a capital de Goiás, Goiânia, e a capital 

do Brasil, Brasília (figura 1). Possui um importante papel na economia do estado e isso se deve 

a forte presença da indústria e do comércio na localidade. Essas características perduram desde 

 
1Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Projeto e Cidade da Universidade Federal de Goiás (FAV/UFG); 
2 Doutorado em História pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e docente do Programa de Pós-

Graduação em Projeto e cidade da Universidade Federal de Goiás (FAV/UFG). 
3 É importante aqui ressaltar que há diferenças entre cidades de porte médio e cidades médias. A primeira, se 

resume a características demográficas enquanto a segunda abrange outras questões. “Contudo, a expressão cidade 

média alcança um significado que não se restringe apenas em classificá-las em um ou outro parâmetro 

demográfico. Sua relevância se associa com a dinâmica de organização territorial do trabalho que transformou o 

espaço brasileiro e imprimiu um processo de urbanização complexo e marcado pelas desigualdades regionais” 

(LUZ, 2009, pg. 80) 
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o início do desenvolvimento da cidade, marcado pela construção de um ramal da Estrada de 

Ferro de Goiás (EFG) na região.  

 

Figura 1: Ilustração esquemática do eixo Goiânia-Anápolis-Brasília. Fonte: autoral. 

 

 Um pequeno povoado nomeado de Santana das Antas em 1873 deu início ao que hoje é 

Anápolis, se tornando cidade em 1907. A partir da década de 30, definida pela chegada dos 

trilhos da estrada de ferro e pela construção de Goiânia, a cidade começou a se desenvolver 

tanto comercialmente quanto industrialmente. Luz (2005) diz que a ferrovia inseriu Goiás no 

mercado nacional e contribuiu para a entrada de imigrantes no estado. A implantação da 

ferrovia em Anápolis possibilitou a fomentação da economia da cidade e se tornou um ponto 

terminal dos trilhos, o que a colocou como entreposto comercial com outras regiões goianas 

(POLONIAL, 2000).  

 Em 1933 foi lançada por Pedro Ludovico Teixeira4 a pedra fundamental de Goiânia. A 

nova capital do estado estimulou a escalada de Anápolis através da construção de rodovias e 

obras de saneamento. O rápido crescimento econômico possibilitou a construção de diversos 

edifícios no centro da cidade, marcados por influência de Goiânia e também de dezenas de 

imigrantes árabes que chegavam a Anápolis - fundamentais na formação e desenvolvimento do 

comércio na cidade. A transferência da capital federal para Brasília (a partir de 1960) também 

reverberou em Anápolis, sendo o eixo Goiânia-Anápolis-Brasília um dos mais importantes da 

 
4Pedro Ludovico Teixeira foi um político goiano e fundador de Goiânia.  
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região. Em 1972 a cidade recebeu o DAIA (Distrito Agroindustrial de Anápolis)5, um dos 

maiores polos industriais do centro-oeste. 

 As décadas de 30-70 foram marcadas pelo desenvolvimento econômico da cidade em 

meio a duas capitais e a construção da ferrovia através da Estrada de Ferro de Goiás. Esse 

contexto gerou um anseio natural por destaque entre elas, com um incessante desejo por 

progresso – sendo os principais interessados nesse desenvolvimento, grupos políticos e sociais 

que queriam romper com o atraso.  A modernização que os trilhos trouxeram, juntamente com 

o desenvolvimento indireto ocasionado pela construção de Goiânia e todos os princípios 

modernos que a capital Brasília trazia consigo, influenciou diretamente nesse desejo por 

avanços.  

 A necessidade por progresso e modernidade torna as cidades entregues às 

transformações, o que pode ocasionar em desapego e descaso com sua história e signos do 

passado (SILVA; VALVA, 2018). Anápolis sempre foi marcada por essa intensa mudança, seja 

pelo rápido desenvolvimento e desapego por hábitos antigos quanto em seu perfil, destacado 

anteriormente. Os fatos narrados se refletem na arquitetura da cidade através dos edifícios 

encontrados no setor Central, muitos deles reminiscentes da modernidade e construídos durante 

as décadas de desenvolvimento (1930-1970).   

Atualmente, Anápolis possui alguns edifícios tombados pelo Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), sendo eles: o Museu Histórico Alderico Borges de 

Carvalho (1907); a Escola Estadual Antesina Santana (1926); Coreto da Praça James Fanstone 

(1926); o prédio do Colégio Couto Magalhães (1932); a sub-estação ferroviária General Curado 

(1935) (figura 2); a Estação Ferroviária Prefeito José Fernandes Valente (1935); o prédio da 

Diretoria de Cultura, antiga Prefeitura e Fórum de Anápolis, localizado na Praça Bom Jesus 

(1938); o prédio da Escola de Artes Osvaldo Verano (1947); o Mercado Municipal (1951); a 

Estação Engenheiro Castilho (1951); a Casa JK (onde o termo de transferência da capital federal 

para Brasília, DF, foi assinado por Juscelino Kubitscheck em 1956); e a Fonte Luminosa da 

Praça Bom Jesus (década de 1960). Contudo, mesmo sendo poucas, o descaso por essas 

edificações é visível desde a conservação física quanto na falta de ligação com a história desses 

edifícios.  

 
5 Anápolis abriga o maior polo agro-industrial do centro oeste com mais de 100 indústrias ativas, inclusive 

multinacionais e montadoras. É a segunda maior economia do estado e tem uma grande parcela no PIB goiano. 
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Figura 2: Sub-estação Ferroviária General Curado abandonada. Registro de 2015. Fonte: Acervo de Glaucio 

Henrique Chaves. <http://www.estacoesferroviarias.com.br/efgoiaz/galcurado.htm>. Acesso em 07/07/2021 

 

 

2 CIDADE, MEMÓRIA E PATRIMÔNIO  

 

 A imagem e identidade de Anápolis foi construída em torno de alguns fatores 

específicos, como a ferrovia, as capitais e suas atividades comerciais. A produção arquitetônica 

da cidade foi marcada por três fases distintas: arquitetura da mineração - marcada pela tipologia 

colonial6, arquitetura da ferrovia e dos imigrantes – de característica eclética7, e a arquitetura 

entre capitais – com o Art Déco e a arquitetura modernista8 como principal expoente. 

(CARVALHO; MELLO, 2016) 

 
6“As edificações construídas nesse período seguiam o padrão descrito por Reis Filho (2004) para as casas do 

período do Brasil Colônia: edificação na parte frontal com fachada na testada do terreno; telhados com duas ou 

quatro águas; estrutura autônoma de madeira com base de pedra; paredes de taipa de mão ou de pilão; janelas e 

porta regulares em madeira.” (CARVALHO; MELLO, 2016, pg. 4) 
7 “Difundiu-se o tipo de casa urbana com porão alto, jardim lateral, varanda em perfis metálicos e, claro, com suas 

fachadas ricamente decoradas e arrematadas por platibandas. Esquema básico que se desdobrou em versões 

monumentais e modestas.” (CARVALHO; MELLO, 2016, pg. 4) 
8“Em Anápolis, a arquitetura de linhas geometrizadas foi aplicada em galpões industriais; no conjunto abrigou a 

sede da administração pública, como em Goiânia; em lojas e residências. No geral, o déco imprimiu suas marcas, 

seja em construções novas ou em fachadas reformadas, junto a diferentes segmentos da população. [...] Já a década 

de 1950 trouxe novas influências com o projeto e a construção de Brasília. Novamente, Anápolis situada entre as 

duas capitais, receberia influência das novidades. Dessa vez, a sintaxe corbusiana chegava ao sertão, sobretudo, 

através das obras de Oscar Niemeyer construídas em Brasília.” (CARVALHO; MELLO, 2016, pg. 4) 

http://www.estacoesferroviarias.com.br/efgoiaz/galcurado.htm
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 Este processo de transformação vivido por Anápolis, e por tantas outras cidades, é um 

grande combustível para a produção de suas histórias. Os símbolos de outrora permanecem, 

perduram e atravessam o tempo como signos9, de forma a funcionar como elementos de 

ativação da memória – individual ou coletiva. A memória nos dá a ilusão de que o que já passou 

não é definitivamente inacessível, pois através da lembrança é possível fazê-lo vivo (CANDAU, 

2011, pg. 16).  

A história é reproduzida através da perpetuação dos relatos pelos indivíduos, os 

tornando integrantes desse passado histórico. Halbwachs (2003) diz que a memória coletiva é 

um conjunto de memórias individuais que em certo ponto se convergem. Indivíduos diferentes 

possuem memórias distintas que podem constituir uma única lembrança que possui pontos de 

vista diversos. Essa memória coletiva pode ser atrelada a pessoas, coisas, elementos da 

natureza, edifícios, etc.  

 

Diríamos voluntariamente que cada memória individual é um ponto de vista sobre a 

memória coletiva, que este ponto de vista muda conforme o lugar que ali eu ocupo, e 

que este lugar mesmo muda segundo as relações que mantenho com outros meios 

(HALBWACHS, 2003, p. 51). 

 

 A cidade de Anápolis não tem costume de conservar ou dar importância aos seus 

edifícios históricos, quando em contraposição dá muito valor aos novos empreendimentos. A 

arquitetura é uma das representantes do tempo e da cultura, sendo também um signo para a 

memória coletiva. Quando não é dada a devida importância à conservação desta memória, há 

um enfraquecimento de laços e, principalmente, uma ruptura com a identidade da sociedade 

local (SILVA; VALVA, 2018, p.22). 

A identidade é um elemento da memória e o patrimônio uma dimensão desta. Restituir 

a memória é restituir a identidade (CANDAU, 2011, pg. 16). Portanto, o uso, a valorização e 

conservação de edifícios históricos são formas de resguardar a identidade de uma cidade. 

Através de novos usos, esses edifícios passam a fazer parte da história de uma nova geração, 

atribuir novas memórias ao mesmo tempo em que ativa memórias passadas. Le Petit (2001, pg. 

149) em menção a Halbwachs diz que “o passado não se conserva e não se ressurge idêntico. 

 
9“O termo geral que usamos para palavras, sons ou imagens que carregam sentido é signo. Os signos indicam ou 

representam os conceitos e as relações entre eles que carregam em nossa mente e que, juntos, constroem os 

sistemas de significados da nossa cultura.” (HALL, 2016, pg. 37) 



 
 

Universidade Federal do Ceará, Fortaleza | 04 a 08 de Outubro de 2021 

614 
 

 

A cada etapa do seu desenvolvimento a sociedade remaneja suas lembranças de forma a adequá-

las às condições do momento de seu funcionamento”. 

Silva e Valva (2018) apontam que parte desse desprendimento da cidade em relação a 

sua história que se reflete em seus edifícios históricos, se deve ao fato do anseio por progresso 

e desenvolvimento, sendo amplamente retratados pelos periódicos que vigoravam na época - 

como o jornal ‘O ANÁPOLIS’10. São agentes econômicos e políticos que geralmente 

participam como protagonistas nessa busca em tornar as cidades em uma “mercadoria a ser 

vendida, num mercado extremamente competitivo, em que outras cidades também estão à 

venda” (ARANTES et al, 2002, pg. 78). Dessa forma, com o anseio incessante pelo progresso 

somado à falta de educação patrimonial e de conhecimento pela sua própria história, Anápolis 

se tornou desprendida do seu passado.  

 

3 EDIFÍCIOS E HISTÓRIA 

 

 A Estação Ferroviária Central é um grande exemplo do desprendimento da população 

com seus edifícios históricos. A Estação de Ferro de Anápolis (Prefeito José Fernandes Valente) 

foi construída entre os anos de 1933 e 1935 (figura 3), sendo inaugurada no dia 7 de setembro 

do mesmo ano. Projetada pelo engenheiro Wenefredo Barcelar Portela, a estação seria um dos 

trinta pontos de embarque e desembarque projetados para a EFG, ligando Minas Gerais a Goiás. 

Para abrigar a estrada de ferro, Anápolis recebeu importantes mudanças em sua fisionomia 

urbana, como reforma de antigos prédios, públicos ou privados, residenciais ou comerciais. 

(POLONIAL, 2000, p. 67). 

 

 
10 Para complementação, ler ‘Imagens do comercio anapolino no jornal “O ANÁPOLIS” (1930-1960): A 

construção da Manchester Goiana’. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em História da 

Pontifícia Universidade Católica de Goiás orientada pela Profª Drª. Adriana Mara Vaz de Oliveira. Nela, Machado 

discorre sobre o imaginário de progresso criado a partir de análises das matérias veiculadas no jornal ‘O 

ANÁPOLIS’. 
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Figura 3: Estação de Ferro de Anápolis, 1935. Fonte: Acervo Iconográfico do Museu Histórico de Anápolis. 

 

 O edifício funcionou efetivamente até o ano de 1976 quando o seu volume de 

carga/descarga foi transferido para a Estação Engenheiro Castilho11, que se tornou a ponta de 

linha da EFG. Após a sua desativação, a Estação de Ferro de Anápolis foi utilizada pela 

administração da prefeitura, passando por poucas reformas durante a década de 1990. Em 1986 

a prefeitura autorizou a construção do Terminal Urbano no pátio de manobras da estação, que 

direcionaria todos os ônibus da cidade para um único ponto. No fim da década de 90, o Terminal 

sofreu uma grande ampliação, sendo construído ao redor do edifício, o descaracterizando e 

obstruindo sua visibilidade por completo (figura 4 e 5).  

 

 
11A Estação Engenheiro Castilho foi construída em 1953 para servir de apoio à Estação de Ferro de Anápolis 

(Prefeito José Fernandes Valente). Está localizada no bairro Vila Industrial, próximo ao setor Central e ao bairro 

Jundiaí. Após a sua desativação, por volta da década de 80, passou a não ter uso efetivo até funcionar como uma 

escola de panificação da prefeitura de Anápolis durante alguns anos. Atualmente encontra-se subutilizada. 
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Figura 4: Estação Ferroviária de Anápolis em meio ao Terminal Urbano, 2014. Fonte: Google Earth. 

 

 

Figura 5: Estação Ferroviária de Anápolis em meio ao Terminal Urbano, 2014. Fonte: Acervo de Lucas Vargas. 

Disponível em: <https://shcu2014.com.br/poster/053.html>. Acesso em 07/07/2021. 

 

 Por anos a Estação ficou escondida em meio ao Terminal Urbano e a população se quer 

lembrava de sua existência, até ser restaurada e parte do terminal demolido em 2015 (figura 6). 

Silva (2019) aponta o desapego da população com a estação e com seus edifícios históricos 

através de uma pesquisa de campo realizada para a redação de dissertação. Muitos 

perguntavam: 
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“qual a importância disso?”, “por que a preocupação com o passado quando os 

problemas atuais parecem mais urgentes e importantes?” ou “o que acontecimentos 

tão distantes têm a ver com a nossa vida hoje?”, as quais refletem o descaso e o 

desinteresse de parte da sociedade contemporânea com o passado e com aquilo que 

representa um vínculo entre o ontem e o hoje. (SILVA, 2019, pg. 103) 

 

 

Figura 6: Estação Ferroviária de Anápolis em meio ao Terminal Urbano, 2021, após demolição da parte frontal 

do Terminal que obstruía a visão à Estação. Fonte: Google Earth. 

 

Essas questões são evidenciadas também em periódicos que foram analisados por Silva 

(2019), como no Jornal Tribuna de Anápolis, através da matéria ‘Memória degradada’ – datada 

de 2005. Nela, o Jornal chama a atenção para a omissão das gestões municipais e também da 

falta de consciência popular acerca do patrimônio.  

 

Anápolis é “uma das cidades de mais de 250 mil habitantes do País que não possui 

centro histórico – um grupo de edificações, diferenciadas pela época e estilo 

arquitetônico em que foram edificados, onde se resguarda a identidade local” e que a 

dois anos de seu centenário encontrava-se marcada pela falta de identidade, 

justamente pela pouca importância concedida a seus marcos memoriais. Sendo que, 

como frisou a reportagem, apenas um número ínfimo de pessoas, incluindo 

historiadores, autoridades públicas e populares, chamava a atenção para tal fato, além 

de reconhecer que a história de Anápolis se restringia a estudiosos e pesquisadores. 

(SILVA, 2019, pg. 91) 

 

 Mesmo após a demolição de parte do terminal, a população parece não se importar com 

a Estação. Ela reformada ou não, parece não fazer diferença. Essa problemática é evidenciada 
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pelo fato de a população não vivenciar esse edifício, não criar novas conexões com ele ou não 

o enxergar como parte da efetiva daquele centro. Um outro problema que dificulta essa 

aproximação é a ocorrência de a estação ainda estar inserida em uma paisagem conflituosa, 

tanto visualmente quanto estruturalmente. 

 
Se sobressaem ao seu redor, o Terminal 1, o camelódromo, diversos comércios com 

seus letreiros chamativos e que escondem vestígios históricos, além da Praça 

Americano do Brasil que se encontra também bastante degradada e abriga o prédio da 

Biblioteca Municipal – espaço com potencial para sociabilidade e cultura, mas pouco 

valorizado e reconhecido. (SILVA, 2019, pg. 123) 

  

 A problemática envolvendo os edifícios históricos em Anápolis não se limita a Estação 

Central, mas à grande parte dos outros edifícios. A Estação General Curado encontra-se 

degradada e sem uso efetivo, a Estação Engenheiro Castilho funcionou como escola de 

panificação por diversos anos e hoje se encontra inutilizada. No mesmo local se encontra parte 

da prefeitura de Anápolis, funcionando em um dos galpões que serviam de apoio à estação. Os 

outros edifícios históricos, com exceção do Museu Histórico Alderico Borges Carvalho, do 

Colégio Couto Magalhães, do Coreto - que funciona como lanchonete - e do Mercado 

Municipal, são utilizados para abrigar tarefas ligadas à prefeitura ou estão sem uso efetivo. 

 

4 NOVOS USOS E A DINÂMICA PATRIMONIAL PARA O FUTURO EM ANÁPOLIS 

 

 O cenário exposto em relação aos edifícios históricos e patrimoniais na cidade de 

Anápolis não é o mesmo em relação aos novos e grandes empreendimentos. 

 

Em Anápolis, nem gestão nem população se atentaram para a importância da 

preservação. A novidade, a modernização, o desapego à história e os grandes projetos 

– como a criação de viadutos em um momento em que os debates nas principais 

cidades globais se voltam para a redução dos automóveis, ao transporte coletivo, aos 

meios alternativos e ao pedestre – se destacam. Nela, o patrimônio parece não ser 

prioridade. (SILVA, 2019, pg. 163) 
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Sempre que algo novo chega à cidade, seja uma rede de fast-foods, obras de 

infraestrutura12 ou enormes edifícios multifuncionais13, causa uma enorme empolgação. 

Telejornais, sites e periódicos retratam as novas conquistas da cidade, como a atração de novas 

indústrias para o DAIA14 ou a construção de novos prédios residenciais, como aponta matéria 

veiculada em agosto de 2019 pelo Jornal Anhanguera – Segunda Edição, da TV Anhanguera 

(figura 7). 

 

 

Figura 7: Foto tirada durante veiculação da matéria ‘Anápolis: A Dubai de Goiás’ no Jornal Anhanguera – 

Segunda Edição. Fonte: <https://www.sosnoticia.com.br/noticia/159/jornal-publica-materia-comparando-

anapolis-a-dubai-e-internet-nao-perdoa>. Acesso em 07/07/2021. 

 

 O sentimento de progresso e necessidade de modernização vividos pela cidade desde o 

começo de seu desenvolvimento econômico perduram até os dias de hoje, visíveis nesses 

fragmentos. Situação parecida não acontece com os edifícios históricos, mesmo quando são 

reformados ou evidenciados novamente como a Estação Central. O que deve ser feito para que 

esse sentimento de valorização atinja também os edifícios históricos? 

 
12 A dissertação ‘A TRADIÇÃO DO NOVO: Uma análise das transformações da Avenida Brasil na cidade de 

Anápolis (1960-2014)’ de Tiago José Duarte Rézio, apresentada ao Programa de Pós Graduação Territórios e 

Expressões Culturais do Cerrado da Universidade Estadual de Goiás, apresenta uma análise das transformações 

que a Avenida Brasil sofreu ao longo dos anos, em especial às recentes mudanças de infraestrutura executadas 

pela gestão municipal, como a criação de um longo corredor de ônibus e viadutos. Todas essas mudanças foram 

vistas de bom modo pela população, mesmo estas indo de oposto ao que se espera em mobilidade urbana nos dias 

atuais. 
13 A dissertação ‘Da gênese ao Genesis: transformações e permanências no território da Vila Industrial Jundiaí, 

em Anápolis (GO)’ de Osvaldo Lino Alves Junior apresentada ao Programa de Pós-graduação Territórios e 

Expressões Culturais do Cerrado da Universidade Estadual de Goiás, abrange o impacto da construção do edifício 

multifuncional “GENESIS” na cidade de Anápolis.  
14 Notícias em relação ao desenvolvimento proveniente do DAIA são recorrentes. Esta veiculada pelo site de 

notícias ‘PORTAL 6’ ressalta a intenção de ampliar a abrangência do distrito agro-industrial. Notícias do tipo são 

sempre bem recebidas e os avanços comemorados pela população. Fonte: 

<https://portal6.com.br/2021/05/07/intencao-e-transformar-anapolis-em-referencia-logistica-na-america-latina-

diz-caiado-sobre-novidade-no-daia/>. Acesso em 07/07/2021. 
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 A Estação Central possui um projeto para abrigar um novo uso juntamente ao Museu 

Ferroviário que está sendo implantado. O novo uso abrigaria ainda um café que funcionaria em 

apoio ao museu. Um museu ferroviário é importante pois essa história é pouco difundida na 

cidade. Ter um espaço em que o passado da cidade possa estar retratado e documentado é uma 

boa maneira de difundi-la. Mas esse novo uso atrairia a atenção da população, assim como 

acontece com os novos empreendimentos?  

Desde o início, a cidade parece se moldar ao que os periódicos dizem, desde o fato da 

construção de uma ‘Manchester Goiana’15 em uma identidade industrial ao fato da ‘Dubai 

Goiana’, se referindo ao volume de prédios construídos nos últimos anos. Mas e se a mesma 

atenção fosse dada aos edifícios históricos e ao passado da cidade? Através da difusão por esses 

meios de comunicação, hoje mais ágeis que nunca, é possível que um início da valorização 

desses edifícios seja realizado. 

O Mercado Municipal é um exemplo de um patrimônio que a população usa e valoriza, 

por estar unido ao cotidiano da cidade. A dinâmica aplicada nesse edifício poderia ser pensada 

para os demais edifícios históricos, os inserindo dentro da cidade para que não funcionem 

apenas como monumentos congelados. Assim como afirma Lepetit (2001), as cidades não são 

sincrônicas. Os diversos tempos passados, assim como os atuais, se encontram no presente. A 

história, assim como a cidade, é um processo em construção. Edificações históricas são 

importantes por terem desempenhado um papel no passado, mas não significa que esse papel 

precise ficar estagnado. Novos usos precisam ser dados para que novas memórias sejam 

geradas. Porém, deve-se tomar o cuidado em não museificar as cidades. Os novos usos não 

precisam, necessariamente, serem museus. 

É importante que dentro da conjuntura patrimonial de Anápolis e da relação que a 

população tem com seus edifícios, que algo seja feito para que a cidade não fique refém sempre 

de um progresso, sem se dar conta de que o que já foi produzido também carrega parte da 

história da cidade. Apenas tornar um bem em patrimônio não o torna parte integrante da vida 

 
15 “Ao se referir a Anápolis como sendo a Manchester Goiana, o jornal O Anápolis utilizou o discurso ufanista 

para comunicar-se com a população. [...] A Manchester Goiana seria um símbolo do progresso, no entanto o 

símbolo seria o intermediário entre o sinal e o signo, tão concreto quanto o primeiro e inscrito numa constelação 

de relações como o segundo. O signo seria a modernidade com todos os circundantes, daí entender-se que o signo 

objetiva mais do que o símbolo pode fazê-lo, e cada signo está inscrito numa rede de signos. [...] Neste caso, ao 

criar essa imagem da cidade, a imaginação fez a transposição da cidade inglesa de Manchester para o imaginário 

coletivo, em que as pessoas se viam imaginariamente vivendo numa cidade próspera, com uma série de 

oportunidades que as faria enriquecer” (MACHADO, 2009, pg. 168-169) 
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da população. E também não é através de um uso qualquer que ele estará inserido na dinâmica 

da cidade. É importante que ações integradas às políticas públicas, à educação patrimonial e ao 

desenvolvimento de um uso efetivo sejam feitas. E em Anápolis, que essas ações estejam 

diretamente ligadas ao modo de difusão, seja por periódicos, seja por sites ou telejornais. 
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Entre usos e permanências: algumas questões sobre a condição atual do 

patrimônio tombado no centro de Goiânia 
 

Vitor de Souza Morais1 

Fernando Antonio Oliveira Mello2 

 

Resumo: O presente trabalho debate o fenômeno da patrimonialização no Brasil e suas práticas, 

que vão da seleção do que tombar às ações protetivas implementadas. Traz como ambiente de 

discussão o patrimônio tombado no centro de Goiânia, em específico, o edifício do Grande 

Hotel. Assim como o emblemático traçado da cidade, o Grande Hotel foi uma das primeiras 

obras Déco construídas como expressão de um ideal de modernidade e de progresso, protegido 

pelo tombamento federal em 2003. Depois do declínio de seu uso original permanece uma clara 

dicotomia entre o que o estado intenta para a edificação e o que acontece objetivamente em seu 

arredor. Condição que abre o questionamento sobre as atividades desenvolvidas em seu interior 

e no seu entorno imediato. Tais ações contribuem para sua percepção como bem cultural? Como 

esse espaço é visto hoje? Pretende-se, através de um estudo prospectivo, identificar as formas 

de apropriação do Grande Hotel proposta pelos órgãos de gestão do patrimônio e os 

movimentos culturais que se apropriam dos espaços públicos ao seu redor. O intuito é discutir 

o paradoxo instaurado: um aparente congelamento da edificação promovido pelo estado frente 

ao potencial de uso que transparece nos vários movimentos culturais populares que permeiam 

seu entorno. Nesse trabalho, tais embates serão cartografados e discutidos a partir da ideia de 

representação cultural, por Stuart Hall; das relações cotidianas no espaço urbano apresentada 

por Michel de Certeau, Paola Berenstein Jacques e Henri-Pierre Jeudy. 

 

Palavras-chave: Patrimônio; Goiânia; Grande Hotel. 

 

INTRODUÇÃO 

Com a expansão do conceito de patrimônio ocorrido a partir do século XX, tanto em 

relação às definições teóricas, quanto legais, se identifica um anseio recorrente pela preservação 

de bens culturais, que intencionam a manutenção da história, da memória e da cultura de tempos 

passados. O caráter de patrimônio advém desses sentidos. Contudo, para se tornar significante 

é necessário seu reconhecimento pelo coletivo, que vise a lembrança além da forma petrificada, 

 
1 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Projeto e Cidade da Universidade Federal de Goiás (FAV/UFG), 

bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG) e graduado em Arquitetura e Urbanismo 

pelo Centro Universitário Alves Faria (UNIALFA). 
2 Doutor em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Brasília (FAU/UNB) e docente permanente do 

Programa de Pós-Graduação em Projeto e Cidade da Universidade Federal de Goiás (FAV/UFG). 
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através da inserção do objeto em uma rotina de uso adaptada às novas realidades, como aponta 

Jeudy (2005, p.16): 

A regra é clara: para que o passado não seja abolido é preciso que tudo o que se vive 

seja atualizado. As diferenças temporais entre o passado, o presente e o futuro são 

aniquilados graças aos simulacros dessa atualização. O passado e o futuro parecem se 

conjugar no presente, ao passo que o próprio presente se torna o tempo da reprodução 

antecipada do passado. 

O distanciamento da comunidade e a museificação dos objetos, pode gerar uma cidade 

na cidade, que não se conecta a novos elementos e apenas “consagra o poder da uniformização 

patrimonial” (JEUDY, 2005, p.81). Os bens tombados sem sua nutrição com novas atividades 

e que não incentive a apropriação afim de construir uma memória, estarão propícios a um 

abandono social. Conjurando assim, os lugares congelados e espetaculares (JACQUES, 2003), 

sem um vínculo com os habitantes, ou desenvolvimento de práticas cotidianas, mas voltados ao 

consumo globalizado. 

A percepção do patrimônio como produto de consumo, no sentido de transformá-lo em 

algo espetacularizado, pode ser associada ao fenômeno de patrimonialização ocorrido no século 

XXI. Essa ação, para Castro e Tavares (2016. p. 118-119), além da processualidade de se eleger 

um bem como patrimônio cultural, resulta “diversas vezes, em políticas concebidas sem 

eficiência para atender aspirações ou solucionar problemas societários e citadinos”. No 

contexto brasileiro, em grande parte, essa prática tem sido aplicada na seleção de bens recortada 

apenas por um lado da história. Bens que acabam por representar somente a história oficial ou 

uma “história de heróis”.  

O acervo urbano arquitetônico da parte central de Goiânia, tombado em 2003 pelo 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, parece sofrer tanto da 

seletividade pautada na história oficial de construção da nova capital, quanto do paradoxo de 

uma proteção que ocasiona no desuso ou subutilização dos bens protegidos. Percebe-se que os 

edifícios tombados, em sua maioria, são símbolos da modernidade empreitada pelo Estado na 

época da construção da nova capital, ora eleitos por serem sedes representativas dessa esfera de 

poder, ora por serem exemplares do estilo arquitetônico sancionado por um grupo específico 

como a imagem dessa modernidade. Vinculam-se, portanto, a princípios definidos por uma elite 
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política ou intelectual que desconsidera as demais histórias e fatos ocorridos. Colocação que 

permite refletir sobre a patrimonialização como um atravessamento político, em que se busca 

legitimar uma narrativa própria e se reforçar enquanto instancia de poder. 

Quanto ao desuso e a obsolescência, o edifício do Grande Hotel, uma das primeiras 

construções na cidade, é exemplo a ser debatido. Após o declínio de sua função original, a 

edificação passou por várias tentativas de apropriação da edificação. Usos e ações, internas e 

externas, que serão mapeadas e debatidas com o objetivo de lançar questões sobre sua condição 

atual enquanto bem cultural patrimonializado. 

 

A CONSTRUÇÃO DA CIDADE MODERNA 

 

Goiânia foi planejada na década de 1930, para suceder o antigo centro político e 

administrativo de Goiás, sob a proposta de progresso e modernidade implantadas pela nova 

ordem. Características que também seriam os balizadores de uma nova empreitada política no 

Brasil, para a qual precisava-se forjar uma nova imagem de cultura e identidade para o país. 

Nesse período, a formação de uma corrente autoritária3 propiciou uma modernização 

conservadora, com a visão de que o Estado seria o único capaz de controlar, reestruturar e 

unificar o território (FAUSTO, 2006). A busca pela ocupação do Brasil Central através da 

construção de uma capital foi alicerçada em ideias datadas da Primeira República (1889-1930). 

Momento em que o novo governo de Minas Gerais idealizou Belo Horizonte, inaugurada em 

1987, sucessora da antiga capital que visava incluir o estado no circuito da vida moderna. Assim 

a concepção e construção de Goiânia em 1933 parece reafirmar ideais, apropriados pelo poder 

para contar “sua própria versão da fase histórica que o país vivia” (FAUSTO, 2006, p.375). 

A nova capital do estado de Goiás, nasceu imbuída de um desejo político que, ao pensar 

na modernidade referida por Harvey (2004), tentou deixar para trás as tradições da história 

local, importando-se e impondo-se novas referências espaciais. No emblemático traçado, com 

 
3 A ideologia dessa corrente autoritária se relaciona com a premissa de que em uma nação “desarticulada”, sua 

organização é responsabilidade do Estado, que deve promover e gerir uma reestruturação do “desenvolvimento 

econômico” e do “bem-estar geral”. Para isso, não bastaria uma estrutura organizada a partir de representantes 

populares ou pela mobilização social, mas através da “clarividência de alguns homens” (FAUSTO, 2006, p.357). 
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influências do urbanismo francês4 e inglês, destacam-se as edificações originais do plano piloto 

como representantes da arquitetura art déco, que constituem o patrimônio goianiense. O 

estabelecimento de grandes referências urbanas e arquitetônicas, está relacionado além dos 

efeitos efêmeros que transcorrem da modernidade, para Harvey (2004, p.92) diz respeito a “um 

meio de atrair capital e pessoas” através de empreendimentos urbanos. 

O traçado adotado para a cidade buscou privilegiar a mobilidade, as áreas verdes e os 

acessos, sociais e de serviço (MANSO, 2001). No plano piloto as três avenidas principais, 

Araguaia, Goiás e Tocantins, em uma perspectiva de poder, convergem na Praça Cívica, espaço 

público e sede administrativa do estado. Nesse trecho as quadras direcionadas ao comércio 

foram dimensionadas com vielas internas para carga, descarga e retirada de lixo, com intuito de 

não comprometer a circulação e a vista da paisagem urbana no centro da cidade. 

As características monumentais, funcionais de zoneamento, distribuição, separação de 

fluxo, as influências teórico-conceituais e a construção da cidade, foram fatores que 

corroboraram para o seu tombamento federal em 2003, que considerou edifícios pioneiros com 

características déco e o traçado urbano do núcleo pioneiro. Reconhecer o traçado como 

patrimônio e mantê-lo como tal, não se refere apenas a conservar suas propriedades de 

delimitações em relação às vias e quadras. Sua preservação pode ser associada aos elementos 

que encorpam e edificam a representação desse tecido urbano na paisagem, ou seja, as 

construções, os espaços públicos, as vias secundárias, como as vielas no setor Central.  

A relação entre a malha urbana histórica e o adensamento das edificações, de acordo 

com Valva (2016, p.13), são indissociáveis, pois o traçado apenas por si constitui uma 

“lembrança bidimensional” de algo que “poderia estar em outro lugar”. Para a autora, essa 

conservação deve ocorrer através da preservação da massa edificada que permitiria a percepção 

desse bem juntamente com as demais relações estabelecidas com seu contexto original e, 

consequentemente, lógicas sociais e de subordinação que envolvem o reconhecimento como 

patrimônio cultural. Assim as características desse plano urbanístico também apresentam 

potencial de uso, que aliado às edificações, tombadas ou não, pode ressignificar o patrimônio 

 
4 O urbanismo francês por si representava uma alusão à uma dominância do poder, em que se pode rememorar o 

traçado de Versalhes que buscou privilegiar os espaços públicos para destacar a monumentalidade. Assim, as 

diretrizes dessa escola “faziam parte dos traçados das novas capitais através de um novo poder ou da necessidade 

de transferência de governo por questões de defesa”, em que espaços cívicos e edifícios de domínio público se 

tornam “estruturas simbólicas” (DINIZ, 2007, p.80). 
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na cidade. Contudo, não se trata de congelar o passado, mas desenvolver usos cotidianos que 

estimulem uma revalorização desses espaços. 

No centro urbano de Goiânia foi utilizado um modelo arquitetônico para refletir a 

vontade política na busca pela modernidade, sobretudo nas edificações públicas, onde se 

destaca o emprego do art déco5. Assim as primeiras construções demonstram características 

dessa referência, aplicadas para compor a cena monumental e representar a cidade do progresso. 

Seria uma forma de o Estado construir uma história adaptada dos moldes internacionais, para 

representar e apresentar o progresso brasileiro. Entretanto após o tombamento, a permanência 

do uso limitado ao domínio público ou a transformação desses espaços sem incentivo de ações 

sociais parecem restringir a conexão da comunidade com os bens que foram institucionalizados 

para sua representação. Essa relação com a modernidade em Goiânia, pode ser vista em sua 

fundação, através de uma arquitetura que representa o poder e a sobreposição à antiga capital. 

 

O GRANDE HOTEL ENTRE USOS E PERMANÊNCIAS 

 

Dentre as edificações pioneiras da cidade, o Grande Hotel foi uma das primeiras a ser 

implantada. A obra foi iniciada logo após o lançamento da pedra fundamental na capital, em 

1933 e sua conclusão ocorreu em 1937, época em que começou a desempenhar função de 

hospedagem, mesmo durante o período de construção da cidade (DOSSIE, 2010; ROCHA, 

2013). Tratava-se do primeiro hotel para visitantes, políticos e investidores vislumbrar a nova 

empreitada6, a partir do qual poder-se ia contemplar tanto a monumentalidade pretendida para 

a cidade, quanto sua própria execução diante do isolamento em relação aos demais centros 

urbanos existentes. Em 1942 foi palco do evento de inauguração da cidade, em que se destacou 

a presença do moderno edifico contraposto com a ausência de pavimento, de luz e de água. Essa 

 
5 À vista disso, Manso (2001, p.144 - 153) relata que o art déco se tornou o “modelo que mais prestava a simbolizar 

o poder autoritário do governo. [...] O fenômeno Art Déco, também conhecido internacionalmente como Estilo 

1925, traz em si acontecimentos e circunstâncias vividos pela sociedade, procurando representar desde os aspectos 

mais frívolos, ou estilísticos, até testemunhos da transformação de uma época agitada pela Revolução Russa, pelo 

fascismo e pelas crises econômicas”. 
6 Em meio ao caótico cenário de obra no sertão brasileiro, se estabelecia um “hotel de luxo, de e para as elites [...] 

para aqueles que vinham admirar a obra civilizatória que se erguia a fórceps, no meio do nada” (SILVA, 2019, 

p.172). 
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forma prioritária na construção do hotel pode ser vista como uma busca para atrair novos 

olhares para a cidade, tanto de investidores, quanto de possíveis moradores. 

Figura 01: Localização do edifício do Grande Hotel (vermelho) no Plano Piloto de Goiânia (rosa). 

 
Fonte: SEPLAM, com intervenção do autor, 2021. 

 

Inserida entre a Av. Anhanguera e a Praça Cívica (figura 01), a edificação goza de uma 

localização privilegiada em relação ao traçado original. Sua presença no centro da malha 

urbana, pode ser conexa à praça que representa a sede do poder e nas primeiras décadas após a 

fundação da capital, funcionou como lugar de convívio e reuniões políticas. A quadra em que 

está implantado faz parte da zona de serviço proposta no plano original e possui em seu interior 

uma viela que de acordo com as plantas apresentadas por Rocha (2013) confere acesso à 

garagem do edifício.  

Por localizar-se em um lote de esquina, dispõe fachadas voltadas para a Av. Goiás e 

para a Rua 3. Apesar de apresentar tratamento análogo de ritmo, volume e cor, elas se diferem 

apenas através do letreiro na platibanda e pelo hall de acesso no formato meia lua, que destaca 

a entrada do edifício, com uma marquise que acompanha o volume (figura 02). Embora o 

letreiro, tenha sido idealizado apenas para a vista da Av. Goiás (DINIZ, 2007), esse foi 

replicado para a outra fachada7 (figura 03). Em altura o prédio remete às construções 

institucionais de mesmo período e complementa a linearidade horizontal e monumental 

intencionada para o plano piloto, ao menos nas décadas iniciais da cidade. A edificação foi 

 
7 Não foram encontrados dados que confirmem o período da réplica desse letreiro, as características de sua 

execução, ou sobre o momento de sua retirada. Outras observações surgem a partir de imagens antigas, como a 

presença de várias portas no térreo, que também não foi possível identificar o período exato de sua inclusão e nem 

mesmo do fechamento desses vãos. Contudo, são características relevantes para se compreender as características, 

intervenções e permanências do passado da obra tombada. 
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construída “em três pavimentos com 60 quartos e quatro apartamentos de luxo, vários banheiros 

servidos de água quente e fria, além de garages e outras dependências próprias dos melhores 

estabelecimentos desse gênero” (ROCHA, 2013, p.99). 

      Figura 02: Fachadas da edificação do antigo hotel         Figura 03: Vista do Grande Hotel com letreiros 

 

 
 

     Foto: Paula Resende / Fonte: Portal G18                  Fonte: Acervo Museu da Imagem e do Som/MIS-GO 

 

Entre as décadas de 1940 e 1960, o edifício recebeu destaque por seu bar e restaurante 

que se tornaram ponto de encontro e sociabilidade da classe alta na cidade (ROCHA, 2013. 

Contexto associado à novidade que representava essa construção. Após o evento de 

inauguração, por seu simbolismo, foram desenvolvidos em seu interior, reuniões, festas e bailes 

para a burguesia goianiense, que em maior parte residia na região central. Assim, pode-se 

refletir que o uso dessa construção pareceu estar designado a um público específico. 

Até a década de 1960 os espaços públicos como a Praça Cívica, a Av. Goiás, o Jóquei, 

o Teatro Goiânia e o Grande Hotel, mantiveram seus usos originais como lugar de um cotidiano 

e estimulante da sociabilidade citadina, como destaca Grande e Boaventura (2015). Essa 

ocupação se associa a uma arte de utilizar que vai além da utilização das práticas cotidianas 

como ferramentas de gestão evidenciadas por Certeau (1994)9, se aproximando mais de uma 

genuinidade do uso, que ocorre por meio de uma apropriação voluntária. A partir dessa época, 

com a expansão do processo de verticalização e o aumento da prática comercial nessa região, o 

centro adquiriu maior vitalidade. Assim, as vielas de serviço se tornaram incapazes de atender 

as demandas comerciais e foram subutilizadas, passando a ser vistas como “buracos-negros na 

 
8Disponível em: https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2018/10/24/aos-85-anos-goiania-mistura-aspectos-de-

tradicao-e-modernidade-em-predios-historicos.ghtml. Acesso em: 24 de junho de 2021; 
9 Não se trata de politizar as “práticas cotidianas” (CERTEAU, 1994, p.45), empregadas a partir da ideia de 

consumo cultural, para afirmar a dominação de uma classe, mas de uma ação de sociabilidade. 
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malha urbana” (GRANDE, BOAVENTURA, 2015). O espaço público aberto foi submetido a 

uma transformação de sua atividade original, cedendo o lugar de convívio para estacionamento, 

circulação de pedestres e abrigo para pessoas em situação de rua. 

Nas décadas seguintes o edifício do antigo hotel apresentou problemas financeiros 

relacionados a uma dívida pública, esse contexto configura o pontapé inicial das transformações 

ocorridas em sua estrutura interna e uso. Em meados dos anos de 1970, deixa de operar como 

hotel e passa a abrigar atividades comerciais, posteriormente, se torna propriedade do atual 

Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS, para quitação da antiga dívida (ROCHA, 

2013). Com essa alteração de usos e de direito o edifício demonstra seu potencial, corroborando 

com a possibilidade de sua inserção em uma rotina de usos e a sua adaptabilidade material. Essa 

condição permite preservar o espaço e estimular a memória através da relação que se 

desenvolve no presente, situação contrária a essa ação de patrimonialização. 

Mesmo após o tombamento, na década de 198010, Rocha (2013) destaca que a autarquia 

detentora da propriedade fez menção a uma eventual demolição do edifico. Essa 

problematização auxilia em dois aspectos; na ausência de reconhecimento das ramificações do 

poder público, que em suma, elege esses bens; e na reflexão sobre a própria ação de tombar, 

que por si deveria representar condição suficiente para protegê-lo. Com os percalços e 

intervenção de gestores o edifício sobrevive, nas duas décadas subsequentes entre ocupações 

temporárias de repartição pública pelo INSS. Por seu valor histórico e por pertencer ao grupo 

de edificações pioneiras do plano piloto da cidade, em 2003 foi tombado como patrimônio 

federal pelo IPHAN. 

Em 2004, através de uma parceria público privado, o edifício do antigo hotel foi cedido 

para realização da edição da Mostra Casa Cor Goiás de decoração de interiores, que redistribuiu 

39 ambientes no edifício tombado. A contrapartida foi a restauração e reforma (ROCHA, 2013) 

do edifício e sua calçada pelos organizadores do evento. Acontecimento que reflete a 

especulação do patrimônio descrita por Jacques (2003) e Jeudy (2005), através do incentivo a 

um consumo público. Mesmo que a intenção tenha sido de recondicionar o edifício para abrigar 

 
10 O primeiro reconhecimento legal do edifício do Grande Hotel como patrimônio ocorre por ação do Estado 

através do Despacho 1096 de 1982, em sequência, em 1991, a Lei 6962 efetua o tombamento na esfera municipal. 

Em 2003, a esfera federal realiza o tombamento do conjunto arquitetônico de Goiânia, incluso tal edifício. 
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novas atividades culturais, é necessário mensurar os impactos que uma intervenção desse porte 

deixa em construções antigas, sobretudo naquelas que são tombadas. 

Após a reforma de 2004 o lugar se tornou sede do Centro de Memória e Referência em 

Goiânia, que não foi totalmente implantado e dividiu espaço com repartições do INSS e da 

Divisão de Patrimônio Histórico (ROCHA, 2013). Entre as décadas de 2000 e 2010 o edifício 

abrigou uma biblioteca juvenil e concentrou usos culturais, servindo como local de exposição, 

concertos e saraus, o que ocasionou uma tímida apropriação pela comunidade. Desde essa 

reestruturação o edifício não passou por novas ações de restauro, mesmo com a previsão de 

uma intervenção em 2018. 

Programas momentâneos como o Ocupem as Ruas11 que organizou apresentações 

culturais na edificação, relembram a ocupação ocorrida após o tombamento, porém, com a 

ausência de investimento e incentivo público, o programa perdeu sua viabilidade. Por não ser 

recorrente ou não se consolidar essa condição recai na colocação de Jeudy (2005, p.19), que 

para a sociedade moderna, o patrimônio se apresenta como “consagração cultural dos vestígios 

da história contra os riscos da desestruturação”. Ou seja, são elementos que expressam seu valor 

apenas diante de crises de cultura e identidade. O sentido desse bem cultural não está intrínseco 

a ele, como patrimônio, advém da atribuição de um grupo. Quanto ao uso interno da edificação, 

percebe-se que a ausência de uma destinação permanente parece estimular mais o 

distanciamento de indivíduos invés de propiciar a construção de significados. 

A falta de pagamento das atividades culturais desenvolvidas no edifício levou ao 

cancelamento de muitas delas em 2016, deixando no espaço apenas o vestígio da ocupação e 

grande quantidade de salas desativadas, como aponta Ferreira (2016). Em 2018 novamente a 

edificação é tratada como moeda de troca para quitar a dívida do INSS, dessa forma sua 

propriedade passa a pertencer ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia 

– IPSM. Em 2020 foi proposta uma ação de requalificação de parceria público privado para 

algumas ruas e edificações do Centro de Goiânia, que apesar de contemplar a Rua 3, deixou de 

fora o edifício do antigo Grande Hotel (REIS, 2020). A falta de investimento e iniciativa pública 

 
11 O Ocupem as Ruas foi um movimento iniciado pela população, que ocorreu entre 2015 e 2016. O intuito do 

programa foi de promover a apropriação dos espaços públicos, para isso foram organizados eventos mensais, com 

entrada franca e sem qualquer tipo arrecadação financeira, através de comunidades no facebook.  
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no estímulo ao uso desse espaço contradiz as questões inerentes ao patrimônio, de preservação, 

envolvimento e reconhecimento e até sua própria capacidade de representação. 

Tanto o uso como repartição pública, quanto a realização de eventos propiciam formas 

de ocupação, senda elas rotineiras ou eventuais, respectivamente. Essas condições podem 

estimular novas apropriações do bem, que vão além do domínio público, para que o edifício 

cada vez mais esteja em conexão com a comunidade a qual pertence. Dessa forma, incitando a 

construção de memórias individuais e coletivas, a partir do que Hall (2016) coloca como uma 

constante nutrição de significados. Para tal realidade, essa edificação pode ser pensada como 

espaço em potencial.  

Não apenas o edifício é dotado de uma potencialidade, mas sua área externa também 

parece refletir essa propriedade. A quadra onde se insere demonstra tal possibilidade através da 

existência da via de serviço, que configura parte de outro bem, do traçado também protegido 

pelo tombamento de 2003. Assim como o patrimônio edificado, a preservação desse bem pode 

ser pensada além de critérios que preserve apenas suas características ou limitações físicas, 

trata-se de um espaço que ainda pode ter novos usos designados, visto que sua utilização durante 

a semana tem sido com a finalidade de estacionamento.  

Considerando que o acesso ao estacionamento do antigo edifício ocorre através da viela 

(DINIZ, 2007; ROCHA, 2013), tem-se a conexão entre os bens tombados, edifício e traçado. 

Além do acesso, esse fluxo pode ser utilizado como estímulo a uma porosidade tanto da 

edificação quanto da via, para isso, é necessário que essa seja inserida em uma rotina de uso 

para que sua apropriação seja incentivada. De acordo com Certeau (1994), a proximidade com 

elementos da cidade se torna um estímulo para sua percepção, entretanto, essa prática não se 

faz como componente autossuficiente para um reconhecimento. No caso da viela, sua 

subutilização como estacionamento e mesmo de acesso para o edifício do antigo Grande Hotel, 

a coloca em uma perspectiva de quase cegueira social e cultural, transformando-a em um 

integrante praticamente celibatário, nutrido com práticas que parecem não corroborar com o 

sentido de patrimônio. Os praticantes da cidade, passantes e caminhantes 

obedecem aos cheios e vazios de um texto urbano que escrevem sem poder lê-lo. [...] 

jogam com espaços que não se veem; [...] tudo se passa como se uma espécie de 
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cegueira caracterizasse as práticas organizadoras da cidade habitada. As redes dessas 

escrituras avançando e entrecruzando-se compõe uma história múltipla, sem autor 

nem espectador, formada em fragmentos de trajetórias e em alterações de espaços; 

com relação às representações, ela permanece cotidianamente, indefinidamente, outra 

(CERTEAU, 1994, p.171). 

Na calçada em frente às fachadas da construção, estão algumas bancas comerciais, que 

conduzem a caminhada do pedestre para perto do edifício. Em algumas passagens pelo local 

percebe-se que as portas principais do hall em meia lua permanecem abertas, mas a passagem 

é isolada com grades de ferro. Mesmo estando próximo ao edifício tem-se a impressão de que 

seu acesso não é permitido, característica que parece não contribuir com a vitalidade de um bem 

patrimonial. 

Através de movimentos culturais atrelados a algumas iniciativas para promover a 

ocupação do centro, o espaço externo revela uma proximidade desenvolvida entre citadinos e 

patrimônio. Em 2003, o projeto Grande Hotel vive o Choro12, conhecido popularmente como 

“Chorinho”, fora instituído no calendário cultural da cidade. Ocorrendo em frente à edificação 

tombada, o evento era realizado quinzenalmente com temporadas anuais, reunindo público 

diversificado. No início da década de 2010 têm seu nome alterado para “Grande Hotel Revive 

o Choro”, em 2012 foi momentaneamente transferido13 para a frente da antiga Estação 

Ferroviária de Goiânia, onde denominou-se “Estação Cultural nos Trilhos do Choro” (Queiroz, 

2012).  

A transferência ocorreu, segundo matéria de Junqueira (2012) publicada no Jornal A 

Redação em função de uma reformulação tida como necessária para “padronizar” o público e 

garantir a segurança durante seu acontecimento. Com isso os que ameaçavam a ordem ou 

perturbasse o sossego público, seriam privados do festejo, mesmo que aquela fosse talvez uma 

das únicas formas de contato com os elementos que constituem o patrimônio da sua cidade. 

Nesse período, o espaço externo do edifício demonstra maior consistência, além do 

Chorinho (figura 05) com edições recorrentes, é implementado o programa Cinema na 

 
12 O evento teve sua primeira edição por iniciativa do músico e fundador do Grupo do Choro de Goiânia Oscar 

Wilde e foi inserido como programa cultural através do incentivo pela Secretaria Municipal de Cultura de Goiânia, 

a SECULT, que se tornou responsável pelo investimento afim de promover a memória acerca dos eventos 

ocorridos no Grande hotel. Embora a festividade tenha sido relocada para outro ponto da cidade durante um 

período (FERREIRA, 2017). 
13 “O projeto Grande Hotel Revive o Choro era o único projeto cultural permanente (digo por ser semanal) nas 

ruas, de cunho público e gratuito. [...] era uma das únicas esperanças de se começar a humanizar a noite desse 

Centro, porque começa pelas ruas. E todo mundo tem medo do que acontece nelas. Porque? Porque é lugar de todo 

mundo. De rico, pobre, drogado, prostituta, gays, héteros, idosos e crianças.” (JUNQUEIRA, 2012). 
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Calçada14 (figura 06). No intervalo de 2012 a 2016 buscou estimular a vitalidade do espaço 

público enquanto local de convívio, através da exibição de longas e curtas metragens, além da 

realização de oficinas visuais para produtores independentes (DIÁRIO DA MANHÃ, 2016). 

Ação que funcionaria como estímulo ao uso da cidade, em essência, dos espaços 

patrimonializados, visto que era realizado frente a diferentes bens. 

 

              Figura 05: Grande Hotel Vive o Choro                     Figura 06:Programa Cinema na Calçada 

 

 
                  Fonte: Alves, 2018                                                  Foto: Thiago Carvalho/ Fonte: A Redação, 201415 

 

 Após um hiato de dois anos, em 2017 o projeto Grande Hotel Vive o Choro retorna à 

frente do edifício do antigo hotel (FERREIRA, 2017) como um programa cultural de incentivo 

público. A festividade parece constituir uma aproximação da comunidade, tanto da região 

central, como de um entorno próximo com o bem tombado, que remete à utilização do espaço 

público a fim de convivência, como ocorrera nas primeiras décadas da cidade. Entretanto, a 

partir de algumas imagens registradas por Alves (2018) e de reportagens em jornais16, percebe-

se que o edifício se torna uma referência para o evento, mas não congrega com ele, por 

permanecer fechado durante os encontros, que acontecem a noite. Essa reflexão corrobora com 

a ideia de que a edificação invés de incentivar uma porosidade urbana, promovida pelo 

encontro, parece passar por um congelamento que a desconecta do uso proveniente de ações – 

 
14 O jornal Diário da Manhã (2016), relata que a proposta do Cinema na Calçada estava em ocupar o espaço 

público, em específico, os espaços tidos como patrimônio, que representam pontos relevantes para a história e 

cultura de Goiânia. O programa foi realizado pela iniciativa privada, através da produtora Panaceia Filmes, que a 

cada sessão utilizava uma calçada diferente. 
15 Disponível em: https://www.aredacao.com.br/cultura/47843/cinema-na-calcada-comeca-nesta-quinta-4-com-

mostras-tematicas-de-quatro. Acesso em: 24 de junho de 2021. 
16 A ausência de uma base de dados sobre o edifício delegou a mídia escrita papel crucial nessa pesquisa e 

discussão, pois apresentam além dos acontecimentos na edificação, também o seu percurso de modificações e a 

transferência de sua propriedade. 
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inclusive da iniciativa pública - desenvolvidas no espaço público. Nesse contexto, parece 

necessário idealizar estratégias que mescle os usos e tire partido de acontecimentos externos 

para maior apropriação e reconhecimento do edifício. 

A ideia é de que a antiga edificação represente as memórias da fundação da cidade e 

uma identidade goianiense (DOSSIÊ, 2010), contudo, desde sua inauguração privilegiou 

classes específicas, deixando de fora uma parte importante dessa sociedade, aquela que 

reivindicou trechos do espaço público como lugar de convívio. É preciso refletir além do 

tombamento e das adequações de uso para que esse bem seja incluso em um circuito da vida 

cotidiana, é necessário destacar sua presença também em atividades que propiciem o uso. 

 A construção da cidade e do antigo hotel atuam como representação de um ideal, da 

necessidade, da política, da busca pela cultura e identidade. Esse sistema de representação se 

refere a um componente para “dar sentido aquilo que queremos expressar ou transmitir” 

(HALL, 2016, p.23-24). É nessa construção processual que uma cultura se consolida e a partir 

dela, os sentidos e significados. No edifício ela se apresenta de forma velada, com um potencial 

a ser explorado e incentivado, tanto interna quanto externamente a construção pode ser inserida 

em uma prática cotidiana citadina, que considere a caracterização do lugar através de sua 

existência espaço-temporal. 

O tombamento na cidade, em específico dessa construção, busca valorizar a história 

social e política do período de fundação, mas parece esquecer das transformações que a compõe. 

Com a perda de sua função original, o edifício passa por uma mudança de valor, de uso e das 

relações desenvolvidas em seu interior e no entorno. Com intuito de garantir a sobrevivência 

além da materialidade, é necessário estimular a apropriação desse espaço, (re)inseri-lo na vida 

dos habitantes, buscando proporcionar o reconhecimento dos bens, que parecem passar 

despercebidos. Compreende-los como objetos de representação cultural, é possível quando 

estão imersos em ações coletivas, segundo Hall (2000, p.21), ocorre através de sua utilização e 

integração “em nossas práticas cotidianas”. 

 No cenário pandêmico a que todos os espaços e indivíduos, em contexto global, foram 

inseridos, não se pode identificar demais prejuízo senão outra desconexão desse patrimônio 
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com o espaço habitado. A matéria recente publicada pelo jornal eletrônico Diário da Manhã 

(2021), associa as relações que vão além da materialidade da construção do Grande Hotel, 

ligadas a eventos e encontros populares, que reúnem a comunidade no entorno do edifício. Na 

ausência dessas e na condição de isolamento, o monumento se esvaziou de presença e passou a 

agir como vestígio de uma memória. O questionamento que fica é sobre a forma como esse bem 

institucionalizado buscará sua permanência, frente ao novo contexto em que se encontra. 

 

PARA REFLETIR E CONTINUAR 

 

 É inegável o valor histórico, político e arquitetônico que o edifício do antigo Grande 

Hotel representa para Goiânia, mas apenas essa justificativa não pode sustentar o peso de um 

patrimônio cultural, lhe proporcionando o gozo de seus atributos. Parte-se da defesa que um 

dos valores cruciais do bem é o social, atribuído através de uma conexão direta com uma rotina 

de uso, que utiliza a história por meio do objeto cultural para compreender sua realidade. Nessa 

edificação, ficam evidentes algumas tentativas de ativar seu sentido comunitário, mas essas não 

se consolidam por tempo suficiente para desenvolver vínculo com o espaço onde estão 

inseridas. 

 A patrimonialização parece atuar como um reconhecimento derradeiro, onde as práticas 

seguintes apenas corroboram com o fim da vida útil de um monumento. A ideia de novos usos 

e da presença na vida cotidiana que são defendidas por Jacques e Certeau, respectivamente, não 

se limitam a transformação em museus ou centros culturais. Aplicado ao edifício desse estudo, 

podem ser pensados programas adequados tanto para a população quanto para a construção. 

Diante das ações desenvolvidas em seu interior, reflete-se que, em suma, elas não têm 

contribuído para seu reconhecimento como um bem cultural, visto que, além de atingir uma 

pequena parcela da comunidade, carece de divulgação e instrução, não apenas do novo uso, 

como também da condição histórica do edifício e da cidade. Seu afastamento pode ser 

relacionado à busca pela modernidade que deu origem a Goiânia, assim, seria paradoxal uma 

cidade que rompe com o passado pedir e prezar pela preservação de sua história. 
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 Frente as dinâmicas de uso, apropriação e propriedade, as ações desenvolvidas no 

exterior do edifício podem ser dotadas de maior significado para a sociedade, pois atrai e se 

comunica com ela. Mesmo que de forma discreta e com o uso do edifício vetado durante o 

evento, esses acontecimentos parecem colaborar para o reconhecimento do bem cultural através 

da apropriação de seu espaço externo. Cabe destacar, que esse significado pode ser atribuído 

não necessariamente por seu valor histórico, mas por ocupações tradicionais que nele se 

desenvolvem, como é o caso do programa “Grande Hotel Vive o Choro”. 

Percebeu-se durante a pesquisa que as iniciativas de ocupação e a promoção de 

atividades culturais tem sido mais estimuladas por entidades estaduais, municipais e grupos 

populares, que pelo órgão específico de gestão do patrimônio federal. Embora tanto interna 

quanto externamente a edificação do antigo hotel apresente potencialidades a serem trabalhadas 

para sua valorização enquanto patrimônio, é necessário promover além do ensino de sua 

história, a integração do edifício com as atividades em seu entorno. Sua conexão com outros 

bens tombados, como o beco de quadra, pode estimular uma nova dinâmica de uso, que 

beneficie ambos e na contramão do processo de patrimonialização, preserve a história e a 

memória dos habitantes na cidade. 
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ST 11 - Questões étnico-raciais e Patrimônio Cultural 

 

Propriedade intelectual, diversidade biocultural e conhecimento tradicional 

associado ao patrimônio genético: controvérsias a partir do caso da 

baunilha do Cerrado 

Igor Alexander Nascimento De Souza1 

 

Resumo: O artigo tem o objetivo de observar a interação entre a propriedade intelectual, a 

diversidade biocultural e o conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético, a partir 

do polêmico caso do Projeto Baunilha do Cerrado, desenvolvido pelo Instituto ATÀ no Sítio 

Histórico e Patrimônio Cultural Território Kalunga, no estado de Goiás. A partir da crítica de 

Jesus Martín-Barbero, de que a proteção à propriedade intelectual é enganosa, sendo uma 

categoria espúria, realizei uma breve análise do sobredito caso envolvendo o famoso chef Alex 

Atala e produtores quilombolas kalungas, lançando luz sobre as controvérsias que envolvem a 

proteção à propriedade intelectual. A narrativa inicia-se de um acontecido polêmico, que se deu 

no dia 13 de abril de 2019, quando houve o lançamento da linha Ecossocial Kalunga, formada 

por itens advindos do Território Kalunga, sem o devido consentimento e retorno. O ralho em 

questão ocorreu em torno da Baunilha do Cerrado, fruto nascido de uma orquídea selvagem 

nativa, de grande valor comercial, utilizada na alta gastronomia, cuja cultura é de conhecimento 

tradicional dos quilombolas, que se sentiram ultrajados quando Atala registrou a baunilha no 

Instituto Nacional da Propriedade Industrial, a revelia da Associação Quilombo Kalunga. O 

estudo pode ser categorizado como uma pesquisa exploratória sobre temas em evidência, que 

têm relação entre si, mas que nem sempre são vistos de forma interativa, restringindo a 

concepção de diversidade, afetando as políticas públicas de salvaguarda do patrimônio cultural 

brasileiro. Algumas possíveis ponderações perpassam a necessidade de um sistema específico 

de proteção dos conhecimentos tradicionais e a busca por alternativas civilizatórias resolutivas. 

 

Palavras-chave: Propriedade Intelectual; Diversidade Biocultural; Conhecimento Tradicional 

Associado ao Patrimônio Genético. 

 

Defendendo que a diversidade na atualidade resiste através da cultura, por meio de uma 

institucionalidade mundial apta a demandar os organismos globais, Jesus Martín-Barbero, 

contundentemente, ao tratar das políticas públicas de convergência cultural, afirma que 

[...] enfrentamos uma das mais rentáveis armadilhas operada pelo processo de 

expropriação das maiorias aos bens culturais da humanidade. Trata-se da enganosa 

proteção à propriedade intelectual: categoria espúria, pois nela o intelectual 

iguala-se e se reduz ao que se pode apropriar pela via mercantil, e também 

mistificadora do direito de autor, um direito definitivamente cooptado pela ideia de 

patente e de sua pseudojurisprudência comercial. Precisamos desvendar as formas e 

 
1Historiador. Mestre em Preservação do Patrimônio Cultural (Iphan). Doutorando no Programa Multidisciplinar 

de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade (Pós-Cultura/UFBA). E-mail: igorpatrimoniocultural@gmail.com. 
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os alcances da atual submissão sofrida pelo conhecimento científico e pela 

experimentação estética com o desmantelamento das modalidades múltiplas de 

regulação que impediam no passado a extensão e a invasão da propriedade aos 

terrenos dos saberes, às práticas e aos serviços antes considerados públicos e hoje 

transformados em bens comuns pela internet. (MARTÍN-BARBERO, 2014: 31, grifos 

meus). 

  

A partir dessa crítica de Barbero proponho realizar uma breve análise de um caso recente 

envolvendo o famoso chef Alex Atala e produtores quilombolas2 kalungas do estado de Goiás, 

lançando luz sobre as controvérsias que envolvem a proteção à propriedade intelectual. A 

narrativa se iniciará de um acontecido polêmico, que se deu no dia 13 de abril de 2019, quando 

houve o lançamento da linha Ecossocial Kalunga, formada por itens advindos do Terrítório 

Kalunga, Sítio Histórico e Patrimônio Cultural reconhecido pelo poder público3.  

 

Parte I - Caso Baunilha do Cerrado 

 

O ralho em questão ocorreu em torno da Baunilha do Cerrado, fruto nascido de uma 

orquídea selvagem nativa, de grande valor comercial, utilizada na alta gastronomia, cuja cultura 

é de conhecimento tradicional dos quilombolas. Tudo começou quando Atala registrou a 

baunilha no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) sob a alegação de que “[...] 

tomou a decisão para [...] ‘preservar o projeto, proteger a baunilha de uma possível super 

exploração em estado selvagem e cumprir com o convênio com a Fundação Banco do Brasil’”. 

(METRÓPOLES, 2019: on-line). 

Segundo a Fundação Banco do Brasil, a instituição firmou convênio com o Instituto 

ATÁ (não com a AQK [Associação Quilombo Kalunga]), presidido por Atala, com o objetivo 

de fortalecer a Baunilha do Cerrado na alta gastronomia, gerando renda e inclusão social aos 

kalungas. A ideia era que o pacto favorecesse o manejo e o beneficiamento do produto na 

 
2“Quando os colonizadores chegaram ao Brasil e em outros territórios que colonizaram, eles se denominavam 

portugueses, fidalgos, senhores de engenho, entre outras denominações, e chamavam a sua organização social de 

Império Ultramarino Português. Essa denominação foi por eles utilizada durante todo o período da escravização. 

Nesse mesmo período, a organização dos contra colonizadores era por eles denominada de Quilombos.” 

(SANTOS, 2015: 55). Quilombolas são hoje, por sua vez, os descendentes dos contra colonizadores, habitantes de 

comunidades rurais tradicionais negras que mantêm a condição de resistência. 

3Por meio da Lei n.º 11.409, de 21 de janeiro de 1991, o governo de Goiás patrimonializou as terras situadas nos 

vãos das Serras do Moleque, de Almas, da Contenda-Calunga e Córrego Ribeirão dos Bois, nos municípios de 

Cavalcante, Monte Alegre e Teresina de Goiás, concedendo o título de Sítio Histórico e Patrimônio Cultural à área 

ocupada desde o século XVIII por afrodescendentes aquilombados, conhecida como Território Kalunga. 
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comunidade de Vão das Almas, uma das unidades quilombolas. O subsídio ao projeto foi de 

R$ 424 mil, sendo R$ 382 mil oriundos da Fundação Banco do Brasil e os demais do Instituto 

ATÁ e da FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura). 

Além do registro à revelia dos quilombolas, a AQK fez referência ao fato de não ter sido 

sequer convidada para o lançamento da ação e de receber somente 10% dos benefícios, gerando 

grande mal estar na comunidade. O fato é que a baunilha, sobretudo a do cerrado, é uma 

especiaria que aguça interesses econômicos internacionais, sendo desejada mundo afora. 

 De acordo com o Observatório do Agronegócio no Brasil (De Olho nos Ruralistas),  

[...] a equipe de Atala lidou com amostras e mudas nativas, teve acesso às plantações 

e pesquisou as propriedades botânicas da espécie. Enquanto isso, nos bastidores 

moveu esforços para tornar a baunilha do Cerrado uma marca exclusiva, sem partilha 

ou acordo prévio com os kalungas. (PAES, 2019: on-line). 

  

Os acompanhantes do caso denunciaram as manobras jurídicas operadas pelo Instituto 

ATÁ no que diz respeito ao registro das marcas. Afirmaram que o interesse de Atala pela 

especiaria começou em 2014, quando a descobriu na comunidade sendo comercializada pelos 

produtores kalungas por preços irrelevantes, considerando a preciosidade da planta, cujo quilo 

pode passar do valor da prata no mercado internacional, ou seja, US$ 600. Vale ressaltar que 

as três espécies crioulas de baunilha encontradas no território são bem maiores que as 

produzidas em outras áreas do globo e que somente 1% da produção mundial é livre de 

agrotóxicos (incluindo as espécies brasileiras), ampliando o valor de mercado. 

 

Figura 1 - Preço da baunilha em comparação à prata. 
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Fonte: De olho nos ruralistas: Observatório do Agronegócio no Brasil.4 

 

 Concomitantemente às atividades de campo, o Instituto ATÁ formalizou sua intenção 

de registrar a marca “Baunilha do Cerrado” à revelia da comunidade local. Já em 2019, após 

finalização do projeto, o Instituto conseguiu sucesso em duas das cinco solicitações submetidas 

ao INPI, com a finalidade de registrar o nome popular da especiaria. Uma foi negada e outras 

duas parcialmente indeferidas, aguardando recurso. O Instituto ATÁ, atualmente, detém a 

propriedade exclusiva das marcas por período de dez anos. Além disso, a logomarca do “Projeto 

Baunilha do Cerrado” também foi registrada sem conhecimento dos kalungas, gerando 

manifestações contrárias por parte dos quilombolas. 

 

 

Figura 2 - Processos de registro da marca Baunilha do Cerrado 

 
4 Disponível em: <https://deolhonosruralistas.com.br/2019/07/17/instituto-de-alex-atala-registra-marcas-da-

baunilha-do-cerrado-alimento-tradicional-dos-quilombolas/>. Acesso em: 23 ago. 2021. 
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Fonte: De olho nos ruralistas: Observatório do Agronegócio no Brasil.5 

 

Projeto concluído, ao que parece os kalungas não estão muito felizes com os resultados, 

apesar de a baunilha ser uma das drogas alimentícias mais utilizadas no mundo e de ter um 

valor de mercado invejável, o que necessariamente não os beneficia. Stéphane Guéneau et al. 

(2017: 131), analisando a construção social dos mercados de frutos do cerrado, diz que “[...] a 

evolução dos mercados alternativos destes produtos na direção dos supermercados, de circuitos 

longos de comercialização e da gastronomia corre o risco de limitar a participação dos 

produtores agroextrativistas em circuitos dominantes.”, ou seja, é um movimento cuja narrativa 

é positiva, mas os resultados nem sempre são correspondentes, favorecendo mais os não 

produtores. 

O salvacionismo discursivo presente nos projetos de desenvolvimento econômico 

advindos de agentes alóctones, que possuem seus próprios interesses, distintos dos agentes 

 
5Disponível em: <https://deolhonosruralistas.com.br/2019/07/17/instituto-de-alex-atala-registra-marcas-da-

baunilha-do-cerrado-alimento-tradicional-dos-quilombolas/>. Acesso em: 23 ago. 2021. 
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autóctones, merece atenção e reservas. O fato é que o Cerrado, com toda sua biodiversidade, é 

lugar de trabalho para a população tradicional kalunga, que deve encaminhar sua 

sociobiodiversidade com o maior protagonismo possível, desenvolvendo nas comunidades 

locais o agroextrativismo entre outras formas de produção sustentável. 

 

Parte II - Diversidade Biocultural 

 A altercação envolvendo Atala e os kalungas é um caso recente, com muitas 

possibilidades de abordagens, e uma oportunidade para pensarmos a questão da diversidade 

biocultural relacionada à propriedade intelectual. O professor José Márcio Barros (2016) 

explica que a expressão Diversidade Biocultural não é usual em nosso país e que, a despeito de 

ser conceito síntese integrador do campo da diversidade cultural e da biodiversidade, ainda há 

pouca aderência de ambas as partes, denunciando a separação entre cultura e natureza enquanto 

uma permanência, um conservadorismo antropocêntrico-iluminista, não obstante a 

unanimidade em torno da interligação entre os campos. 

 Ao que parece o termo foi ajustado e empregado no Brasil, primordialmente, nos idos 

de 1988, no contexto do I Encontro da Sociedade Internacional de Etnobiologia, realizado na 

capital paraense, originando a Sociedade Internacional de Etnobiologia e a Carta de Belém, 

documento importante que enfatizou a interdisciplinaridade, os modos de utilização e manejo 

dos recursos naturais por indígenas e camponeses e a preservação da diversidade biológica e 

cultural. Quase uma década depois, em 1996, com o objetivo de examinar os enlaces entre a 

diversidade cultural e biológica, a Universidade de Berkeley (EUA) organizou a Conferência 

Idiomas Ameaçados, Conhecimento Ameaçado, Ambientes Ameaçados, avaliando os resultados 

e impactos dos desaparecimentos relacionados às diversidades, ressaltando o importante papel 

dos indígenas, das línguas minoritárias e dos conhecimentos tradicionais para a salvaguarda da 

diversidade biocultural. 

 A pesquisadora Luisa Maffi, uma das principais referências no estudo da diversidade 

biocultural, aponta três questões centrais imprescindíveis à interação entre a diversidade 

cultural e a biodiversidade: 

• a diversidade de vida não é apenas a diversidade biológica, é composta também 

pela diversidade de culturas e línguas; 
• a diversidade biológica, lingüística e cultural constitui a expressão de um todo; 
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• a diversidade é fruto de processos cumulativos, adaptações e da natureza co-

evolutiva do homem e seu ambiente de vida. (BARROS, 2016: 18). 
 

A diversidade, portanto, deve ser entendida em sua plenitude, sob uma perspectiva 

holística, sem cismas ou distinções que limitem ou circunscrevam seu entendimento, negando, 

paradoxalmente, a diversidade. Suas dimensões mais expressivas dizem respeito à relação 

homem-natureza, à gestão da natureza e aos saberes sobre a natureza, inspirando uma visão 

produtivista-conservacionista que termina por priorizar os chamados povos tradicionais na 

política cultural brasileira, como demonstrado por José Barros no texto Diversidade biocultural 

na política cultural brasileira: uma aproximação ao SNC e PNC. 

O autor percorre analiticamente as normativas referentes ao Plano Nacional de Cultura 

e ao Sistema Nacional de Cultura, inferindo que 

De modo geral, a leitura do Plano Nacional de Cultura nos encaminha a afirmar que 

o tratamento dado à questão da diversidade biocultural é bastante reduzido, tímido 

quando não ausente. Sua timidez e redução parecem estar relacionadas à 

instrumentalização econômica da cultura e a redução da questão da biodiversidade à 

dimensão ambiental. (BARROS, 2016: 38). 

 Sua dedução é coerente com a leitura dos 12 princípios do SNC e PNC, que não fazem 

referência direta à diversidade biocultural, assim como as orientações dadas aos municípios 

para a adesão ao sistema, em que a diversidade é tratada restritivamente. Até mesmo o princípio 

da transversalidade, que poderia acomodar a diversidade biocultural confortavelmente, não o 

fez.  

 Já entre os 16 objetivos do PNC, três dialogam com nosso tema de interesse, que é “I - 

reconhecer e valorizar a diversidade cultural, étnica e regional brasileira; VIII - estimular a 

sustentabilidade socioambiental; e X - reconhecer os saberes, conhecimentos e expressões 

tradicionais e os direitos de seus detentores”. (BARROS, 2016: 31). Entretanto a fraqueza dessa 

composição se dá pelo não arrostado, deixando de encarar diretamente as questões relacionadas 

à falsa lacuna existente entre a diversidade cultural e a biodiversidade. De fato Barros levanta 

a hipótese de que a diversidade biocultural é demarcada no PNC por sua ausência ou presença 

marginal. 

 O discurso da diversidade cultural contido nos marcos político-legais se apequena com 

o descarte do termo síntese, pois como vimos o PNC não tem proximidade com a 
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biodiversidade, algo imprescindível à diversidade em sua forma plena. A falta de articulação 

entre cultura e natureza traz como resultado trágico a carência de políticas culturais adequadas 

ao nosso tempo, cada vez mais demandantes de integração e interação.  

 A tríade da diversidade biocultural, composta pela biodiversidade, diversidade 

linguística e comunidades e saberes tradicionais, revela sua face positiva  

• Quando se trata de comunidades e sujeitos rurais e tradicionais; 

• Quando nos referimos à questão dos direitos autorais e patentes relacionados 

aos conhecimentos tradicionais; 

• E por fim, na recente tentativa de desenvolvimento da noção de economia criativa, 

onde a diversidade biocultural parece assumir uma centralidade discursiva. 

(BARROS, 2016: 39-40, grifos meus). 

 

 Entretanto o setor público carece de iniciativas robustas e consolidadas, apesar de a 

União ser signatária de quatro importantes convenções internacionais ligadas ao tema: 1. 

Convenção do Patrimônio Natural e Cultural de 1972; 2. Convenção da Diversidade Biológica 

de 1992; 3. Convenção do Patrimônio Imaterial de 2003; 4. Convenção da Diversidade Cultural 

de 2005. Mesmo com essa mobilização internacional, quase sempre demarcada no campo 

cultural, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável ignorou a interação natureza-

cultura, somente apelando para o discurso da diversidade cultural, mas sem considerar o fato 

de que não há desenvolvimento sustentável sem as culturas, tendo em vista que os ecossistemas 

são interações entre comunidades e ambientes naturais.  

 A conotação de que “[...] o campo da cultura parece ter uma capacidade discursiva muito 

grande mas desproporcional à sua efetiva força política” (BARROS, 2016: 45) e de que 

“avanços sim, mas o que [...] preocupa são os desafios crônicos não enfrentados, e o divórcio 

entre nossos discursos e nossas práticas.” (BARROS, 2016: 46), termina por descortinar um 

problema que tomou forma nas últimas décadas e que deve ser tratado com toda seriedade, mas 

sem descartar os avanços, como os ocorridos no setor do patrimônio cultural, notadamente o 

dito patrimônio imaterial. 

 

 

Parte III – Conhecimento Tradicional Associado ao Patrimônio Genético 

O Observatório do Agronegócio no Brasil (De Olho nos Ruralistas) enviou uma lista de 

perguntas ao Instituto ATÁ acerca do caso Projeto Baunilha do Cerrado, questionando o 
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instituto sobre uma série de pontos relacionados à controvérsia com os kalungas. Dentre as 

perguntas, uma merece destaque, tendo em conta a menção feita ao patrimônio genético 

relacionado a conhecimentos tradicionais, categoria importante no campo do patrimônio 

cultural, acionada pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) como 

instrumento de salvaguarda. 

A questão direcionada ao Instituto foi a seguinte: 

Segundo a lei de Biodiversidade, para a realização de pesquisas com patrimônio 

genético relacionado a conhecimentos tradicionais é necessária aprovação da 

comunidade e cadastro no Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do 

Conhecimento Tradicional Associado. O Atá cadastrou os estudos realizados em 

conjunto com pesquisadores franceses, mexicanos e brasileiros? Os kalungas foram 

comunicados das pesquisas antes de sua realização – e consentiram com os termos? 

(DE OLHO NOS RURALISTAS, 2019, on-line). 

O Instituto esclareceu que os pesquisadores envolvidos no projeto trabalharam como 

voluntários e que todos foram previamente apresentados à diretoria da AQK, no ano de 2017. 

Disseram ainda que não foram com a finalidade de realizar pesquisas, coletas ou análises 

científicas, mas levar informações e experiências para beneficiar tecnicamente o projeto. Os 

estrangeiros, inclusive, utilizaram vistos de turista, não de pesquisadores. Quanto à Lei n.º 

13.123/2015 (da Biodiversidade), informaram que a entendem e que foram assessorados 

juridicamente durante todo o projeto, sendo orientados a não solicitarem o Consentimento 

Prévio Informado (CPI)6, pois a ação não se enquadraria na Lei. Os assessores estabeleceram 

que a produção da baunilha não é uma atividade tradicional dos kalungas, sendo sua existência 

não dependente disso, alegando que, como organização sem fins lucrativos, atuaram no projeto 

somente para estruturar a cadeia alimentar, trabalhando em parceria com a comunidade para 

fortalecer a produção, beneficiando os quilombolas. 

É possível perceber a negação do Instituto sobre a realização da pesquisa, atribuindo a 

responsabilidade a turistas voluntariosos, advindos, inclusive, de outros países; e a 

desnecessidade de cumprir a Lei da Biodiversidade, a partir de um entendimento próprio sobre 

a situação. Mas, de fato, o Instituto descumpriu as normas estabelecidas, infringindo a lei e 

agindo de má fé? Os kalungas sofreram um embuste de agentes alienígenas, que atuaram 

 

6 O Consentimento Prévio Informado, para os fins da Lei da Biodiversidade, segundo o inciso VI, é o 

consentimento formal, previamente concedido por população indígena ou comunidade tradicional segundo os seus 

usos, costumes e tradições ou protocolos comunitários. O acesso ao conhecimento tradicional associado de origem 

identificável está condicionado à sua obtenção, segundo o Art. 9º da Lei. 
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somente em benefício próprio? Essas questões são importantes, mas merecem um estudo 

aprofundado, evitando ligeirezas. O que importa para essa pequena pesquisa, proporcionada 

por caso polêmico e atual, é a oportunidade de analisar a interação existente entre a questão da 

diversidade biocultural relacionada à propriedade intelectual, e o conhecimento tradicional 

associado ao patrimônio genético como um instrumento oficial de salvaguarda. 

Sob esse aspecto o Iphan, autarquia responsável pela preservação e salvaguarda do 

patrimônio cultural brasileiro, define que o  

Conhecimento Tradicional Associado (CTA) é a informação ou prática, individual ou 

coletiva, de povo indígena ou comunidade tradicional, com valor real ou potencial, 

associada ao patrimônio genético. Os conhecimentos tradicionais associados ao 

patrimônio genético estão relacionados à natureza, aos seres vivos e ao meio ambiente, 

e fazem parte da prática cotidiana de povos e comunidades. Este conhecimento integra 

o patrimônio cultural brasileiro e pertence aos povos indígenas e comunidades 

tradicionais, grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tal. 

(IPHAN, s.d. on-line). 

Para se chegar a um parecer conclusivo acerca da disputa entre kalungas e Atala seria 

importante estabelecer investigações que possibilitassem a elaboração de um laudo histórico-

antropológico terminante, evidenciando se o conjunto de sistemas complexos de produção 

agroextrativista, praticados pelos quilombolas, é uma atividade tradicional passível de proteção 

do Estado. O caso da Baunilha do Cerrado é emblemático para pensarmos a diversidade 

biocultural relacionada à propriedade intelectual e ao conhecimento tradicional associado ao 

patrimônio genético, denotando a necessidade do estabelecimento de estratégias políticas no 

campo da Cultura que favoreçam a salvaguarda desse patrimônio cultural, sempre ameaçado. 

 

Parte IV – Direitos de Propriedade Intelectual (DPI) 

 Primordialmente criados para a proteção de conhecimentos e informações atrelados a 

artefatos artísticos e tecnológicos, os DPI foram concedidos pelos estados visando estimular o 

desenvolvimento de inventos através do beneficiamento econômico dos seus criadores (e de 

toda a cadeia produtiva subsequente), ao tempo em que obliteravam possíveis adulterações de 

terceiros. Nascido no contexto do avanço do capitalismo industrial, focado no progresso 

tecnológico e no lucro, os DPI foram sendo adequados às novas demandas do comércio global, 

levando à criação de acordos e instituições internacionais, como a Organização Mundial de 
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Propriedade Industrial (OMPI), criada em 1967, assim como legislações e agências nacionais, 

fazendo valer os pactos estabelecidos entre as nações. 

 Por isso mesmo, ao relacionarmos a Propriedade Intelectual aos Conhecimentos 

Tradicionais, intrínsecas incoerências veem a tona, como bem coloca Carla Belas (2016: 2) 

quando afirma que  

Criar legislações específicas é uma forma de contornar as dificuldades do atual 

sistema de propriedade intelectual no que diz respeito à proteção de saberes 

tradicionais. A natureza ancestral, coletiva e, em muitos casos, difusa desses saberes, 

é incompatível com os requisitos de novidade, originalidade e titularidade e os limites 

temporais de prescrição previsto na maioria dos instrumentos que integram os DPIs. 

Além disso, o próprio conceito de propriedade intelectual, que tem como base a 

exclusividade e a privatização do conhecimento, é contraditório com o livre 

compartilhamento de saberes praticado pela maioria dos Povos e Comunidades 

Tradicionais (BELAS, 2012). 

 Segundo a autora inexiste no Brasil marcos legais exclusivos que abordem os DPI 

relacionados às expressões culturais tradicionais, fazendo com que os detentores lancem mão 

dos conjuntos legais relacionados à Cultura e ao Meio Ambiente, adequando-os 

estrategicamente na defesa e proteção dos seus saberes. Um dos estratagemas contra 

apropriadores inconvenientes estaria no Programa Nacional do Patrimônio Imaterial (PNPI), 

cujo instituto jurídico do Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial ocasiona certa tutela 

estatal, servindo como proteção além de chancela. O outro estaria dentro do sistema de 

Propriedade Intelectual brasileiro7: a Indicação Geográfica (IG), os Direitos Conexos (DC) e as 

Marcas Coletivas (MC).  

 

Parte IV.I – Indicação Geográfica: Indicação de Procedência e Denominação de Origem 

 Prevista na Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei da Propriedade Industrial [LPI]), 

que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, a IG foi tratada de forma 

bastante específica pelo legislador, recebendo com isso um título exclusivo (Título IV). O Art. 

176 deixa claro que a IG se constitui de dois elementos: a) indicação de procedência (IP) ou, b) 

denominação de origem (DO). O Art. 177 diz que “Considera-se [IP] o nome geográfico de 

país, cidade, região ou localidade de seu território, que se tenha tornado conhecido como centro 

 
7 O sistema de Propriedade Intelectual brasileiro consiste em oito pontos: 1. Direito do Autor e Direitos Conexos; 

2. Marcas; 3. Indicações Geográficas; 4. Desenhos Industriais; 5. Patentes; 6. Topografias de Circuitos Integrados; 

7. Proteção de Informação Confidencial; e 8. Controle de Práticas de Concorrência Desleal em Contratos de 

Licenças. Decorre da subscrição brasileira ao Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual 

Relacionados ao Comércio (ADPIC/TRIPs), documento produzido no âmbito do Acordo Geral sobre Tarifas e 

Comércio (GATT) da Organização Mundial do Comércio (OMC), em 1994. 
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de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado 

serviço.” (BRASIL, 1996: on-line), enquanto que o Art. 178 trata da DO com as mesmas 

considerações referentes ao território e localidade, com a diferença de “[…] que designe 

produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente 

ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos.” (BRASIL, 1996: on-line). 

 Vale destacar que a IG é focalizada nas transações comerciais, provendo garantias 

restritas aos produtores e prestadores de serviço estabelecidos na localidade, em conformidade 

ao Art. 182 da LPI; enquanto que o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial e o Registro de 

Bens Culturais de Natureza Imaterial, instituídos por meio do Decreto n. 3.551, de 4 de agosto 

de 2000, objetivam o melhoramento das condições de vida de produtores e detentores, buscando 

formas de qualificar os grupos emissores, favorecendo a transmissão e atualização dos saberes 

tradicionais, sobretudo protegendo os que se encontram em situação de risco. Saliento que os 

esforços em acautelar o patrimônio cultural brasileiro se fazem por diversas formas, levando à 

construção de instrumentos denominados Planos de Salvaguarda, que podem condensar 

instituições e aparatos legais com finalidades distintas, mas que atuem complementarmente 

para um fim comum, nesse caso específico o Iphan e o INPI.  

 Em estudo sobre a Propriedade Intelectual e a Salvaguarda do Patrimônio Imaterial, 

Carla Belas (2012: 7) nos ajuda a melhor pensar os usos das IG sobre os saberes tradicionais e 

suas comunidades. Em sua pesquisa ela afirma que  

O crescimento da adoção das IGs pelos países em desenvolvimento, contudo, tem sido 

motivada não apenas pela justificativa da “qualidade superior” de produtos agrícolas, 

como nos mostra a experiência dos países europeus, mas, sobretudo, por atributos 

ambientais e sociais referentes ao patrimônio ambiental e cultural desses países. Nesse 

sentido, é cada vez mais comum em países como o Brasil, [...] a associação das IGs a 

produtos extrativistas e artesanais de populações locais como alternativa de proteção 

da sociobiodiversidade e de repartição de benefícios com as populações tradicionais 

pelo uso comercial de saberes e práticas ancestrais (Sylvander & Allaire, 2006). 

 Esse dado demonstra que em países periféricos e semiperiféricos, como o Brasil, as IG 

são utilizadas com uma finalidade distinta, voltada muito à proteção das produções associadas 

à biodiversidade e ao patrimônio imaterial de determinadas coletividades, historicamente 

marginais aos grandes processos comerciais das potências centrais, que tendem a vender seus 

produtos como artigos exclusivos de luxo, hipervalorizados no mercado globalizado, enquanto 

tratam e compram os nossos como simples commodities, reproduzindo posturas colonialistas. 
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 A dimensão econômica relacionada ao patrimônio cultural (imaterial) é um fato, assim 

como são as controvérsias envolvendo o trato entre mercado e cultura, particularmente aquelas 

que roldeiam a comercialização de bens culturais de populações tradicionais, como as 

quilombolas. A Política Nacional de Patrimônio Cultural, no que diz respeito à salvaguarda do 

patrimônio imaterial, comprometeu-se desde o início em assegurar a inclusão econômica dos 

detentores, encerrando os grupos portadores na pauta econômica nacional, contudo, é evidente 

“[…] que a promoção dos saberes e das produções culturais de populações tradicionais no 

âmbito nacional e global não têm sido acompanhada de regras claras ou parâmetros para 

assessorar relações comerciais entre essas populações e o setor produtivo.” (BELAS, 2012: 3). 

 

Parte IV.II – Marcas Coletivas e Direitos Conexos  

 O sistema de propriedade intelectual em voga no país, além da IG, prevê as Marcas 

Coletivas (MC) e os Direitos Conexos (DC), instrumentos que devidamente ajustados podem 

servir como proteção ao patrimônio das comunidades tradicionais. Também prevista na LPI 

(Lei n. 9.279/1996), as MC visam identificar serviços e produtos de membros específicos de 

uma instituição coletiva, que pode ser uma cooperativa, um sindicato ou uma associação, como 

a AQK. 

 Para isso é necessário que a instituição representativa da coletividade detenha o Registro 

de Marca Coletiva, contendo o devido regulamento de utilização com as condições e 

impedimentos de uso. Vale dizer que o Registro possui o prazo de dez anos, devendo ser 

renovado por meio de nova solicitação, o que coincide com o prazo estipulado para a 

reavaliação para a revalidação de bens culturais registrados pelo Iphan para a manutenção do 

título de Patrimônio Cultural do Brasil, o que sugere uma oportunidade de utilização em 

concomitância de instrumentos legais em favor da salvaguarda, mesmo possuindo finalidades 

diferentes.  

 As IG e as MC dizem respeito à coletividade, por sua vez, os DC são direitos autorais 

de cunho individual e excepcional, tendo em vista que geram direito para terceiros, não para os 

autores, previsto na Lei de Direitos Autorais (LDA - Lei n. 9.610, de 19 de fevereiro de 1998). 

Foi criado com o objetivo de garantir direitos para empresas de radiodifusão, produtores 

fonográficos e artistas intérpretes ou executantes, responsáveis pela difusão de obras autorais. 
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Em princípio não seria útil para o Caso Baunilha do Cerrado, todavia, referente a conhecimentos 

étnicos e tradicionais, a LDA, em seu Art. 45, ressalva que tais saberes e expressões não são 

passíveis de classificação como domínio público, mesmo sendo os autores desconhecidos, o 

que evidencia uma proteção. 

 

Parte V – Controvérsias e Ponderações 

 Como bem destaquei na Parte III dessa exposição, a finalidade do trabalho foi examinar 

criticamente a interação entre a diversidade biocultural, relacionada à propriedade intelectual, 

e o conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético como um instrumento oficial de 

salvaguarda; por outro lado penso que o polêmico caso da Baunilha do Cerrado é também uma 

oportunidade de se realizar uma pesquisa empírica a partir dos postulados teóricos da sociologia 

pragmática8, servindo-se do alvoroço e da controvérsia, elementos caros aos estudos sobre 

conflitos relacionados à questões ambientais (BARTHE, 2016). 

Buscando evitar irreflexões que levem a levianidades comprometedoras de sujeitos, por 

conseguinte dos próprios estudos, a sociologia das provas pode contribuir com a análise sobre 

os discursos das partes interessadas envolvidas em celeumas, abrandando prejulgamentos ou 

produções militantes (CHATEAURAYNAUD, 2017). A despeito dessa lenização,  

[...] essa sociologia busca ser, acima de tudo, uma crítica ao conservadorismo e à 

recusa ao confronto público. Ela busca travar esse combate em relação ao mundo 

social através do modo como apreende seus objetos de estudo; ao analisá-los, resgata 

os postulados de pluralismo e de indeterminação relativa. Mas também procura travá-

lo indissociavelmente dentro do próprio espaço da sociologia profissional, 

combatendo as formas recalcitrantes de dogmatismo e os processos inevitáveis de 

rotinização do pensamento, que são uma ameaça em potencial. (BARTHE, 2016: 

119). 
  

 Considerando essa oportunidade, tendo em vista tratar-se de uma controvérsia a partir 

do caso da Baunilha do Cerrado, mas destacando o recorte original voltado à salvaguarda do 

patrimônio cultural, deixo o indicativo para futuras possíveis abordagens, ao tempo em que 

chamo a atenção para as ressalvas supracitadas, pertinentes à análise crítica, evitando 

facciosismos. Com o devido salvo-conduto, finalizo essa exposição com breves ponderações. 

 
8 Conhecida também como sociologia das provas ou das controvérsias, a sociologia pragmática teve origem na 

França em meados dos anos 1980, ganhando adeptos com o passar dos anos, sobretudo pelo crescimento das 

discussões públicas relacionadas às crises ambientais, tema relevante e em ascensão e que é objeto recorrente de 

seus estudos. 
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Recordemos que toda a discussão surgiu a partir do registro da Baunilha do Cerrado 

no INPI, feito por Atala a revelia dos kalungas, sob a alegação de preservar o projeto e a 

baunilha, além de cumprir um convênio com a Fundação Banco do Brasil. Esse ato termina por 

revelar a intenção de exclusividade e o desejo de privatização do conhecimento, inerente à ideia 

de propriedade intelectual, que é diametralmente oposta ao compartilhamento de saberes típico 

dos povos detentores. As disparidades que se apresentam na perspectiva econômica envolvendo 

saberes tradicionais indicam a necessidade efetiva de regulamentação, mas que seja feita com 

a direta participação das comunidades interessadas, reconhecendo e respeitando seu 

protagonismo e suas práticas agroextrativistas. 

Ao que parece é concludente a proteção dos saberes tradicionais, demanda advinda do 

pragmatismo do mundo real, do dia a dia, por outro lado a inquietação contida nos discursos 

relativos à diversidade biocultural e à biointeração deixa transparecer a existência de um 

embaraço muito maior, relacionado à queda das relações telúricas envolvendo o Homem e a 

Natureza, simbolizada no modelo civilizatório hegemônico advindo e imposto pelos europeus 

ocidentais. Esse padrão termina por nos apascentar a modos desintegradores, desventura 

percebida por pesquisadores como José Márcio Barros e Luisa Maffi quando denunciam a 

limitação existente na ideia de diversidade afastada da relação co-evolutiva do homem com o 

meio natural, acarretando em políticas apartadas da realidade, deixando de lado os ecossistemas 

e sua interação com as comunidades humanas. Nesse sentido é presumível que busquemos 

alternativas civilizatórias “biointerativas”, abrandando ou mesmo revertendo a tragédia 

anunciada pelas mudanças climáticas ocasionada pelo modo de produção insustentável que 

adotamos. Nesse cenário infeliz de transformação e confronto de paradigmas, perspectivas 

resolutivas são sempre oportunas, retroalimentando nossa confiança no tempo vindouro. 
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A gestão de Oswaldo Teixeira e a representação do negro na criação do 

acervo do MNBA 

Renata Rodrigues1 

Resumo: O processo abolicionista (1888), ao contrário do que se poderia esperar, não 

desconstruiu os valores associados à cor da pele, mas evidenciou e fortaleceu o processo de 

discriminação racial já existente no Brasil. Com isso, teorias do “racismo científico” advindas 

da Europa, ainda que tardiamente, ganhavam cada vez mais espaços entre os intelectuais 

nacionais. Neste período diversas representações foram criadas para retratar o pensamento 

vigente, dentre estas, talvez a mais emblemática seja a obra do pintor Modesto Brocos, 

intitulada “A redenção de Cã”, que sintetizava esse ideal de branqueamento, um processo de 

clareamento da pele, passada de geração em geração, desde a avó negra (ainda escravizada), até 

o neto de pele alva. O que nos leva a questionar qual é o lugar do negro nas representações 

produzidas pós-abolição até as primeiras décadas do século XX, e como o campo das artes 

visuais, em especial a pintura, lidou com as transições de pensamento, de um processo de 

embranquecimento racial, onde a mestiçagem era “vista com maus olhos”, até o processo de 

identidade nacional, com a valorização do mestiço com o “tipo” brasileiro. A presente pesquisa 

buscou analisar representações do negro durante os primeiros anos de formação do acervo do 

Museu Nacional de Belas Artes, que passava pela gestão (1937-1961) do pintor e crítico de 

arte, Oswaldo Teixeira. Em conjunto com os registros documentais de aquisições do museu, 

anuários e catálogos de exposições, um grupo de oito obras foi selecionado, como representante 

do pensamento vigente defendido, naquele momento pelo Museu, e suas reverberações nas 

décadas posteriores. 

 

Palavras-chave: Oswaldo Teixeira; MNBA; representação do negro; Arthur Timotheo da 

Costa; Identidade. 

 

O século XIX pode ser considerado um período de grandes mudanças, e talvez o mais 

importante dentro da história racial do Brasil. Um país com regime escravocrata em decadência, 

que vê na Lei do Ventre Livre de 1871, um marco de sua derrocada.  Esta fase marca uma série 

de transições e dúvidas tanto no âmbito político quanto no social acerca do futuro dessa jovem 

nação. Neste momento, instituições públicas e centros de pesquisa ganham força e autonomia, 

apoiados por diferentes intelectuais da época, e, juntamente com as preocupações relacionadas 

 
1Centro Universitário SENAC –SP, Pós-graduanda em Arte-educação. Bacharel em História da Arte pela 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 
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com a economia e a mão de obra, uma questão de cunho social torna-se de suma importância 

para definir o sucesso dessa nova realidade nacional: a miscigenação. 

Ao contrário do que se poderia esperar a abolição (1888) não desconstruiu os valores 

associados à cor da pele, mas evidenciou e fortaleceu o processo de discriminação racial já 

existente no país (JACCOUD, 2008: 45-64). Com isso, as teorias do “racismo científico” 

advindas da Europa, ainda que tardiamente, ganhavam cada vez mais espaços entre os 

intelectuais nacionais, sendo recebidas com grande entusiasmo. Tais correntes defendiam a 

ideia de uma raça superior, uma espécie de darwinismo social, que selecionaria as raças mais 

“evoluídas” de acordo com seus feitos científicos e sociais (SCHWARCZ, 1993: 316-317). 

Para isso, diversos estudos foram realizados tomando como base características 

anatômicas de indivíduos e suas organizações sociais, a fim de colocar os tipos caucasianos 

como superiores nessa pirâmide evolutiva. Visto que em meio ao contexto de declínio da 

escravidão e os novos projetos políticos decorrentes dessa nova realidade, essas teorias “se 

apresentavam enquanto modelo teórico viável na justificação do complicado jogo de interesses 

que se montava” (SCHWARCZ, 1993: 24).  

Naquele momento, uma nação moderna não poderia ter um contingente mestiço, visto 

que isso significaria uma possível defasagem da raça “pura”. Com isso, havia uma oscilação 

por parte dos intelectuais e das diversas instituições de ensino e pesquisa do país, sobre a adoção 

de modelos deterministas e a reflexão sobre suas implicações. A exaltação de uma sociedade 

moderna, e a inviabilidade da mesma em seu processo (ibidem).   

 

Influenciados por essas correntes externas, a elite intelectual brasileira passa a adotar 

e difundir um modelo de branqueamento que, a princípio, prometia o branqueamento racial em 

um período de aproximadamente cem anos (ressalta-se que esse projeto foi apoiado até meados 

de 1930, quando percebeu-se a ineficácia das teorias perante o aumento do contingente 

populacional negro e mestiço). Esse processo estaria diretamente vinculado ao crescimento e 

desenvolvimento do país, ainda que se apresentasse por um meio contraditório: a miscigenação, 

que até então era considerada um símbolo de retardo social e de raça. 
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Com o intuito de difundir o pensamento de branqueamento da nação, os principais 

meios de comunicação da época passaram a vincular textos e imagens que condissessem com 

esse ideário, fosse no âmbito literário ou visual. Pensando no campo das artes visuais, 

chamamos a atenção para o papel exercido pelos artistas da Academia Imperial de Belas Artes 

- AIBA, no Rio de Janeiro, que através de diferentes representações registraram o processo de 

transição que o país se encontrava, narrando alguns desses momentos. Um dos exemplos mais 

conhecidos é a pintura do espanhol Modesto Brocos, Redenção de Cã (1895) (Figura1), que 

sintetizava esse ideal. Na tela é possível identificar a narrativa empregada pelos poderes 

públicos do período em um processo de clareamento da pele, passada de geração em geração, 

desde a avó negra (ainda escravizada), até o neto de pele alva. Há quem diga que Brocos, não 

estava em defesa desse pensamento, mas que apenas reproduzia visualmente as questões sociais 

que estavam em alta naquele momento (CAPEL, 2014: 6-9). 

 

Figura1. Modesto Brocos, Redenção de Cã, 1895. Óleo sobre Tela. 

Coleção Museu Nacional de Belas Artes, 

Rio de Janeiro. Fotografia César Barreto. 

 

Essa representação emblemática e altamente difundida nos leva a questionar qual é 

espaço ocupado pela figura do negro nas representações produzidas pós-abolição, até as 

primeiras décadas do século XX, período de grandes mudanças no panorama social brasileiro. 

Como as representações dentro do campo das artes visuais, em especial da pintura, lidaram com 

as transições de pensamento, de um processo de embranquecimento racial, onde a mestiçagem 
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era “vista com maus olhos”, até o processo de identidade nacional, com a valorização do 

mestiço com o “tipo” brasileiro. 

Quase 40 anos depois de ter pintado a Redenção de Cã, a obra de Modesto Brocos fora 

herdada pele Museu Nacional de Belas Artes - MNBA, fundado em 1937, e que teve como 

primeiro gestor o pintor academicista e crítico de arte, Oswaldo Teixeira. Com um acervo 

herdado da AIBA e da Escola Nacional de Belas Artes, suas obras, em sua grande maioria, eram 

compostas de pinturas em estilo acadêmico europeu, reforçado pela vinda da Missão Francesa 

ao Brasil.  

Quando adentramos no acervo do Museu encontramos inúmeras representações de 

indivíduos negros, no entanto são poucas aquelas que não apresentam estes em um labor físico 

e cotidiano. Neste caso, talvez, os melhores exemplares que fogem desse processo são os 

autorretratos, ainda que raros e pouco explorados. Dentro da história da arte brasileira, em 

especial anterior ao século XXI, exemplos de artistas negros autorrepresentando-se não 

costuma ser uma prática corriqueira (AMANCIO, 2016: 131-132). Pensando nisso, e no fato de 

que o retrato como categoria da arte, se apresenta como importante item de validação social, 

podendo anunciar mudanças sociais profundas (como a ascensão da burguesia), e a valorização 

da identidade (ibidem) de um povo ou indivíduo, trago uma breve análise de um importante 

personagem da Escola Nacional de Belas Artes, e que tem em um conjunto de autorretratos, 

algumas de suas obras mais polêmicas, o pintor Arthur Timotheo da Costa. 

 

Comecemos com seu primeiro autorretrato realizado em 1908, em que Arthur 

Timotheo aparece como um jovem de vinte e poucos anos. Na pintura, que exibe apenas o busto 

do pintor, ele carrega consigo uma paleta e alguns pincéis na mão direita, deixando clara sua 

profissão e seu papel como estudioso. Com um terno sob medida e uma gravata elegante, o 

artista buscou demonstrar seu progresso e afirmar seu status na sociedade, distanciando-se de 

um passado social próximo de sua negritude, desviando de estereótipos criados e dando a si 

mesmo “fumos de civilidade” (AMANCIO. 2016: 136).  
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Figura.2 Arthur Timotheo da Costa. 

Autorretrato.1908. Óleo sobre tela. Pinacoteca do Estado de São Paulo. 

São Paulo. Fotografia Google Art Project. 

 

 

Essa obra por si só, já demostra a necessidade de autoafirmação de um indivíduo negro, 

mediante a uma sociedade que se apresentava como igualitária perante a lei, em um contexto 

pós-abolicionista. No entanto, tais sinais tornam-se ainda mais evidentes quando comparamos 

com seu último autorretrato, pertencente ao acervo do MNBA, realizado em 1919. Nele, Arthur 

Timotheo da Costa se mostra como figura central, e pela primeira vez, de corpo inteiro, sua 

autoconfiança é evidente e justificada por seus anos de experiências e seu já consolidado 

reconhecimento social. Ao contrário da primeira pintura, o protagonista não anseia mais uma 

posição na alta sociedade, mas tem certeza da mesma, a elite abastada já o conhecia. Ao 

analisarmos a pintura, percebemos a utilização de um importante jogo de luz e sombra, um 

recurso utilizado pelo pintor para omitir algumas de suas próprias características físicas, 

evidentes na primeira obra (Figura 2). Seu cabelo encarapinhado, agora é escondido por um 

enorme chapéu achatado, comum entre os pintores da época, mas que na imagem passa a ser 

utilizado como importante artificio. Seu rosto, sombreado pelo mesmo chapéu, já não apresenta 

as mesmas características físicas, onde o formato de seu nariz parece ter sido alterado, e os 

lábios afinados. Contudo, o que nos chama mais a atenção nessa obra, é a cor de sua pele, que 

banhada pela luz, está mais clara, o pintor havia embranquecido. 
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Figura 3. Arthur Timotheo da Costa. Autorretrato. 1919. 

Óleo sobre tela. Museu Nacional de Belas Artes, 

 Rio de Janeiro. Fotografia desconhecido. 

 

O pesquisador Kleber Antônio Amancio (2016) apresenta essa diferença não como um 

“ato ingênuo ou expressão de um sentimento de ‘assimilação’. O embranquecimento não passa 

mais pela sua roupa, mas pelo seu talento, trabalho e posicionamento social” (p.139). Desta 

forma, o clareamento de sua pele, não seria uma tentativa de se igualar aos demais, A. Timotheo 

da Costa havia “embranquecido aos seus próprios olhos” (ibidem), e demostrava suas 

conquistas e autoafirmação social.  A pesquisa de Amancio é decisiva em demostrar que o 

pintor, dentro de suas produções, afrontava de forma sutil as relações sociais informais do 

período, retratando inúmeras vezes indivíduos negros, relegados por um sistema governamental 

e social. E neste autorretrato, ao se colocar como um homem branco, parecia se impor mais 

uma vez. No entanto, chamo a atenção para o fato de que, ao travestir-se de branco para 

demonstrar suas conquistas, este afirma, de forma indireta, que naquele momento, para se 

validar um homem “civilizado” e de respeito, era necessário mudar sua cor de pele, pois um 

homem negro não teria a mesma estima, ainda que ocupasse a mesma posição social. 

 

Destaco que o momento referido passa por uma das principais décadas de aplicação 

das políticas de branqueamento do Estado, citadas no início desse texto e exemplificadas por 

Brocos em Redenção de Cã (Figura1). Ao narrar sua ascensão social, Arthur Timotheo 

apresenta as diferentes negociações sociais de seu “estar no mundo”. Tanto Modesto Brocos 
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quanto Timotheo da Costa demonstram de diferentes maneiras, o primeiro “o olhar sobre o 

outro”, e o segundo, o olhar sobre si mesmo, os ideais morais de uma sociedade pós-

abolicionista, que tentava se adaptar aos novos tempos. 

 

No final da década de 1930, temos como já citado, a criação do Museu Nacional de 

Belas Artes e a construção de seu acervo, em um projeto de identidade nacional, que, com o 

evidente fracasso das políticas de branqueamento, passa a adotar o “mestiço” como símbolo 

nacional, e que seria vendido como um exemplo de sucesso de uma sociedade multirracial.  

Quando pensamos no papel ocupado por indivíduos negros nas representações que 

perpassam o final do século XIX às primeiras décadas do século XX, percebemos a contínua 

incerteza de seus espaços de representação, seja no âmbito visual ou social. E a perpetuação 

dessa realidade inconstante se apresenta como um projeto de muitas vertentes, criando 

estereótipos e preconceitos até o tempo presente. 

Como se sabe, a cultura visual é uma importante ferramenta desse processo, e é através 

desse pensamento que chegamos à figura de Oswaldo Teixeira. O pintor que sempre foi muito 

bem quisto por uma linha mais conservadora dos intelectuais brasileiros, foi nomeado pelo 

próprio presidente em exercício, Getúlio Vargas, e corroborou para a manutenção desse projeto 

elitista. Pois, ainda que nos anos seguintes à inauguração do Museu, os ideais de branqueamento 

tenham se diluído em favor da valorização do mestiço, as paredes do Museu pareciam estar 

presas ao século anterior.  

Voltado para as “glórias do passado”, o crítico e gestor produziu inúmeras exposições 

de aniversários e centenários, e fortaleceu durante anos as narrativas eurocêntricas e raciais 

conservadoras, que perpetuavam as distâncias entre indivíduos brancos e negros. Mesmo com 

o advento do modernismo e o forte projeto de identidade nacional que se montava fora das 

paredes da instituição, essa, por sua vez, permaneceu elitista, ainda que com os anos tenha sido 

obrigada a fazer algumas concessões.  
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Torna-se importante ressaltar que no período de criação do Museu, o edifício dividia 

espaço com a Escola Nacional de Belas Artes, onde o estilo academicista era uma forte 

tendência, desta forma, se tornava ainda mais difícil à desvinculação dos cânones ali propostos. 

Assim, com as declaradas preferências de Oswaldo Teixeira, e a proximidade com a ENBA, os 

estilos clássicos dominavam nas Exposições Gerais de Belas Artes. 

Era evidente, que, ainda que o país estivesse vivendo em outros moldes no campo da 

arte, com o advento das vanguardas, o MNBA permanecia com sua narrativa acadêmica e 

conservadora. A gestão do crítico foi marcada pelo esforço de dar visibilidade ao acervo de 

obras do século XIX, acreditando que o melhor da arte nacional estava contido nos moldes do 

passado. 

Dentro de seu contexto, o MNBA era naquele momento, o exemplo clássico de como 

se dava o processo modernista e de modernização do Brasil. Uma série de contradições e 

embates que buscavam construir uma nova identidade nacional para o país, mas ao mesmo 

tempo em que parecia tentar se desvincular dos cânones, com o intuito de construir algo novo, 

se voltava às glórias passadas. 

As narrativas que inauguraram o MNBA, que tem como mote fundador a conservação 

e a exibição da história da arte nacional, e, portanto, a representação visual dos ideais de sua 

nação, desde o princípio norteou suas escolhas à apenas um ponto de vista, tendo até hoje pouco 

reconhecido e exposto os grupos étnicos de origem não-europeia (SILVA, ROCHA, 

OLIVEIRA, 2019: 161). Quando o antropólogo José Reginaldo S. Gonçalves, em seu texto 

Teorias Antropológicas e Objetos Materiais (2007), se refere ao papel social dos objetos, ele 

aponta que a partir do momento que um objeto é classificado como “patrimônio cultural”, este 

passa a exercer um papel na “representação pública de identidades coletivas (nações, grupo 

étnicos, grupos religiosos, etc.)”, e que, a escolha desses objetos seja muitas vezes “de natureza 

arbitrária, materializando o que seriam emblemas de ‘tradições inventadas’” (GONÇALVES, 

2017: 28 apud HOBSBAWM&RANGER: 1992). 

 



 
 

Universidade Federal do Ceará, Fortaleza | 04 a 08 de Outubro de 2021 

665 
 

 

 O autor ainda aponta que tais ações. Dentro dessas “tradições inventadas” seriam 

conscientes e intencionais, ordenadas por interesses de cunho político e social, em conflitos de 

valores. Assim, quando o MNBA, uma instituição reconhecida, que intui, entre outras coisas, 

salvaguardar uma memória coletiva nacional apresenta uma narrativa acerca das representações 

de indivíduos negros, e seus “papéis” dentro da sociedade, essas obras de arte passam a ser 

reconhecidas coletivamente e tornam-se patrimônio, passando a desempenhar um papel “social 

e simbólico de mediação, entre passado, presente e futuro de determinado grupo” 

(GONÇALVES, 2007: 28). Com isso, essas representações passam de apenas um registro 

histórico visual, a um processo de identificação dos grupos representados e, ao se tratar da 

figura do negro nesse contexto, um indivíduo rebaixado socialmente que busca o 

embranquecimento para ascender, assim o discurso imposto pelo MNBA, ainda que em seu 

início possui reverberações até a contemporaneidade. 

 

Quando analisamos hoje as salas expositivas do MNBA, fica claro o mantenimento de 

uma política pouco representativa ao se tratar de diferentes grupos étnicos raciais, ainda que a 

grande maioria da população brasileira seja de negros e pardos. O lugar do negro dentro da 

história visual do Museu é deliberadamente reduzido, seja em suas representações ou em lugar 

de autoria, ainda que o acervo interno da instituição possua importantes representantes da 

cultura afro-brasileira.  

 

A socióloga Myrian Sepúlvida, em seu artigo Canibalismo da memória: o negro em 

museus brasileiros (2005), ao se referir ao acervo do MNBA, conclui que o negro foi silenciado 

durante sua história na instituição. Pois, além do número reduzido de exemplares representantes 

desse grupo, as obras expostas e os textos que as acompanham contribuem direta ou 

indiretamente para “reforçar a imagem do negro enquanto subordinado, sem que haja de forma 

suficiente um discurso crítico para se contrapor a estas representações” (SILVA, ROCHA, 

OLIVEIRA, 2019: 161). Fica evidente que durante séculos perpetuamos sobre nós mesmos um 

olhar colonizador, e que, só recentemente, temos reivindicado nossos papéis sociais a partir de 
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diferentes pontos de vista, resgatando a ancestralidade e a história do país, e abrindo espaço 

para novas narrativas. 

 

Os museus são, em sua essência, um importante componente da história coletiva na 

salvaguarda de seus patrimônios e sua memória. Os ideais elitistas e conservadores defendidos 

na gestão de Oswaldo Teixeira, que duraram mais de duas décadas (até 1961), ainda reverberam 

frente à imagem da instituição, que ao valorizar um olhar europeu de artistas brancos sobre o 

Brasil, contribui para “um discurso imagético de um país branqueado” (SILVA, ROCHA, 

OLIVEIRA, 2019: 173), relembrando o discurso de João Batista Lacerda no Congresso 

Universal de Raças, ocorrido em Londres (1911), e produzindo um apagamento visual dos 

demais grupos étnicos brasileiros. Desta forma, resta ao MNBA, ocupando seu importante papel 

de educador social, tentar através de novas exposições, a exemplo de Das Galés às Galerias 

(2018), abrir novos espaços de memória dentro das suas salas de exposição. 
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ST 12 - Patrimônio e Relações Internacionais 

 

Patrimônio da Humanidade e Soft Power: a genialidade de Aleijadinho no 

Santuário do Bom Jesus de Matozinhos de Congonhas (MG) como 

identidade 

 

Alexandre Augusto da Costa1 

 

Resumo: A convenção da Unesco de 21 de novembro de 1972 colocou na mesa a necessidade 

de os países membros ampliarem a salvaguarda dos patrimônios e elencou alguns critérios para 

nortear as novas políticas do que seriam reconhecidos como bens de valor excepcional. A cada 

Estado-parte, competia, a partir de então identificar, proteger, conservar, valorizar e transmitir 

às gerações futuras estes legados que passariam a ser compreendidos como patrimônios da 

humanidade. O Brasil, implementou as diretrizes da convenção a partir de 1977. A articulação 

do Iphan com os poderes locais de cada município elevou à categoria de Patrimônio Cultural 

Mundial a cidade histórica de Ouro Preto em 1980, o centro histórico de Olinda (1982), as 

ruínas de São Miguel das Missões (1983), o Centro Histórico de Salvador, e o Santuário do 

Senhor Bom Jesus de Matozinhos em Congonhas (MG) em 1985 e o Plano Piloto de Brasília 

(1987) na década de 1980. Neste contexto o presente trabalho se ocupa do processo de chancela 

do sítio histórico de Congonhas, iniciado em 1984 e aprovado em 1985. Através da metodologia 

da história oral, alguns dos atores principais nesta empreitada revelam as motivações e o 

percurso da candidatura do santuário da cidade mineira, que guarda a obra-prima de Aleijadinho 

com a série dos 12 profetas em pedra-sabão e as 66 esculturas em madeira distribuídas nas 

capelas dos passos da paixão. Interessa-nos identificar as relações de poder, em especial do 

chamado Soft Power na definição de Joseph Nye (2004), e as novas possibilidades de usos e 

apropriações de capital cultural que se abririam com esta projeção internacional. 

 

Palavras-chave: Soft Power; Patrimônio Mundial; Congonhas. 

 

 

Introdução: 

Em 1977, por intermédio do Decreto 80.978 o Brasil promulgou a Convenção Relativa 

à Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural realizada pela UNESCO em Paris em 

1972. A chamada Recomendação de Paris (1972) universalizou a compreensão dos patrimônios 

 
1 Docente do curso de Publicidade e Propaganda (Unipac-Barbacena/MG); Doutorando do Programa de Pós-

Graduação em História pela UFJF e bolsista CAPES. 
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cultural e natural de valor excepcional ao estabelecer critérios de seleção e definir as atribuições 

para proteção e salvaguarda destes bens. A cada Estado parte competiria, a partir de então, 

assegurar a identificação, proteção e transmissão às gerações futuras por meio de recursos 

próprios ou fontes de apoio da comunidade internacional, quando necessários.  

A Recomendação ainda estabeleceu a criação de um sistema de cooperação 

internacional com vistas a auxiliar os Estados-parte para a preservação e identificação dos 

patrimônios mundiais. No Brasil, houve uma corrida à inscrição desses bens à lista de 

Patrimônio Mundial da UNESCO em fins dos anos 1970 e início da década seguinte. O Centro 

Histórico de Ouro Preto (MG) em 1980 foi o primeiro Patrimônio Mundial reconhecido pelo 

organismo internacional. Em seguida, o Centro Histórico de Olinda - PE (1982), o sítio 

arqueológico de São Miguel das Missões - RS (1983), o Centro Histórico de Salvador e o 

Santuário do Bom Jesus de Matozinhos em Congonhas (MG), ambos em 1985 e em 1987, o 

Plano Piloto de Brasília - Distrito Federal. 

Ao que tange Congonhas (MG), objeto desta comunicação, o dossiê enviado à UNESCO 

em 19842 (45 páginas) e chancelado pelo órgão internacional no ano seguinte, destacava a 

importância da religiosidade e da atividade mineradora nos imaginários da localidade, além da 

excepcionalidade que marca a identidade cultural de Congonhas: a obra-prima do Mestre 

Antônio Francisco Lisboa (Aleijadinho) – o Santuário do Senhor Bom Jesus de Matozinhos 

com a série dos 12 profetas do Antigo Testamento em pedra-sabão e as 64 esculturas em cedro 

distribuídas nas cenas dos Passos da Paixão de Cristo (Ceia, Horto, Prisão, Flagelação, 

Coroação de Espinhos, Cruz-às-Costas/Crucificação). A genialidade do mestre barroco foi 

destacada por pesquisadores como Robert C. Smith e Germain Bazin. O dossiê de candidatura 

à Patrimônio Mundial salienta uma das análises feitas por Robert C. Smith ao destacar que 

Aleijadinho é: 

[...] um dos maiores artistas do século XVIII, não apenas por ter sido superior a tantos 

outros na linguagem rococó, mas também por não se ter deixado limitar por este estilo, 

chegando a realizar o que foi dificilmente atingido em todos os tempos. De fato, ele 

soube criar [...] imagens poderosas independentemente do estilo de sua época. O 

Aleijadinho foi ao mesmo tempo um arquiteto audacioso, experimentando uma nova 

dimensão sofisticada do rococó, um renovador espiritual insuflando vida e força à 

nova estatuária em madeira policromada do século XVIII e um “primitivo” na 

escultura em pedra, onde atingiu uma grandeza de sentimento que pouco tinha a ver 

com a época em que viveu (SMITH, 1973, p. 9).  

 
2 Iphan, Proposta de inscrição na Lista do Patrimônio Mundial da Unesco, 1984, p.1-45. Disponível em: 

<http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Dossie%20CONGONHAS.pdf>. Acesso em 1 set. 2021. 
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Ao endossar esta análise o documento observa que Aleijadinho cunhou um dos últimos 

exemplares da série Sacro Monte3 da arte cristã ocidental (FRANÇA, 2015). Do ponto de vista 

iconográfico, a proposta destacou que o Santuário do Bom Jesus de Matozinhos em Congonhas 

[...] é o único que apresenta a justaposição das profecias bíblicas e do drama da 

Redenção, segundo a linha tradicional de interpretação teológica em busca de 

harmonias e concordâncias entre o Antigo e o Novo Testamento, abundantemente 

ilustrado nas catedrais medievais (Santuário Bom Jesus de Matozinhos. Proposta de 

inscrição na lista de patrimônio mundial da Unesco, 1984, p. 35) 4.  

 

Como meios de proteção e conservação, além de relatar historicamente as principais 

intervenções que as obras sacras e o espaço arquitetônico receberam desde fins do século XIX, 

o documento apresentado à UNESCO ressaltou que o conjunto histórico dispunha de proteção 

federal garantida a partir do decreto-lei de 30 de novembro de 1937 que garantia a conservação 

e preservação dos principais elementos, além de destacar o tombamento realizado pelo SPHAN 

em 19395e a legislação do estado de Minas Gerais, especialmente a Lei nº5.775, de 30 de 

novembro de 1971, que regulamentava a organização e a proteção dos bens culturais. Para além 

destes argumentos o relatório frisou os diversos processos de restauro porque passou o santuário 

com destaque à chamada Reconquista de Congonhas6 em 1957 (restauração liderada por Edison 

Motta, que reconstituiu as imagens sacras e as pinturas no interior das capelas) e a revitalização 

dos jardins pelas mãos de Burle Marx em 1974 por inciativa do Iepha - MG.  

 
3 Historicamente, no itinerário destas peregrinações foram criadas as estações (inicialmente conhecidas como 

paixões), à semelhança do que teria havido em Jerusalém, nas quais os devotos paravam, ouviam prédicas e oravam 

contemplando uma a uma as cenas do sofrimento dos passos de Cristo. Dentre as peregrinações mais conhecidas 

do ocidente estão a do túmulo de Santiago de Compostela, Espanha, desde o século X; a do Senhor Bom Jesus de 

Matosinhos, em Portugal, desde o século XI; a do mesmo Bom Jesus, em Congonhas, a partir do século XVIII; 

além dos santuários de Aparecida (1717), Lourdes (1858) e Fátima (1917).  
4 Cf. Santuário Bom Jesus de Matozinhos. Proposta de inscrição na lista de patrimônio mundial da Unesco, 1984, 

p. 35. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Dossie%20CONGONHAS.pdf>. 

Acesso em 04 de set. 2021. 
5 Livro do Tombo de Belas-Artes, inscrição datada de 8 de setembro de 1939. 
6 As intervenções tiveram grande repercussão na imprensa. Reconquista de Congonhas é um termo atribuído ao 

crítico de arte Lourival Gomes Machado, colunista do Suplemento Literário do jornal "O Estado de São Paulo". A 

convite de Rodrigo Melo Franco de Andrade, diretor-presidente do SPHAN, o jornalista Lourival e o fotógrafo 

Eduardo Ayrosa publicaram diversas matérias sobre as obras de restauro em 1957 e lançaram em 1960 o livro 

“Reconquista de Congonhas”. O nome faz uma alusão aos 200 anos de início da devoção no santuário do Bom 

Jesus de Matozinhos em Congonhas (1757). Cf. MACHADO, Lourival Gomes; AYROSA, Eduardo. Reconquista 

de Congonhas. Instituto Nacional do Livro. Rio de Janeiro, 1960. 
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A proposta salientou ainda que a comunidade, a Igreja e os poderes locais eram 

vigilantes7 em alertar aos órgãos responsáveis como o Serviço do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (SPHAN)8 e o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico 

(IEPHA-MG) a qualquer sinal de danos ao sítio histórico. No que tange aos planos de gestão, 

a proposta de candidatura destacou que: 

Para maiores garantias, a administração municipal estuda atualmente uma lei 

específica sobre o uso do solo urbano9 para assegurar a segurança das encostas 

limítrofes e as superfícies planas ao pé da colina onde se encontra o santuário 

(Santuário Bom Jesus de Matozinhos. Proposta de inscrição na lista de patrimônio 

mundial da Unesco, 1984, p.35) 10.  

 

A justificativa da Inscrição da Lista de Patrimônio Mundial, por fim, salientou que o 

santuário de Congonhas deveria ser reconhecido pela UNESCO: “Por representar uma 

realização artística única, verdadeira obra-prima do espírito criador do homem; e (2) por estar 

associado às crenças e eventos de considerável significado (Santuário Bom Jesus de 

Matozinhos. Proposta de inscrição na lista de patrimônio mundial da Unesco, 1984, p.35)”11. 

O dossiê foi aprovado por unanimidade pelo comitê da UNESCO e o conjunto foi 

considerado Patrimônio da Cultural Mundial em 6 de dezembro de 1985.  

 

Identidade como estratégia de soft power 

Sendo o patrimônio um campo de tensões e relações de poder (CHRISTOFOLETTI, 

2017), pressupõe-se que a identidade seja um dos principais elementos da disputa simbólica 

 
7 Atualmente, os organismos responsáveis pela manutenção, conservação e restauração das obras barrocas que 

compõem o Santuário do Senhor Bom Jesus de Matosinhos são o Governo Municipal, em parceria com o Conselho 

Municipal do Patrimônio Histórico e Artístico de Congonhas (COMUPHAC) e a própria Basílica que administra 

o santuário, por meio da Arquidiocese de Mariana (MG) – todos sob orientação do Governo Federal por intermédio 

do IPHAN. Somam-se a estas instituições a Câmara Municipal com a aprovação de leis de proteção; o Ministério 

Público local e estadual na fiscalização dos recursos e a aplicação de Termos de Ajustamentos de Condutas (TACs) 

às mineradoras locais, revertendo infrações em subsídios ao restauro e à manutenção dos sítios históricos; a 

Arquidiocese de Mariana (MG) no apoio à conservação; e a sociedade civil organizada (com o olhar sempre atento 

na defesa dos bens tombados) como o COMUPHAC, a União das Associações Comunitárias de Congonhas 

(UNACCON) e a ONG Gota D’agua. 
8 Atualmente Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). 
9 Nas décadas seguintes a prefeitura regulamentou o uso e ocupação do solo nos arredores da Basílica e realizou 

obras de restauração e requalificação do espaço urbano com recursos próprios e outras receitas do Governo Federal.  
10 Cf. Santuário Bom Jesus de Matozinhos. Proposta de inscrição na lista de patrimônio mundial da Unesco, 

1984, p.35. Disponível em: 

<http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Dossie%20CONGONHAS.pdf>. Acesso em 04 de set. 

2021. 
11 Idem, p.39. 
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neste jogo, já que, no entender de Hall (2007, p.112), “[...] é sempre construída ao longo de 

uma ‘falta’, ao longo de uma divisão, a partir do lugar do Outro”. Na Pós-Modernidade isso se 

torna ainda mais evidente com o abalo nas estruturas de significação do conceito de identidade. 

Estas já não podem ser ajustadas de maneira idêntica [...] “aos processos de sujeito que são 

nelas investidos (HALL, 2007, p.112)”. A subjetivação dos indivíduos seria neste sentido 

sempre indeterminada, inacabada, possibilitando aos atores ganharem ou perderem certas 

posições ou características identitárias. No contexto das relações internacionais a identidade 

pode ser instrumentalizada para atender a interesses de determinados atores com vistas à 

construção de um capital social ascendente, em especial ao Soft Power. Este conceito foi 

desenvolvido por Joseph Nye Jr em fins de 1980 e início dos anos 1990 para analisar a 

capacidade de persuasão dos governos na geopolítica, considerando o capital cultural como o 

novo vetor da política internacional. Para o teórico, em virtude das transformações políticas, 

econômicas e culturais o exercício do poder passou por diversas transformações no segundo 

quinquênio do século XX. O poder coercitivo (hard power) notadamente bélico e econômico já 

não exercia tanta influência no jogo das relações internacionais. Outras formas mais sutis 

calcadas nos valores e na cultura se apresentavam mais eficientes nas relações entre os países. 

Mais detidamente, Nye argumenta que Soft Power 

[...] é a capacidade e habilidade de influenciar os outros por meio do poder de atração 

e não de coerção. O poder coercitivo seria a ostentação militar/política, classificada 

como hard power (poder duro), enquanto a identidade cultural, ideológica e política 

comporia o soft power, o poder brando (NYE, 2004, p.14). 

 

Para Christofoletti (2017) o sucesso das políticas externas de um país estaria assim 

atribuído, não mais à coerção, mas à capacidade de sedução e adesão de valores e práticas do 

campo simbólico constituintes da persuasão. Na mesma vertente Ouriveis (2013) argumenta 

que o Soft Power é o elemento principal da credibilidade de uma nação, na capacidade de 

exercício de poder por vias amistosas e eloquentes, atraentes. 

Sob este prisma os produtos culturais podem assim se transformar em Soft Power. Como 

salienta Christofoletti (2017), para que se alcance esse fim, basta que os produtos culturais 

sejam atrativos e traduzam valores universais que sejam compartilhados pela comunidade 

internacional. 
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Ao observar estes indícios teóricos, este trabalho se inclina a lançar como hipótese que 

os sítios patrimônios mundiais como a Basílica do Senhor Bom Jesus de Matozinhos em 

Congonhas (UNESCO, 1985) podem ser instrumentalizados em uma estratégia de Soft Power 

pelos governantes. 

 

Metodologia e corpus de análise 

 

Para elucidar este caminho, fez-se a escolha da abordagem da História Oral (CPDOC 

FGV)12com algumas das fontes que atuaram na candidatura do santuário da Cidade dos Profetas 

de Aleijadinho à UNESCO em 10 de dezembro de 1984 que foi aprovada em 6 de dezembro de 

1985 e de personalidades que vivenciaram este momento histórico. Para tanto, foram analisadas 

partes de entrevistas cedidas a esta pesquisa entre os anos de 2018 e 2021, sendo algumas delas 

presenciais como no caso dos relatos dos ex-prefeitos Gualter Monteiro (chefe executivo 

municipal à época da chancela em 1985), José de Freitas Cordeiro - Zelinho (ex-prefeito de 

Congonhas 2013/2020 e vereador no período de aprovação da UNESCO) e por Google Meet 

(em virtude da pandemia e do distanciamento social provocado pelo Covid-19) com Anderson 

Cabido (ex-prefeito 2005/2012 e morador da cidade na data do título) e de Myriam Andrade 

Ribeiro (historiadora do IPHAN que elaborou o dossiê encaminhado à UNESCO). 

 

Patrimônio Mundial como passaporte de visualidade internacional 
 

 

Como a genialidade de Aleijadinho pode ter sido utilizada para a afirmação de uma 

identidade que serviu à construção de Soft Power? Para tentar responder a esta pergunta 

recorreremos a alguns dos depoimentos de testemunhas oculares do processo de candidatura do 

 
12 De acordo com o Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC), a história 

oral é uma metodologia de pesquisa que consiste em realizar entrevistas gravadas com pessoas que podem 

testemunhar sobre acontecimentos, conjunturas, instituições, modos de vida ou outros aspectos da história 

contemporânea. Teve início nos 1950, pós-II Guerra Mundial com a invenção do gravador e se difundiu nos 

Estados Unidos, na Europa e no México. Esta metodologia ganhou adeptos nos mais diversos campos do saber: 

na história, antropologia, ciência política, sociologia, pedagogia, literatura, psicologia, entre outros. Foi 

introduzida no Brasil na década de 1970, a partir da criação do Programa de História Oral do CPDOC. De 1990 

em diante o movimento em torno da história oral cresceu muito. Em 1994, foi criada a Associação Brasileira de 

História Oral, que congrega membros de todas as regiões do país, reúne-se periodicamente em encontros regionais 

e nacionais, e edita uma revista e um boletim. Em 1996, foi criada a Associação Internacional de História Oral. 

Ver mais em: <http://cpdoc.fgv.br/acervo/historiaoral>. Acesso em 05 set. 2021. 
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Santuário do Senhor do Bom Jesus de Matozinhos em Congonhas (MG) apresentado à 

UNESCO em 1984 e aprovado no ano seguinte, em 1985 em reunião realizada em Paris. 

Gualter Monteiro (ex-prefeito de Congonhas – 1983/1988; 1993/1996; 2001/2004) 

destaca um esforço pessoal para a eleição do santuário do Bom Jesus de Congonhas como 

Patrimônio Mundial no primeiro mandato como prefeito (1983-1988). Atribui ao bom 

relacionamento com José Aparecido, ex-governador do Distrito Federal e ex-Ministro da 

Cultura do Governo do Presidente José Sarney, um decisivo papel neste processo e ressalta que 

a iniciativa partiu ainda quando era vereador. Como destaca: 

 

[...] eu tinha uma grande amizade com o ministro da época, Zé Aparecido de Oliveira 

e na época a gente tinha encaminhado, organizado uma documentação pra encaminhar 

pra Unesco já no meu segundo mandato [1983-1988]. No meu segundo mandato13 eu 

já tinha tentado organizar junto ao Ministério da Cultura. E acabou, eu perdi a eleição. 

E acabou esse processo, os prefeitos que me sucederam mandaram arquivar o 

processo. Quando eu entrei pela terceira vez – vou dar uma cortada aqui [entrevistado 

atende ao telefone]. Aí quando eu voltei a ser prefeito, liguei pro ministro, que ele era 

amigo meu, amigo demais, aí ele falou comigo – Gualter, o que você precisar, eu te 

ajudo. Aí eu comecei arrumar a documentação e arrumei todo o processo, ficou pronto 

aí eu encaminhei pra Unesco. Aí a Unesco mandou uma diretora – de lá da Unesco – 

chamada Madame Hainer vir conhecer o patrimônio, (Sic), fez uma avaliação, 

analisou, é, e ficou impressionada (Sic) do patrimônio e falou comigo que ela ia emitir 

um parecer favorável ao reconhecimento da Unesco (MONTEIRO, Gualter, 

depoimento [ago. 2018]. Entrevistador: Alexandre Costa. Congonhas – MG, 2018. 

Gravação em MP3. Entrevista concedida à tese de doutorado de Alexandre Augusto 

da Costa – PPGHIS – UFJF).  

 

Apesar de reconhecer o papel do ex-prefeito Gualter Monteiro na condução da 

candidatura à UNESCO, o ex-prefeito Zelinho (2012/2020) que era vereador à época da 

chancela, diverge quanto ao início das movimentações junto ao órgão internacional. Para 

Zelinho, a visita do diretor Geral da UNESCO foi articulada pelo ex-prefeito de Congonhas 

Altary de Souza Ferreira Júnior (1976/1983) junto ao então presidente do Iphan, Aloísio 

Magalhães (1979-1981): 

 
O legado maior que Congonhas tem, que nós vamos deixar, é essas obras maravilhosas 

que nós temos aqui, que é patrimônio cultural da humanidade, que foi em 1985 né, 

reconhecido pela Unesco como patrimônio da humanidade e na década de 80, no final 

de década de 70, esteve visitando aqui o presidente da Unesco na época Amadou 

Mahtar M'Bow [...] e naquela época o prefeito era [o] Altary... [...] E foi entregue a 

ele [Amadou Mahtar M'Bow] um pedido para análise, para que Congonhas pudesse 

 
13 Aqui, provavelmente o entrevistado se confundiu. Antes de ser prefeito de 1983 a 1988, havia sido vereador de 

Congonhas (1973 a 1976). Gualter disputou as eleições para prefeito em 1976 e perdeu para Altary de Souza 

Ferreira Júnior que exerceu mandato de 1977 a 1983. 
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ser patrimônio da humanidade. Depois do governo do Gualter, né – o Gualter esteve 

também com a equipe é... na França pra defender esse projeto que elevou Congonhas 

como patrimônio cultural da humanidade onde hoje são as obras do Aleijadinho. [...] 

E o presidente da Unesco ficou impressionado com o que ele viu, né? – e daí para para 

Congonhas ser elevado para Patrimônio da Humanidade foi um pulo, porque porque 

logo após o governo do Altary, entrou o governo do Gualter, o Gualter deu 

continuidade a esse pedido, né? E Congonhas foi aprovada. Ah, olha ... foi um orgulho 

muito grande, que eram poucas cidades, né? – em Minas Gerais era só Ouro Preto na 

época, né? – Congonhas me parece que foi a segunda cidade a ser patrimônio da 

humanidade de Minas Gerais, né? Então foi um... Uma festa que teve em Congonhas, 

muitos foguetes, né? E foi um orgulho para todos os congonhenses... (CORDEIRO, 

José de Freitas – Zelinho, depoimento [ago. 2018]. Entrevistador: Alexandre Costa. 

Congonhas – MG, 1991. Gravação em MP3. Entrevista concedida à tese de doutorado 

de Alexandre Augusto da Costa – PPGHIS – UFJF). 

 

Em 1985 Tancredo Neves foi eleito pelo Colégio Eleitoral como o primeiro presidente 

da abertura do regime em transição. Faleceu em 21 de abril daquele ano. O primeiro-Ministro 

de Portugal, Mário Soares que veio ao Brasil para a posse presidencial em 15 de março de 

198514, retornaria aqui em terras brasileiras no mês seguinte para acompanhar o velório de 

Tancredo. Durante a visita ao Brasil Mário Soares foi à Congonhas (MG). Na visita à cidade 

mineira, nas palavras do ex-prefeito Gualter Monteiro surgiu uma aproximação com o país 

lusitano e nasceu a ideia do primeiro convênio de geminação15 entre Congonhas e Matosinhos 

de Portugal (cidade coirmã, onde teria surgido a devoção ao Bom Jesus)16.  

Nesse meio tempo, houve o problema da eleição pra presidente. O doutor Tancredo 

morreu, é, aí o Zé Aparecido me ligou - Ô Gualter, eu preciso de um favor seu, eu 

falei quê que foi ministro? O Mário soares veio pro enterro do Tancredo, como ele 

morreu, e ele quer visitar uma cidade mineira, como eu sei que você recebe bem, a 

recepção que você faz é, pras pessoas (Sic) que visitam aí, as autoridades, é 

impressionante, eu quero que ele visita (Sic) Congonhas. Eu falei – tudo bem, pode 

mandar o Mário Soares vir, que nós vamos receber ele. Por sorte eu tinha lido um 

livro dele que contava como que foi a Revolução dos Cravos em Portugal. E no ler 

aquilo (Sic) no pedido do ministro, me veio a intenção, falei: quem sabe eu vou 

convocar? E lembrei logo da cidade de Matosinhos – que o Feliciano Mendes era de 

Matosinhos, que era o que construiu a Basílica –, vou pedir o ministro pra gente fazer 

um convênio com essa cidade de Matosinhos. Aí ele chegou, eu lembrei do negócio 

do cravo [Revolução dos Cravos], comprei seis mil cravo vermelho (Sic) e convidei 

 
14 O Primeiro-ministro de Portugal Mário Soares veio ao Brasil para a posse do novo presidente e foi surpreendido 

com a notícia da entrada de Tancredo Neves ao Hospital de Base, em Brasília na noite do dia 14 de março de 1985. 

Matéria do Jornal O Globo intitulada “a noite e a manhã”, publicada em 03/03/2005 recupera este fato histórico. 

“Da embaixada de Portugal, de um jantar com o primeiro-ministro Mario Soares, saíram esbaforidos, entre outros, 

o futuro ministro da Justiça, Fernando Lyra, e o líder do novo governo no Congresso, senador Fernando Henrique”. 

(O Globo, 13 de março de 2005, Panorama Político, p. 2). 
15 Este convênio foi efetivado em 1986 e durou até 1996 e consistia no envio de estudantes de ambos os países 

para intercâmbios culturais. O tratado foi retomado em 2018 e ampliado para o intercâmbio de artistas e gestores 

do patrimônio. 
16 O minerador Feliciano Mendes, que iniciou a devoção ao Senhor Bom Jesus de Matosinhos de Congonhas após 

a cura de um milagre em 1757 nasceu em Guimarães, norte de Portugal, região onde há culto ao santo como no 

Santuário de Braga e de Matosinhos.  
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a população pra vinda dele a Congonha (Sic). Que era importante a vinda dele, e pedi 

o povo. Eu naquela época eu tinha uma força política muito grande, o povo veio pra 

rua. Nós enchemos a frente da prefeitura de gente e eu distribui um cravo pra todo 

mundo, todo mundo pôs na lapela. Gualter Monteiro: Aí na hora que o Mário Soares 

chegou, ele ficou impressionado com aquilo, né? A cidade do interior, Congonhas e 

tal. Aí recebemos ele e tal, fomos pro almoço – fiz um almoço muito bonito lá em 

cima da Cova do Daniel [restaurante] e aí eu conversei com ele, eu falei: – Ô ministro, 

nós estamos precisando do senhor nos ajudar, nós precisamos de fazer um convênio 

com a cidade de Matosinhos em Portugal, porque o Feliciano Mendes era de 

Matosinhos. Ele falou: – Ah, o prefeito de lá [Narciso Miranda – Presidente da Câmara 

de Matosinhos] é do PS [Partido Socialista –legenda de centro-esquerda, fundada a 

19 de abril de 1973 por militantes da Acção Socialista Portuguesa], é do meu partido. 

Era o único – prefeito não, que lá é presidente da Câmara, lá não tem prefeito. – [...] 

é do meu partido, eu vou providenciar isso. E ele foi embora muito alegre com a 

recepção que ele teve aqui. Passou 15 dias ele [Mário Soares] me ligou, que tava 

acertado e eu tava convidado como hóspede oficial do Governo pra participar da Festa 

dos Navegantes na Cidade de Matosinhos. Uma festa bonita, dos pescador (Sic), tem 

desfile da Nossa Senhora nos barcos. O Ministro vai (Sic), o primeiro presidente vai... 

E coincidiu, no mês de dezembro, coincidiu com a reunião da Unesco em Paris. E 

então o que que eu pensei... Aí o que que eu pensei. Eu vou de Portugal na reunião da 

Unesco, da França eu vou pra Portugal, né? E participo lá do convênio. Isso daí era a 

assinatura do convênio só? Então eu fui para Portugal (MONTEIRO, Gualter, 

depoimento [ago. 2018]. Entrevistador: Alexandre Costa. Congonhas – MG, 2018. 

Gravação em MP3. Entrevista concedida à tese de doutorado de Alexandre Augusto 

da Costa – PPGHIS – UFJF). 

 

A última reunião da UNESCO em Paris foi realizada em 6 de dezembro de 1985 e foi 

marcada por um clima de tensão. Havia divergências profundas entre o diretor-geral da 

UNESCO Amadou Mahtar M'Bow (1974 até 1987) com o governo dos Estados Unidos liderado 

por Ronald Reagan. O mandatário da UNESCO fez uma gestão voltada às minorias e 

questionou as políticas de ocupação do território de Israel frente aos palestinos, e o apartheid 

na África do Sul. Essa conduta desagradou os americanos, que saíram da UNESCO em 1984, 

retornando apenas em 2003. A prefeitura de Congonhas, o Iepha – MG e o Iphan haviam 

enviado o dossiê de candidatura da cidade dos Profetas em 10 de dezembro de 1984. Em 6 de 

dezembro de 1985, o prefeito de Congonhas à época, Gualter Monteiro via na última reunião 

ordinária da UNESCO uma oportunidade de tentar acompanhar de perto a reunião que definiria 

se o Santuário do Senhor Bom Jesus de Matozinhos seria Patrimônio Cultural Mundial. Montou 

uma comitiva com representantes do governo local e convidou a historiadora Myriam Andrade 

Ribeiro (elaboradora do dossiê) para acompanhá-lo neste encontro na sede da UNESCO em 

Paris. Como narra: 
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[...] foi uma reunião complicada, porque naquela época os Estados Unidos estavam 

com uma divergência com o presidente [da UNESCO] que era um africano [Amadou-

MahtarM'Bow], que queria tombar, não me recordo mais, as obras de um país lá. Aí 

o pessoal dos EUA não queria. Então era talvez a única oportunidade – a última 

reunião do mês, porque o EUA ia sair fora. [...] e quando eu cheguei em Paris (Sic), 

peguei um dicionariozinho de bolso e fui aprendendo alguma coisa ali de francês. Fui 

na embaixada, pedi o apoio da embaixada, (Sic) o Zé Aparecido já tinha recomendado 

pra me dar apoio. Aí nós fomos na Unesco, o presidente falou da dificuldade que tinha 

de ter a reunião, mas que tinha Congonhas e o Pelourinho pra ser julgado, e que ele 

achava que não ia ter condição. Aí eu fiz um apelo a ele muito grande. Eu não sei, eu 

consegui (Sic) a sensibilizar o presidente. - Ô presidente, nós não precisamos da ajuda 

da Unesco não, nós queremos só o reconhecimento. O problema de manter as obras, 

(Sic) dos recursos necessários, Congonhas não precisa disso não. - Nós queremos é o 

reconhecimento, o resto o povo de Congonhas sabe cuidar do seu Patrimônio. E eu 

acho que eu sensibilizei ele, (Sic) ele conseguiu na reunião, a que (Sic) fosse votado 

os 2 projetos e ia ser votado os 2 projetos (Sic) e encerrava a reunião (Sic), não ia ter 

reunião da Unesco até que resolvessem o problema com os Estados Unidos. Inclusive 

quando pôs a... O... Eles não deixavam nenhum, ninguém, a não ser os membros da 

coisa manifestar. Gualter Monteiro: Eu ainda consegui 3 minutos pra mim (Sic) poder 

fazer a defesa de Congonhas. E acabei quando iniciou, passou Pelourinho, passou 

Congonhas, eu manifestei sobre o Pelourinho, que era um patrimônio belíssimo, mas 

assim, coisa bem rapidinha pra não ficar, (Sic) porque não tinha ninguém do Brasil 

pra defender o Pelourinho. E falei sobre Congonhas, que Congonhas tava ali, e não 

estava pedindo esmola não. Congonhas - (Sic) desse jeito - Congonhas tava pedindo 

o apoio da Unesco, que o título de patrimônio do mundo, era de uma importância 

muito grande pra nós, e que a cidade tinha recurso suficiente pra manter as obras, pra 

preservar o seu acervo e tal e tal. Não lembro muito detalhe. [...] Eu vim embora, antes 

de voltar lá, pra Matosinhos, pra festa quando, eu cheguei no aeroporto de Confins 

deveria ter uns 8 ônibus de gente (Sic) da população lá [de Congonhas] me esperando. 

Aí eu cheguei no Profeta, na entrada de Congonhas, de lá pra cá eu vim nos braços do 

povo. Isso me emociona muito. Na época, realmente, foi muito gratificante, o povo 

naquela época me carregava (MONTEIRO, Gualter, depoimento [ago. 2018]. 

Entrevistador: Alexandre Costa. Congonhas – MG, 1991. Gravação em MP3. 

Entrevista concedida à tese de doutorado de Alexandre Augusto da Costa – PPGHIS 

– UFJF). 

 

O apelo à identidade fica evidente nas palavras do ex-prefeito. As qualidades calcadas 

na tradição, na história, na religiosidade, na genialidade da arte barroco-rococó de Aleijadinho 

e a consciência desse patrimônio foram utilizadas como elementos do discurso simbólico neste 

breve discurso na UNESCO que envolveu até mesmo uma certa generosidade ou preocupação 

com o Pelourinho (parte integrante do centro Histórico de Salvador reconhecida pela UNESCO 

como Patrimônio Cultural Mundial em 5 dezembro de 1985). A insistência do ex-prefeito em 

discursar em uma reunião do órgão internacional, em um encontro que não abria a palavra para 

pronunciamentos de países candidatos ao reconhecimento de Patrimônio Mundial, denota, em 

certo aspecto a vontade política que poderia ter motivado a candidatura e o registro de um 
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momento histórico. O dossiê não foi apenas enviado por escrito como rezava a cartilha da 

UNESCO, mas foi defendido em arguição oral pelo representante da comitiva de Congonhas. 

O Soft Power estava ali demonstrado como vetor da força e da ousadia das candidaturas 

brasileiras. A historiadora Myriam Ribeiro (consultora do dossiê) traz outros detalhes, porém, 

que divergem, em parte, do depoimento do ex-mandatário.  

Eu tinha acabado de ser contratado pelo Iphan e demorou muito tempo a minha 

contratação, antes eu trabalhei no Iepha, lá em Belo Horizonte, esperando a 

contratação no Iphan e aí um dos meus primeiros trabalhos foi ajudar a fazer esse 

dossiê, não é? Eu tinha acabado de publicar esses dois livros. Agora, esse material não 

está aqui comigo, mas eu lembro na época isso me valeu uma comenda da prefeitura 

de Congonhas e o prefeito de Congonhas resolveu que queria assistir a reunião da 

Unesco, você imagina? – em Paris. E falou que pagava minha passagem pra ir com 

ele, então eu assisti essa reunião, saímos do Brasil, eu levando o prefeito e assistimos 

a reunião lá. Acho que foi no Petit Palais. Agora eu te falei, qual o nome desse prefeito, 

meu Deus? -eu quero me lembrar porque ele me deu muito apoio nesse início aí. 

▪Myriam Ribeiro -Mas olha, você imagina, me facultou a ida a Paris, jamais poderia 

pensar. Agora, se não fosse eu, ele não teria tido acesso, porque era uma coisa muito 

técnica. Eu como sendo do Iphan consegui entrar e ele veio comigo. E ele ainda quis 

falar lá na hora. Discursou, e eu ainda tinha que traduzir. Agora, eu não me lembro 

mais os detalhes porque, quantos anos tem isso? 35 anos (RIBEIRO, Myriam 

Andrade, depoimento [jan. 2021]. Entrevistador: Alexandre Costa. Google Meet – Rio 

de Janeiro: RJ, 2021. Gravação em MP3. Entrevista concedida à tese de doutorado de 

Alexandre Augusto da Costa – PPGHIS – UFJF). 

 

Ainda em sentido divergente, a articulação com o Primeiro-Ministro de Portugal Mário 

Soares para o convênio de geminação entre Congonhas e Matosinhos teria partido do próprio 

ex-Primeiro-Ministro da nação portuguesa e não de Gualter Monteiro, de acordo com o ex-

vereador à época e ex-prefeito de Congonhas (2013-2020), José de Freitas Cordeiro (Zelinho). 

 

Nessa época, a informação que eu tenho, Mário Soares também visitou as obras do 

Aleijadinho e pediu para que o Gualter entrasse em contato com o prefeito de 

Matosinhos, que é o presidente da Câmara – lá eles o presidente da Câmara é que 

administra a cidade – João Narciso, né? -para fazer a geminação entre as duas cidades 

como cidades irmãs... E foi feito esse, esse...acordo nessa época, né? – nós tivemos 

um pedido do Mário Soares ao prefeito Gualter na época pra que entrasse em contato 

com Matosinhos, né? E teve por dois mandatos esse encontro de estudantes entre as 

duas cidades, né? Alguns estudantes foram... de Congonhas foram para Portugal, 

outros de Portugal vieram pra Congonhas no mandato do Gualter e do Arnaldo (vice). 

Depois ficou paralisado, né? E agora estamos retornando... Retornando com este 

convênio17. (CORDEIRO, José de Freitas – Zelinho, depoimento [ago. 2018]. 

Entrevistador: Alexandre Costa. Congonhas – MG, 2018. Gravação em MP3. 

Entrevista concedida à tese de doutorado de Alexandre Augusto da Costa – PPGHIS 

– UFJF). 

 

 
17 O convênio de geminação da Prefeitura de Congonhas com a Câmara de Matosinhos em Portugal foi retomado 

em 2018 e ampliado para artistas e gestores da cultura e do patrimônio. 
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A expectativa da comitiva brasileira na última reunião ordinária da UNESCO em 1985 

era da aprovação do dossiê enviado em dezembro do ano anterior para apreciação do órgão 

internacional. Para a consultora do documento, historiadora da Arte Myriam Andrade Ribeiro, 

havia elementos necessários que justificariam o pleito de Congonhas (conjunto arquitetônico, 

paisagístico e escultural do Santuário do Senhor Bom Jesus de Matozinhos) à Patrimônio 

Mundial calcados, especialmente, na genialidade de Aleijadinho expressa no sítio histórico com 

a série dos 12 profetas em pedra-sabão do Antigo Testamento e nas 64 esculturas de cedro dos 

passos da Paixão de Cristo. 

 

Olha, tem todos os procedimentos lá né, que eles [UNESCO] colocam. Esse material 

aqui eu não tenho. Mas isso vale para todos. Tem que destacar a importância histórica, 

a importância artística e sobretudo, a importância internacional, porque, patrimônio 

mundial é uma coisa né? Política de patrimônio nacional e de patrimônio... Você tem 

Patrimônio Municipal, que é o interesse daquela municipalidade. Depois, estadual – 

eu sempre pertenci esses anos todos – de interesse do estado, patrimônio nacional, de 

interesse do país todo e patrimônio mundial, interesse internacional, né. Em 

Congonhas não foi difícil provar esse valor, porque Congonhas é... – primeiro, a 

excepcionalidade do Aleijadinho, mas não é só isso. Ele descende direto de dois 

santuários muito importantes no norte de Portugal, que é o Bom Jesus de Matosinhos 

e o Bom Jesus de Braga. Agora, imagina, o Bom Jesus de Braga só recentemente, que 

foi patrimônio mundial [reconhecido pela Unesco em 2019]. Congonhas foi antes. E, 

olha, eu não sei, realmente, quem é que foi... Talvez o prestígio do doutor Rodrigo 

[Melo Franco, ex-presidente do Iphan de 1937 a 1968]... (RIBEIRO, Myriam 

Andrade, depoimento [jan. 2021]. Entrevistador: Alexandre Costa. Google Meet – Rio 

de Janeiro: RJ, 2021. Gravação em MP3. Entrevista concedida à tese de doutorado de 

Alexandre Augusto da Costa – PPGHIS – UFJF). 

 
A figura de Rodrigo Melo Franco de Andrade, fundador do Sphan foi crucial na carreira 

de Myriam. Nos anos 1960 quando morava em Louvain na Bélgica foi apresentada ao ex-

presidente do Sphan por intermédio de seu orientador na graduação em História durante um 

congresso no Velho Continente. Ao saber que a estudante de história era de Minas Gerais (Entre 

Rios de Minas, cidade próxima à Congonhas), Doutor Rodrigo – como era chamado – a 

incentivou a investigar Aleijadinho e a empreender pesquisas no Brasil. O conselho foi seguido 

e a historiadora se tornou nas décadas seguintes uma das maiores pesquisadoras de Aleijadinho, 

além de ter elaborado o dossiê de candidatura da obra-prima do mestre barroco, o Santuário do 

Bom Jesus de Matozinhos, reconhecido pela UNESCO como Patrimônio Mundial.  
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A atuação de intelectuais como José Aparecido, Rodrigo Melo Franco de Andrade e 

Myriam Ribeiro e de agentes do poder público, especialmente da Prefeitura de Congonhas, por 

meio dos ex-mandatários Altary de Souza Ferreira (1976-1983) e Gualter Monteiro (1984-

1987) parece contrastar com a compreensão afastada, porém empolgada da população local. O 

relato de Gualter ao ser “carregado nos braços do povo” após a conquista da UNESCO e o 

foguetório narrado pelo ex-vereador em 1985 e ex-prefeito de Congonhas, Zelinho (2013-2021) 

coadunam neste sentido.  

Na visão de Gualter o apoio da historiadora Myriam Andrade Ribeiro foi crucial na 

candidatura. Ao relembrar a confiança na aprovação do Santuário do Bom Jesus de Congonhas 

à Patrimônio Cultural Mundial da UNESCO recorda que, 

 
Ela [Myriam] me ajudou muito. Ela foi o meu até o meu braço direito. Nós nos 

encontramos lá em Paris. Ela me ajudou demais, o processo todo. A orientação do 

processo, e quando nós mandamos, nós mandamos o processo (Sic) numa condição 

que não tinha como a Unesco derrubar ele (Sic), entendeu? Tudo mastigado, 

fotografia, dados, todos os dados. (MONTEIRO, Gualter, depoimento [ago. 2018]. 

Entrevistador: Alexandre Costa. Congonhas – MG, 2018. Gravação em MP3. 

Entrevista concedida à tese de doutorado de Alexandre Augusto da Costa – PPGHIS 

– UFJF). 

 

Mais detalhadamente, Gualter relembra estes fatos e admite que a chancela foi uma 

conquista que foi explorada como elemento simbólico durante seus mandatos (1983-

1988; 1993-1996 e 2001-2004): 

 
Na realidade, a grande maioria da população achava que não era, não tinha, - é claro 

que tinha muita gente esclarecida, que sabia da importância que era o título. Mas uma 

grande parte da população num tinha assim, num tinha ideia da importância do que 

era o título (Sic), o título de patrimônio do mundo. E aí, depois disso nós fizemos, nós 

procuramos, com isso divulgar bastante, melhoramos o turismo na época fazendo... 

Talvez, Congonhas, a quantidade do turismo em Congonhas aumentou muito. A gente 

tinha, isso é mérito da Patrícia18, tinha um trabalho muito bonito na FUMCULT 

[Fundação Municipal de Cultura, Lazer e Turismo de Congonhas], o turismo era bem 

recebido em Congonhas, tinha uma grutazinha lá em cima [na área da Basílica], que 

recebia o turista, orientava. Criamos ali na entrada da Romaria, aquela ladeira ali, 

chama Ladeira Matosinhos [Alameda Cidade Matosinhos de Portugal], em 

homenagem à cidade de Matozinhos... Aí enquanto eu fui prefeito eu sempre 

divulguei isso, sempre explorei muito o título de patrimônio da humanidade. 

Congonhas é o maior patrimônio da América, já tinha esse espírito de patrimônio 

(Sic), - por que que não é patrimônio da humanidade? E na época, não lembro mais, 

foi depois do Jarbas Passarinho [ex-ministro da Previdência Social do presidente João 

Figueiredo - de 1983 a 1985]. Eu não lembro quem que era o ministro. Eu procurei 

 
18 Patrícia Monteiro é filha de Gualter Monteiro e foi presidente da FUMCULT no último mandato do pai (2001-

2004). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1983
https://pt.wikipedia.org/wiki/1988
https://pt.wikipedia.org/wiki/1993
https://pt.wikipedia.org/wiki/1996
https://pt.wikipedia.org/wiki/2001
https://pt.wikipedia.org/wiki/2004
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saber o quê que precisava pra cidade ser patrimônio. Então eles me orientaram o 

processo que tinha (Sic). Sabia que era difícil... (MONTEIRO, Gualter, depoimento 

[ago. 2018]. Entrevistador: Alexandre Costa. Congonhas – MG, 2018. Gravação em 

MP3. Entrevista concedida à tese de doutorado de Alexandre Augusto da Costa – 

PPGHIS – UFJF). 

 

O ex-prefeito de Congonhas, Anderson Cabido (2005-2012) que era adolescente à época 

da chancela em 1985 também reforça a tese de uma certa falta de entendimento da população 

sobre a chancela. 

 
Bom... Eu fui criança pra Congonhas, eu fui pra Congonhas em 1979, né? Em 1985 

eu estava com 14 anos de idade. Mas eu me lembro do dia em que isso aconteceu 

porque foi um dia de festa na cidade, de foguetório, né? – mesmo pra um adolescente 

como eu era na época, é... Fica a lembrança, né? Claro que a gente não tinha e, eu 

imagino... E mais tarde eu fui perceber isso também, que não era só eu, é... Mas boa 

parte da população não tinha a noção exata do que que aquilo ali é, tratava. Do que se 

tratava aquilo ali. Sabia que era algo importante, mas não era também algo comentado, 

tão falado na época e isso foi também por muitos anos, tanto é que Congonhas foi 

apenas a segunda cidade de Minas a obter esse título, né? Então, é... Mas eu me 

lembro. Me lembro e lembro das pessoas comemorando. (CABIDO, Anderson, 

depoimento [mar. 2021]. Entrevistador: Alexandre Costa. Congonhas – MG, 2021. 

Gravação em MP3. Entrevista concedida à tese de doutorado de Alexandre Augusto 

da Costa – PPGHIS – UFJF). 

 

Essa pouca compreensão ou entendimento da população quanto à chancela da UNESCO 

teria evoluído nas décadas seguintes à uma tomada de consciência e identificação com o 

patrimônio graças às políticas educacionais e às decisões na arena políticas, no entender de 

Anderson Cabido, que foi prefeito da cidade de 2005 a 2012. 

 

Se a gente fizer uma avaliação, uma análise mais longa no tempo, a gente vai ver que 

Congonhas mudou muito pouco ou quase nada no seu patrimônio. Tanto é que boa 

parte do patrimônio edificado, tamo aqui falando aqui do patrimônio arquitetônico 

edificado, né? – esse patrimônio se perdeu, né? – foi preservado só aquela área 

histórica ali que veio a ser tomada depois de em 1985. Não. Tombada não, veio a ser 

declarado um patrimônio da humanidade em 85. Então, a relação que a cidade 

estabeleceu com o patrimônio foi uma relação ruim e que foi melhorando ao longo do 

tempo, né? Então, ao longo dos anos, com o passar dos anos, com o aumento do nível 

de conscientização, de conhecimento das pessoas acerca do valor que o patrimônio 

tem, inclusive da constituição da identidade da cidade, é... Esse patrimônio foi sendo 

mais valorizado, mais reconhecido, foi se tornando de fato, uma referência pra 

população. (CABIDO, Anderson, depoimento [mar. 2021]. Entrevistador: Alexandre 

Costa. Congonhas – MG, 2021. Gravação em MP3. Entrevista concedida à tese de 

doutorado de Alexandre Augusto da Costa – PPGHIS – UFJF). 
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As décadas seguintes foram de muitos investimentos na área do patrimônio em 

Congonhas. Em 1995 o prédio da Romaria, antigo pouso que acolhia os romeiros do Jubileu do 

Bom Jesus de Matosinhos, que havia sido construído nos anos 1930 e demolido na década de 

1960 foi reconstruído, o entorno do sítio histórico recebeu diversas intervenções arquitetônicas 

de requalificação urbana em obras19 promovidas pelo governo municipal e pelo Iphan. Destaque 

ao PAC Cidades Históricas, programa de iniciativa do Governo Federal. Congonhas teve 10 

projetos aprovados em 2013 com o total de R$25,08 milhões em obras de requalificação urbana 

e restauração do patrimônio. Dentre várias, se destacam a construção do Parque Ecológico da 

Romaria, do Teatro Municipal no entorno histórico e a restauração da estrutura e dos elementos 

artísticos das principais igrejas do período colonial20. Estes investimentos foram amplamente 

explorados pelos executivos municipais como estratégia de Soft Power. A imagem criada diante 

da comunidade é a de que a cidade mineradora, que sofre de vários problemas ambientais 

decorrentes da atividade minerária é um local que, por outro lado, preserva as tradições e cuida 

do patrimônio cultural, especialmente o edificado, e usa de seu poder de barganha com o selo 

de Patrimônio Mundial para atrair investimentos e recursos. No entanto, como salientei em 

outro trabalho (COSTA, 2019), é necessário indagar, nestas intervenções do espaço urbano que 

envolvem a suposta “requalificação do patrimônio”, a qualidade do diálogo do poder público 

municipal com os moradores destas localidades e questionar se há, ou não, uma narrativa em 

torno da construção de uma identidade soberana que poderia apagar as memórias coletivas das 

tradições locais  

 

Considerações finais 

 

 
19 Dentre estas intervenções se destacam: O projeto “Congonhas Mais Bonita” idealizado no segundo mandato do 

prefeito Anderson Cabido (2009-2012), que realizou obras de requalificação urbana no centro de Congonhas com 

o alargamento de calçadas, embutimento da fiação aérea e construção da moderna Praça JK de autoria da arquiteta 

Maria Caldas ligando os dois lados do rio Maranhão (as igrejas da Matriz de Nossa Senhora da Conceição e do 

Bom Jesus de Matozinhos); a construção do Museu de Congonhas – de iniciativa da Prefeitura, Iphan e UNESCO 

(moderno espaço arquitetônico situado no sítio histórico em que são promovidas ações culturais e de educação 

patrimonial, além da promoção turística na requalificação da interpretação do visitante ao santuário); e o PAC 

Cidades Históricas, programa federal lançado em 2007 e coordenado pelo Ministério do Planejamento com atenção 

especial na elaboração e execução de obras de infraestrutura social, urbana e logística em diversas cidades 

históricas do país. 

 

 



 
 

Universidade Federal do Ceará, Fortaleza | 04 a 08 de Outubro de 2021 

683 
 

 

A corrida rumo ao reconhecimento da UNESCO como Patrimônio Mundial mostrou-se 

uma estratégia liderada por intelectuais e governos locais, como no caso de Congonhas – MG 

como uma forma de reconhecimento e visibilidade das políticas de proteção e salvaguarda e de 

ampliação da atuação do poder público como player fundamental no cuidado e gestão dos sítios 

históricos. O investimento da candidatura de Congonhas (MG), justificada, especialmente, na 

genialidade do mestre Aleijadinho empreendeu esforços de pesquisadores e autoridades 

públicas na afirmação do que seria uma das características da identidade brasileira (Barroco-

rococó) como elemento fundamental do genius loci de Congonhas.  

Nos limites deste artigo, as entrevistas reunidas revelaram que o pleito foi antes uma 

vontade de uma classe intelectual e política dirigente do que um desejo manifesto e proposto 

pela comunidade local. Isso nos instiga a pensar nas palavras de Christofoletti (2021) ao 

argumentar que o patrimônio é um lugar de disputa, conflitos e de interesses – o que implica –  

comumente – em usos instrumentais na afirmação das identidades. Na mesma direção faz 

sentido pensar, também ainda nas reflexões de Christofoletti (2021) de que o que diferencia um 

ator político na arena das relações internacionais contemporâneas é o uso de discursos que 

destaque valores e aspectos culturais de um povo. Imprescindível, portanto, é o papel da cultura, 

como elemento estratégico de Soft Power como ocorreu em Congonhas (MG). As razões que 

levaram à candidatura à UNESCO podem não estar totalmente claras, mas o que se inquieta é 

a percepção de que a chancela de Patrimônio Mundial apenas selou ou, em outras palavras, 

“colocou uma etiqueta” naquilo que, antes de ser uma coisa apropriada pela população, já era 

uma convicção dos intelectuais e políticos: o poder reside em ser excepcional. 
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Patrimônio e Relações Internacionais: o Turismo Cultural no Brasil (1967-

1979) 

Carolina Martins Saporetti1 

 

Resumo: Este artigo tem como objetivo dissertar sobre o desenvolvimento do turismo cultural 

no Brasil, analisando brevemente o surgimento do conceito em âmbito internacional e a 

importância da atuação da UNESCO. A delimitação temporal 1967-1979 consiste no período 

em que Renato Soeiro esteve na direção do IPHAN, principal representante internacional da 

instituição desde 1946 quando assumiu a direção da Divisão de Conservação e Restauração. 

Como exemplo da implementação do turismo cultural utilizo o Programa Integrado de 

Reconstrução de Cidades Históricas do Nordeste (PCH), que através do incentivo do turismo 

aos patrimônios culturais trouxe desenvolvimento econômico para o Norte e Nordeste, em sua 

primeira fase. Além de alcançar um potencial rentável para a preservação e manutenção desses 

patrimônios. Dessa forma, será trabalhado com o viés do turismo cultural como fator de 

desenvolvimento econômico e valorização do patrimônio cultural. 

Palavras-chave: turismo cultural, Renato Soeiro, patrimônio. 

 

1. Introdução 

 Nas décadas de 1960 e 1970, o Brasil vivenciou um período de desenvolvimento 

industrial, econômico e urbano, em que Renato Soeiro, então diretor do IPHAN, teve o desafio 

de avançar com a política de preservação do patrimônio cultural nesta conjuntura. 

 Uma das práticas utilizadas foi o turismo cultural, onde passou-se a investir no turismo 

voltado para a visitação, o conhecimento dos bens culturais, a fim de arrecadar recurso, gerar 

renda e conservar o bem.  

 Para Ribeiro, o turismo de massa contribuiu com a valorização econômica dos bens 

culturais. Isso foi possível devido ao crescimento da população potencialmente turista, que foi 

viável a partir da facilitação do transporte, devido a difusão das viagens de avião e o aumento 

do número de pessoas com carro próprio. Dessa forma, segundo a autora, o turismo cultural 

está vinculado ao turismo de massa, visto que o interesse de muitos turistas poderia possibilitar 

 
1Doutoranda em História - Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Juiz de Fora 
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investimentos em infraestrutura básica e específica para o turismo e tinha como objetivo o 

desenvolvimento econômico de uma região ou país (RIBEIRO, 2012: 36). 

 O turismo cultural possibilita o reconhecimento dos bens culturais além de incentivar 

práticas de preservação patrimonial, fazendo com que a comunidade olhe para seus lugares de 

memória e se aproxime das manifestações tradicionais. Ocorre o intercâmbio socioeducativo 

entre diversos grupos sociais valorizando a vivência diária e “produzindo laços de significação 

e pertencimento cultural”, concomitante com a atividade turística que colabora com o 

desenvolvimento sócio-econômico do local (SIMÕES & CARVALHO, 2011: 8). 

 Neste artigo será dissertado sobre o desenvolvimento do turismo cultural no âmbito das 

organizações internacionais e como esta prática foi implementada no Brasil, na gestão de 

Renato Soeiro no IPHAN (1967-1979). 

2. Contexto internacional, desenvolvimento dos setores culturais e turismo cultural 

 De acordo com Choay (2011: 27), ocorreu uma difusão da palavra cultura e do adjetivo 

cultural pelos governos e instituições internacionais, a partir da criação do Ministério da Cultura 

na França, em 1959, tendo como ministro André Malraux, contexto em que ocorreu um 

reconhecimento político da cultura como atribuição do Estado. 

 Malraux foi o primeiro-ministro da cultura no mundo e auxiliou na conscientização da 

necessidade de realizar uma grande intervenção política na esfera cultural. Fato que inspirou 

outros países, inicialmente europeus, a criarem um Ministério da Cultura (CHOAY, 2011: 28).  

 Ao discutir sobre o turismo, Krafp (1963: 6) trata como turismo internacional, um 

fenômeno mundial e gerador de renda para as economias nacionais; turismo de massa ou social, 

que atende um grande grupo de turistas, em áreas distantes dos centros, para gerar um “segundo 

circuito” econômico. O autor não utiliza o turismo cultural, este aparece somente em 1966, 

quando foi utilizado pela UNESCO2. 

 
2 A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) foram criada durante a 

Conferência da Organização das Nações Unidas (ONU), em Londres, que ocorreu entre os dias 1º e 16 de 

novembro de 1945, sendo responsável e/ou intermediou grande parte das discussões sobre técnicas e conceitos de 

restauro e conservação, se atentando para a reconstrução de cidades e edificações destruídas ou danificadas em 

consequência da Segunda Guerra Mundial. A organização buscou promover debates, acordos, recomendações e 

convenções resultantes, sobre a proteção de bens culturais. (RIBEIRO, 2016: 2) 
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 A compreensão para a fomento do turismo pela UNESCO se iniciaram efetivamente 

após a 13ª Conferência Geral, em 1964, quando foi permitido a realização de pesquisas sobre o 

tema. A partir destas seria possível analisar a forma que a preservação do patrimônio cultural 

de um país auxilia no desenvolvimento do turismo e, assim, como contribui para o 

desenvolvimento desse país (RIBEIRO, 2016: 32). 

 Na 14ª Conferencia Geral da UNESCO, em 1966, o turismo foi identificado como 

cultural e se destacou por contribuir com os principais objetivos da organização: ser um meio 

de conhecimento entre os povos; agente da educação; uma forma de promoção do 

desenvolvimento; meio de financiamento para a restauração e conservação de monumentos e 

lugares de memória (UNESCO, 1966: 65-66). 

 A partir desta conferência, a UNESCO passou a oficialmente poder prestar assistência 

aos países que solicitassem auxílio técnico para desenvolver projetos de proteção e valorização 

dos patrimônios culturais relacionados ao desenvolvimento do turismo.  

 Além desta conferência, outros documentos como a Carta de Veneza (1964) e as Normas 

de Quito (1967) tratam aspectos relacionados ao turismo cultural. A Carta de Veneza trabalha 

a ideia de que o patrimônio deveria ter uma função útil, destinada à sociedade, desde que não 

seja alterada a disposição ou a decoração dos edifícios (ICOMOS, 1964: 2). 

 As Normas de Quito objetivavam propor instruções para impulsionar o 

desenvolvimento dos países americanos, através da utilização dos monumentos de interesse 

arqueológico, histórico e artístico. Esses seriam “recursos econômicos da mesma forma que as 

riquezas naturais do país” e representariam um valor econômico que poderia “constituir-se em 

instrumentos de progresso” (OEA, 1967: 4).  

 Assim, de acordo com as Normas, o turismo seria um fator de desenvolvimento 

econômico e social dos países americanos, fazendo uso e valorizando os bens culturais. 

 Essas adjetivações apresentadas revelam uma definição e apropriação em curso do 

turismo cultural, que não era mencionado diretamente em nenhum documento internacional, 

como carta, norma, recomendação e convenção, mas estava presente nas “entrelinhas”.  
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 O termo turismo cultural somente apareceu em 1976, na Carta de Turismo Cultural 

produzida pelo ICOMOS, por meio das discussões ocorridas no Seminário Internacional de 

Turismo Contemporâneo e Humanismo, realizado em Bruxelas, Bélgica, entre os dias 8 e 9 de 

novembro daquele ano. O turismo cultural foi definido da seguinte forma:  

O turismo cultural é aquela forma de turismo que tem por objetivo, entre outros fins, 

o conhecimento de monumentos e sítios histórico-artísticos. Exerce um efeito 

realmente positivo sobre estes tanto quanto contribui – para satisfazer seus próprios 

fins – a sua manutenção e proteção. Esta forma de turismo justifica, de fato, os 

esforços que tal manutenção e proteção exigem da comunidade humana, devido aos 

benefícios sócio-culturais e econômicos que comporta para toda a população 

implicada (ICOMOS, 1976: 2).  

 Nessa carta, foi destacado o desenvolvimento como intuito do turismo cultural. 

Organizações ligadas ao setor turístico e à preservação do patrimônio cultural deveriam se unir 

e organizarem com intuito de conciliarem “os valores culturais e os objetivos sociais e 

econômicos que formam parte da planificação dos recursos dos estados, regiões e municípios”. 

Foi ressaltado, também, a importância da capacitação profissional para a elaboração dos 

projetos, “adaptada à natureza multidisciplinar do problema” 3(ICOMOS, 1976: 2-3). 

 Observa-se que desde o início da década de 1960 o turismo é apontado como um fator 

de desenvolvimento e que poderia ser agregado a conservação do patrimônio cultural. Porém, 

apenas em 1976, se utilizou o termo turismo cultural para denominar tal prática. 

 

3. Cultura, turismo e preservação do patrimônio no Brasil: o desenvolvimento do turismo 

cultural 

 No período da ditadura civil-militar no Brasil uma das preocupações governamental no 

âmbito da cultura era a criação de órgãos públicos designados para a organização de uma 

política cultural oficial (SAPORETTI, 2021: 46). 

 
3 Em 1999, a Carta de Turismo Cultural foi revista, teve uma mudança considerável no seu ponto principal, 

do objeto cultural (monumentos e sítios) para a experiência da relação entre o turista e sua interação com a cultura 

local. Desta forma, as comunidades que se relacionam com os bens e a cultura passaram a ser consideradas; a 

incerteza passou a constituir o processo de preparação para o turismo cultural e a valoração foi tratada como algo 

dinâmico e que variável. Os aspectos positivos do turismo, vistos em 1976, passaram a dividir espaço com dúvidas 

sobre os perigos de um turismo mal planejado ou não sustentável.  
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 Neste tópico, será feito uma breve análise sobre a atuação desses órgãos que atuaram no 

âmbito cultural e contribuíram para o desenvolvimento do turismo e a preservação do 

patrimônio cultural. 

 Em relação a setores originados diretamente para atuar na área do turismo, na década de 

1960, teve-se a criação do Conselho Nacional de Turismo (CNTur) e da Empresa Brasileira de 

Turismo (EMBRATUR), em 1966. No ano seguinte, com a partir do Decreto-lei 60.224/67, 

determinou-se que a EMBRATUR teria que “estudar e propor ao CNTur os atos normativos 

necessários à promoção da política nacional de turismo e, bem assim, aqueles que digam 

respeito ao seu funcionamento”, já o CNTur se responsabilizaria pela elaboração das diretrizes 

de uma política nacional de turismo. Assim, foi criado o Sistema Nacional de Turismo, 

composto pela EMBRATUR, pelo CNTUR e pelo Ministério das Relações Exteriores 

(CORREA, 2015: 4). 

 Embora esses órgãos não estejam relacionados diretamente a preservação do patrimônio 

cultural, atuaram no desenvolvimento do turismo e da compreensão do urbano no Brasil. A 

EMBRATUR atuou auxiliando no Programa de Cidades Históricas (PCH), que será 

apresentado no decorrer deste artigo. 

 Neste período, nota-se a dificuldade do IPHAN em lidar com o urbano e com o turismo 

e com as instituições responsáveis. A conciliação da preservação dos bens culturais com o 

desenvolvimento urbano era um desafio para a então diretoria -  DPHAN. Faltava-se recursos 

técnicos e financeiros e os funcionários da instituição não tinham experiência na área de urbano 

(RIBEIRO, 2016: 66). Para tal enfrentamento, foi necessário o auxílio da UNESCO. 

 Este período é marcado pela consolidação da relação entre UNESCO e o Brasil, 

principalmente pela aproximação com a DPHAN. Em setembro de 1964, instituiu-se a 

Representação da UNESCO no Brasil, “como parte do acordo de cooperação técnica firmado 

com as autoridades brasileiras em 1964” (LEAL, 2011: 7). 

 Embora houvesse sido consolidada uma relação entre a DPHAN e a UNESCO, foi a 

partir da indagação de Renato Soeiro (principal representante internacional da instituição e 
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diretor entre 1967 e 1979), em 1966, que o órgão solicitou auxílio através do programa de 

Incremento ao Turismo e de Recuperação de Recursos Naturais. Após negociações realizadas 

através do embaixador Carlos Chagas Filho conseguiu-se o apoio da UNESCO e o Brasil 

recebeu a visita de representantes técnicos da organização (SAPORETTI, 2021: 39). 

 A cooperação técnica era conhecida como missão. Para cada missão era direcionado um 

consultor da UNESCO que realizava um estudo para atuar de forma mais direcionada, com um 

objetivo específico, num tempo delimitado, a fim de realizar considerações de caráter 

pedagógico e técnico. O consultor realçava o valor único, excepcional e insubstituível do 

patrimônio cultural como uma maneira de incentivar mais projetos de assistência técnica e 

financeira destinados aos países interessados. 

 A missão mais conhecida e que reforça bastante a relação da preservação do patrimônio 

cultural e do turismo no Brasil, foi a do consultor Michel Parent, que ocorreu nos anos de 1966 

e 1967. Deste trabalho foi gerado o relatório “Proteção e valorização do patrimônio cultural 

brasileiro no âmbito do desenvolvimento turístico e econômico”, onde Parent defendia a 

atividade turística como importante para o planejamento e desenvolvimento global. Assim, ele 

buscava potencializar o turismo de um país em desenvolvimento através das qualidades com 

que este país contava (LEAL, 2008: 21). 

 Foi neste contexto que em 1973 foi criado o Programa Integrado de Reconstrução de 

Cidades Históricas do Nordeste (PCH), uma das principais ações que Soeiro participou como 

diretor do IPHAN4. Segundo Correa & Faria (2011: 20), o PCH pode ser apontado como o 

primeiro programa do governo federal que investiu significativamente na preservação do 

patrimônio cultural urbano. 

 Neste período, Jarbas Passarinho, acreano, era Ministro da Educação e Cultura; João 

Paulo Reis Veloso, piauiense, Secretário de Planejamento e Coordenação Geral da 

Presidência da República, Renato Soeiro, paraense, diretor do IPHAN e Josué Montelo, 

maranhense, diretor do Conselho Federal de Cultura. Assim, eles se empenharam para 

 
4Em 1970, ocorreu a reorganização do Ministério da Educação e Cultura (MEC), pelo Decreto nº. 66.967, de 27 

de julho, que gerou algumas modificações na estrutura ministerial, dentre elas, a nova denominação Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).  
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concretizar o PCH e ajudar no desenvolvimento das regiões Nordeste e Norte mediante do 

turismo cultural (AZEVEDO, 2015: 243). 

 O principal objetivo do PCH era o desenvolvimento econômico do Nordeste através 

da atividade turística, tendo como notável capital o patrimônio cultural. Ao revitalizar áreas 

degradadas e conservar bens culturais, possibilitaria a reativação econômica da região. 

Observa-se que a intenção era agregar valor econômico ao valor cultural. 

 Nota-se que a aproximação da DPHAN com a UNESCO foi fundamental para o 

desenvolvimento das políticas de preservação do patrimônio no Brasil, para a implementação 

do turismo cultural e a criação do PCH. 

3. Considerações finais 

 Com base no que foi descrito no decorrer deste texto, analisa-se que no início da década 

de 1960, no Brasil, o planejamento urbano e o turismo não eram associados à conservação de 

bens culturais, nem tratados pela DPHAN. Essa prática foi desenvolvida com as missões da 

UNESCO que abordaram o turismo cultural. 

 Deste modo, nota-se que os contatos entre a DPHAN e a UNESCO, intensificados a 

partir da figura de Renato Soeiro, aparecem nesse viés de auxílio especializado e cooperação 

técnica, com ênfase em reformular e reforçar sua atuação em relação ao patrimônio cultural, 

em vista do processo de industrialização e urbanização acentuada que marcou o Brasil no 

período estudado. 

 Apesar, de desde 1999, ter-se revisado o conceito de turismo cultural, sendo mais 

cauteloso com esta prática, devido os riscos ao patrimônio cultural, conclui-se que foi uma 

prática importante para o período estudado e que possibilitou grandes projetos, como as missões 

e o PCH. 
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A herança de Cam na Terra Santa: a capoeira em Israel 

 

Dalila Varela Singulane1 

 

Resumo: Brasil e Israel tem uma longa trajetória de relações diplomáticas multilaterais em 

diversas áreas. Na época de fundação do Estado israelense, o Brasil já se mostrava um 

importante parceiro, sendo a figura de Oswaldo Aranha ainda hoje ressaltada por sua atuação 

na Assembleia Geral das Nações Unidas que deliberou a favor desse novo país. Desde então, 

acordos econômicos, científicos e políticos foram estabelecidos entre os países, que mesmo nos 

diferentes contextos políticos brasileiros, continuamente foram celebrados, construindo assim 

uma forte aliança ao longo desses setenta e quatro anos. No campo cultural e artístico, ressalta-

se a influência musical brasileira por meio do Tropicalismo e Bossa Nova, bem como a 

arquitetura modernista de Oscar Niemeyer, que projetou obras como a Universidade de Haifa. 

Além disso, a prática da Capoeira é uma das manifestações culturais brasileiras que ganhou 

maior capilaridade na Terra Santa. Considerada Patrimônio Cultural brasileiro desde 2008 e 

Patrimônio Imaterial da Humanidade em 2014, a capoeira foi levada a Israel pelo Mestre Daniel 

Sena, vinculado de Cordão de Ouro – que em Israel conta com dezessete centros credenciados. 

Contudo, esse importante elo de ligação entre as duas nações é pouco evidenciado pelos 

governantes e estudos acadêmicos, sendo interessante notar que foi o Mestre Daniel também o 

responsável por difundir a prática em outros locais, como no Canadá. Logo, o presente artigo 

pretende refletir sobre como a prática da capoeira aproxima culturalmente e difunde a história 

afro-brasileira em Israel a partir da apresentação descrita nos sites das escolas.  

 

Palavras-chave: Capoeira – Patrimônio e Relações Internacionais – Israel – Cordão de Ouro 

 

Resistência física e cultural: a capoeira no Brasil 

A Capoeira foi registrada como Patrimônio Imaterial brasileiro pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), em 15 de julho de 2008. Este é um 

importante marco não só da trajetória da preservação do Brasil, como também da democracia, 

visto que o racismo estrutural em que se construiu a nação deixou uma profunda marca de 

silenciamento das culturas de matriz africana. De acordo com Oliveira e Leal (2009: 44)2, a 

 
1 Doutoranda em História (UFJF), orientada pelo Prof. Dr. Rodrigo Christofoletti. Integrante do Grupo de Pesquisa 

(CNPq) “Patrimônio e Relações Internacionais” e do Laboratório de Patrimônios Culturais (LAPA-UFJF). 

Vinculada ao Museu de Arqueologia e Etnologia Americana (MAEA-UFJF). E-mail: dalilavarela.s@gmail.com 
2 Por diversas vezes os autores se referem a proteção legal da Capoeira como “tombamento”, contudo a figura 

jurídica que protege manifestações culturais consideradas imateriais é o “registro”. A exatidão da terminologia é 

importante visto que elas conferem diferentes deveres e direitos aos detentores do bem e ao Estado brasileiro, que 

deve garantir a sua salvaguarda. 
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aprovação na proteção legal possibilitou que, a partir de então, fossem desenvolvidas e 

aplicadas “medidas governamentais de suporte à comunidade da capoeira, a exemplo de um 

plano de previdência social para os velhos mestres da capoeiragem; programas de incentivo 

para o desenvolvimento de políticas pelos próprios grupos de capoeiras com o auxílio do 

Estado”. 

Compartilhando das aspirações tradicionais de um patrimônio cultural, voltado a 

história da branquitude e apuros arquitetônicos, foi somente em 1986 que o IPHAN reconheceu 

oficialmente a importância cultural de manifestações de matriz africana, por meio do 

tombamento do Terreiro da Casa Branca do Engenho Velho (Ilê Axé Iyá Nassô Oká), casa de 

candomblé localizada em Salvador, Bahia3. Nesse sentido, vale ressaltar que a proteção é uma 

vitória do movimento negro, dos artistas, intelectuais, jornalistas, políticos e lideranças 

religiosas que já reconheciam sua importância e a fundamental contribuição dos negros para 

formação da sociedade brasileira. Como exposto pelo antropólogo Gilberto Velho (2006), que 

foi relator do processo enquanto membro do Conselho do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional à época, o tombamento do espaço foi uma ocasião de negociação e conflito.  

 

Quase todos os presentes na reunião de Salvador concordavam que era necessário 

proteger o terreiro, mas alguns insistiam em não se utilizar a figura do tombamento 

(...) um número considerável de conselheiros não compareceu à reunião. Entre esses 

sete ausentes certamente estavam vários opositores à medida de tombamento. 

(...) Houve intenso debate com prós e contras. Como já disse, alguns dos argumentos 

contrários tinham suas razões e explicações a partir do que vinha sendo feito até então. 

No entanto, não posso evitar mencionar que em alguns casos poderia haver um certo 

desprezo pelo que considerávamos importantes manifestações culturais da nação 

brasileira. (VELHO, 2006: 239) 
 

O “desprezo” de alguns colegas notado pelo antropólogo pode ser entendido como 

reflexo desse longo processo de marginalização e apagamento do negro na sociedade brasileira, 

já que nesse momento muitas reformulações conceituais respaldavam um entendimento mais 

amplo e complexo da noção de Cultura e também do patrimônio. A identidade brasileira não 

poderia mais estar somente pautada nas heranças europeias da colonização, ao qual o IPHAN 

 
3 Segundo o IPHAN: “O tombamento inclui uma área de 6.800 metros quadrados (m2) com edificações, árvores e 

seus principais objetos sagrados. Segundo a tradição oral, por volta da primeira metade do século XIX, três 

africanas da nação Nagô fundaram um terreiro de Candomblé em uma roça nos fundos da Igreja da Barroquinha, 

em pleno centro da cidade”. Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/1636. Acesso em: 

21/08/2021. 

http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/1636
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era tão ligado desde sua fundação4. Como aponta Amaral e Santos (2015: 58), foi só 

recentemente que os saberes e culturas das “populações historicamente prejudicadas” 

começaram a ter o devido reconhecimento. Para os autores, foi somente por meio de legislação 

obrigatória para ensino da história de África, dos afro-brasileiros e indígenas nas escolas 

públicas e privadas – leis 10639/2003 e 11645/2008 – que houve, de fato, essa valorização. 

Juntamente com essas também podemos citar a própria Constituição Federal de 1988, que 

apesar de não regularizar, prevê a proteção dos bens imateriais e o Decreto nº 3.551, de 4 de 

agosto de 2000, que instituiu o registro, uma das principais formas de proteção da cultura 

popular no país. 

Assim, observa-se que mesmo caminhando a passos lentos, a proteção e valorização das 

manifestações culturais afro-brasileiras tem crescido e o registro da Capoeira é um importante 

marco. De tradição oral e marginalizada durante a maior parte da história do Brasil, não se sabe 

a data exata das primeiras rodas de capoeira no país, todavia, sabe-se que a capoeira foi criada 

por africanos em solo brasileiro, conforme mostra Amaral e Santos (2015: 58) aludindo aos 

estudos do antropólogo Gerhard Kubik. Segundo Oliveira e Leal (2009: 50) se referindo a 

pesquisa de Soares, um dos primeiros documentos onde se tem registrada a prática são da 

primeira metade do século XIX é de origem policial, que relata como sendo uma atividade 

predominantemente de escravizados. Fato corroborado pela imagem abaixo (figura 1), de 

autoria do viajante J. M. Rugendas, de 1835, na qual pode-se observar na roda de capoeira há 

homens e mulheres negras, descalços, em formação circular. A forma que são retratados gera a 

sensação de movimento pelas diferentes posições dos membros inferiores e posteriores dos 

participantes. É possível ainda observar a presença tambor, instrumento largamente utilizado 

nas manifestações culturais de matriz africana. É interessante também notar a legenda dada pelo 

artista, contemporâneo a imagem que retrata, já entendia a capoeira como uma forma de luta. 

Durante o Império os capoeiristas participaram da Guerra da Tríplice Aliança e chegaram a ser 

associados ao Partido Conservador do Rio de Janeiro (OLIVEIRA; LEAL, 2009: 54). 

 
4 Sobre as mudanças conceituais e práticas ocorridas dentro o IPHAN na década de 1980, ver: SANT'ANNA, 

Marcia. O projeto MAMNBA: contexto político institucional, desdobramentos conceituais e técnicos. Anais do 

Museu Paulista, São Paulo, Nova Série, vol. 28, 2020, p. 1-17. 
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Fig.1: RUGENDAS, Johann Moritz. “Jogar Capoëra - Danse de la guerre”, 1835. Óleo sobre tela. 

Fonte:  Wikimedia Commons.  

 

No decorrer do século XIX até as primeiras décadas do século XX, os capoeiras atuaram 

na capangagem para políticos em pleitos eleitorais, sobretudo, no Rio de Janeiro, Belém e 

Salvador, o que contribuiu, juntamente com o racismo, para que a prática fosse listada como 

crime no código penal de 1890 a 1937, como mostra Oliveira e Leal (2009: 49).  

A capoeira tem duas vertentes no Brasil que foram criadas no século XX na Bahia: a 

Regional e a Angola. A primeira está vinculada ao Mestre Bimba, Manuel dos Reis Machado 

(1900-1974), e a segunda ao Mestre Pastinha, Vicente Ferreira Pastinha (1889-1981). “Ambos 

baianos, aprenderam a capoeira com africanos que ainda viviam em Salvador, capital da Bahia, 

no início de século XX” (OLIVEIRA; LEAL, 2009: 50). Elas “(...) se opunham a uma outra 

espécie de capoeira – ancestral de ambas – que, conforme os discursos repressivos e até mesmo 

segundo alguns mestres mais antigos, era refúgio de ‘desordeiros e valentões’” (OLIVEIRA; 

LEAL, 2009: 51). 

Sua capilaridade ao redor do mundo é ressaltada na maior parte das fontes consultadas, 

onde a capoeira aparece em mais de 150 países, junto ao samba e ao futebol como um dos 

aspectos mais importantes da identidade brasileira no exterior. Ao que tange à exportação da 

capoeira, compreende-se que esta não pode ser compreendida somente na sua face de esporte, 

uma vez que ela traz em si redes de memórias, afetividade e resistência. Conforme afirmam 

Amaral e Santos (2015: 56), sua própria formação em roda reproduz a ideia de comunidade – 

uma vez que todos podem se iniciar da atividade –, alternando músicos e espectadores. À 

exemplo os autores mostram ainda que os escravizados, sendo muitas vezes fisicamente 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Bem-vindo
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debilitados, usavam a ginga5, movimento fundamental da capoeira, como estratégia de fuga do 

confronto direto com o feitor. Em seus cantos a marca da violência colonial: 

Coro: Lê lê lê ô 

Eu sou Negro dos Bantos de Angola 

Coro: Negro nagô 
 

Fomos trazidos pro Brasil 

Minha família separou 

Minha mana foi vendida 

Pra fazenda de um senhor 

O meu pai morreu no tronco 

No chicote do feitor 

O meu irmão não tem a orelha 

Porque o feitor arrancou 

Na mente trago tristeza 

E no corpo muita dor 

Mas olha um dia 

Pro quilombo eu fugi 

Com muita luta e muita garra 

Me tornei um guerreiro de Zumbi 

Ao passar do tempo 

Pra fazenda eu retornei 

Soltei todos os escravos 

E as senzalas eu queimei 

A liberdade 

Não tava escrita em papel 

Nem foi dada por princesa 

Cujo nome é Isabel 

A liberdade 

Foi feita com sangue e muita dor 

Guerras, lutas e batalhas 
 

Foi o que nos libertou  

(SOU GUERREIRO DO QUILOMBO, QUILOMBOLA apud AMARAL; SANTOS, 

2015: 55) 

 

Dessa forma, considera-se importante compreender como a capoeira é apresentada e 

praticada ao redor do mundo, sendo que para esse trabalho focalizamos Israel, país do Oriente 

Médio. A escolha se baseia no considerável número de academias e escolas que oferecem aulas 

de capoeira, além de ser um território não colonizado por nações latinas e, por isso, com uma 

considerável diferença cultural do Brasil. Do ponto de vista simbólico, a análise da capoeira em 

Israel, Terra Santa para cristãos e outras religiões, também nos interessa, visto que a história do 

 
5 “Um movimento que faz parte de todas as vertentes de capoeira é a ginga, homenagem dos capoeiristas à Rainha 

Nzinga, de Angola, guerreira temida por seus inimigos que ficou conhecida por sua habilidade nas negociações 

com portugueses e africanos, ora tendendo a um lado, ora a outro, negociando com malícia no jogo com seus 

adversários, mas muitas vezes também agindo de forma violenta contra eles. A sua presença na memória dos 

africanos escravizados é uma das hipóteses para a denominação do gesto primordial da capoeira” (IPHAN, 2007: 

72). 
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racismo ocidental e da escravização africana estão intimamente relacionadas com a religião 

católica6. Isto é, nos referimos ao mito religioso utilizado para a legitimação da escravização 

dos povos da África: Noé e seu filho Cam, que supostamente viviam na região da Mesopotâmia. 

Nele, Cam teria visto a nudez de pai, que estava dormindo embriagado. Cam contou aos seus 

irmãos, o que fez com que Noé soubesse do ocorrido e, por isso, amaldiçoou Canaã, filho de 

Cam, dizendo: “Maldito seja Canaã; seja servo dos servos de seus irmãos” (GÊNESES 9:25 

apud ROEDEL, 2020: 4). O mito então se correlaciona com o do povoamento do mundo, já 

que segundo a tradição cristã, o mundo teria sido povoado a partir de sua partilha entre Sem, 

Jafé e Cam, filhos de Noé. Conforme aponta Roedel (2020: 4): 

 

Sem era considerado pai dos povos semitas, cuja etimologia é “nomeado” ou “fama”; 

Jafé, que teria dado origem aos povos ido-europeus, indo-germânicos e indo-arianos, 

corresponde à luz, aberto, ampliado e louro. Enquanto Cam se refere a “quente”, 

“queimado” ou “trevas”. Canaã, filho de Cam e o neto amaldiçoado por Noé, quer 

dizer “embaixo”, transmitindo, assim, uma ideia de inferioridade, e teria gerado os 

mongóis, chineses, japoneses, ameríndios, esquimós, polinésios. Um dos filhos de 

Canaã se chama Cush, sinônimo de “preto”, e deu origem aos etíopes, sudaneses, 

ganeses, pigmeus, aborígines australianos, Nova Guiné (PEREIRA IVO/JESUS, 

2019: 50-51 apud ROEDEL, 2020: 4) 

 

Assim, baseando em sua tradição religiosa, os europeus colonizadores, que acreditavam 

ser descendentes de Jafé, legitimaram durante séculos a violência física e simbólica contra os 

povos africanos, descendentes de Cam e sua linhagem, já que estes teriam sido amaldiçoados e 

o destino selado pela fala de Noé: “(...) seja servo dos servos de seus irmãos”.  

Reforçamos então como sendo fundamental que a prática da capoeira, seja no Brasil ou 

exterior, esteja atrelada ao ensino de sua história, sendo identificada como traço cultural dos 

africanos e afro-brasileiros, afim de contribuir para a desmarginalização da prática. A seguir 

analisaremos como isso tem se dado em Israel. 

 

 

A herança de Cam na Terra Santa 

 Brasil e Israel tem uma longa trajetória de relações multilaterais em diversas áreas. Na 

época de fundação do Estado israelense, o Brasil já se mostrava um importante parceiro, sendo 

 
6 Segundo Roedel (2020:3), em 1452, o papa Nicolau V autorizou o rei de Portugal a privar a liberdade dos mouros 

e pagãos, assim como em 1488, o papa Inocêncio VIII recebeu de presente cerca de cem mouros do rei Fernando 

da Espanha, os quais foram distribuídos entre os cardeais e a nobreza. O autor mostra como a Igreja Católica 

contribuiu para a legitimação da escravidão, desempenhando papel central na época das grandes navegações. 
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a figura de Oswaldo Aranha ainda hoje ressaltada por sua atuação na Assembleia Geral das 

Nações Unidas que deliberou a favor desse novo país. Desde então, acordos econômicos, 

científicos e políticos foram estabelecidos entre os países, que mesmo nos diferentes contextos 

políticos brasileiros, continuamente foram celebrados, construindo assim uma forte aliança ao 

longo desses setenta e quatro anos. No campo cultural e artístico, ressalta-se a influência 

musical brasileira por meio do Tropicalismo e Bossa Nova, bem como a arquitetura modernista 

de Oscar Niemeyer, que projetou obras como a Universidade de Haifa. 

 Para realizar o levantamento sobre a Capoeira em Israel foram consultados sites online 

de escolas que oferecem aulas. Como são diversificadas e devido aos limites dessa publicação, 

escolheu-se para análise uma das escolas vinculadas ao Grupo Cordão de Ouro, escola brasileira 

de capoeira, que conta com dezessete centros de ensino em Israel, e outras duas que não 

apresentam vinculação com escolas brasileiras.  

O Grupo Cordão de Ouro tem academias em Ra'anana, Petah Tkva, Ramat Gan, Rishon 

LeZion, Nes Ziona, Netanya, Hod HaSharon, Givatayim, Kokhav Ya'ir, Tel Mond, Bat Yam, 

Holon, Zoran, Rupin, Kadima, Weizman, Rosh HaAyin, Jerusalém, TelAviv e Ramat 

Ha'sharon. Sendo que em Petah Tikva existem pelo menos duas academias de mestres 

diferentes (GRUPO CORDÃO DE OURO, s/d a, Online). É, provavelmente, uma das mais 

proeminentes academias de Israel e, por isso, considera-se importante falar brevemente de sua 

história. 

 A Associação de Capoeira Cordão de Ouro foi fundada pelo Mestre Suassuna7 e Mestre 

Brasília8, em 1 de setembro de 1967. Inspirados pelos versos de Baden Powell, escolheram o 

nome da academia como homenagem ao Besouro Cordão de Ouro, capoeirista anterior da 

divisão Angola e Regional. Segundo as informações disponíveis em seu site, mesmo com a 

perseguição durante a Ditadura Civil-Militar e o preconceito, Mestre Suassuna seguiu com seu 

trabalho em São Paulo. A primeira academia reuniu aprendizes como Lobão, Esdras Filho, 

 
7 Reinaldo Ramos Suassuna é natural de Itabuna, Bahia. Iniciou seu aprendizado da capoeira frequentando rodas 

de rua, onde estavam presentes nomes como Mestre Sururú, Bigode de Arame e Maneca Brandão. Mudou-se para 

São Paulo em 1965, onde dois anos depois fundou o grupo Cordão de Ouro juntamente com o Mestre Brasília, na 

Vila Mariana (GRUPO CORDÃO DE OURO, s/d b, Online). 
8 Antônio Cardoso Andrade é natural de Alagoinhas, Bahia.  Aprendeu a capoeira com o Mestre Canjiquinha. 

Quando se mudou para São Paulo praticava capoeira na CMTC, com Mestre Melo, e no Brás, na academia do 

Mestre Zé de Freitas. Fundou juntamente com Mestre Suassuna o grupo Cordão de Ouro, e posteriormente fundou 

seu próprio grupo chamado São Bento Grande (GRUPO CORDÃO DE OURO, s/d b, Online; MILANI, 2004, 

Online). 
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Tarzan, Belisco, Almir das Areias, Caio, e tantos outros (GRUPO CORDÃO DE OURO, s/d c, 

Online). Tornou-se um dos principais e mais prestigiados centros de capoeira de São Paulo e 

do Brasil9. 

 

Fig. 2: Mestre Suassuna e seus primeiros alunos em Itabuna, Bahia, na década de 1960. Fonte: GRUPO 

CORDÃO DE OURO. O Grupo e Sua História. s/d b. Online. Disponível 

em:www.grupocordaodeouro.com.br/index.php?pagina=arquivos/historia-cordao-de-ouro. Acesso em: 

20/06/2021. 

 

O Centro de Capoeira Israelense - Raanana e Kfar Saba ( רעננה - לקפוארה הישראלי  המרכז  

סבא וכפר ), está localizado na cidade de Herzliya, distrito de TelAviv, que tem cerca de 84.200 

habitantes. O site da escola traz em sua página inicial em destaque a história da capoeira. No 

texto, o centro de treinamento expõe que a capoeira é “uma arte marcial afro-brasileira que 

combina dança, artes marciais, acrobacia, atuação e música (...)”10 (CENTRO ISRAELITA DE 

CAPOEIRA, s/d, Online). Em seguida, há a vinculação direta da prática com o sistema 

escravagista, localizando a manifestação cultural como originalmente do Norte do Brasil.  A 

 
9 Contudo, é importante notar que o prestígio da instituição e de seus mestres não os isenta de problemas graves 

que existem na sociedade brasileira. Nesse ano, emergiram diversas acusações de abusos e assédios sexuais em 

crianças e adolescentes praticado pelos mestres da Cordão de Ouro, incluindo o próprio Mestre Suassuna. Segundo 

as vítimas, majoritariamente do sexo masculino, os abusos aconteciam mediante promessas de viagens para 

eventos de capoeira. Uma das vítimas chegou a relatar o abuso que viveu para seu mestre de capoeira e teria 

recebido como resposta risos e minimização do crime. Sobre as denúncias, ver: PORTAL DE NOTÍCIAS G1. 

Capoeiristas denunciam mestres de grupo por crimes sexuais contra jovens no Ceará. 4 de junho de 2021. 

Disponível em: https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2021/06/04/capoeiristas-denunciam-mestres-de-grupo-por-

crimes-sexuais-contra-jovens-no-ceara.ghtml. Acesso em: 22/08/2021; FACUNDO, Mateus. Mestre de capoeira 

investigado por assédio sexual no Ceará se afasta da presidência de grupo. Diário do Nordeste. 08 de junho de 

2021. Disponível em: https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/seguranca/mestre-de-capoeira-investigado-

por-assedio-sexual-no-ceara-se-afasta-da-presidencia-de-grupo-1.3095362. Acesso em: 22/08/2021; ESTADO 

DE MINAS. Mestres de capoeira são investigados por abuso sexual de alunos. 1 de junho de 2021. Disponível 

em: https://www.em.com.br/app/noticia/nacional/2021/06/01/interna_nacional,1272647/mestres-de-capoeira-

sao-investigados-por-abuso-sexual-de-alunos.shtml. Acesso em: 22/08/2021. 
10 Livre tradução. 
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resistência africana é ressaltada no texto, que fala na violência colonial portuguesa e do 

nascimento da capoeira nas senzalas das plantações de café.  

A academia divide a Capoeira em três tipos de aulas. A primeira é direcionada a partir 

de quatro anos, definidas entre o jardim de infância à segunda série. As aulas da primeira 

infância seguem uma metodologia lúdica, objetivando movimentar e fortalecer as crianças, 

sendo frisado que não intenção de competitividade nas aulas. Já as aulas para os jovens não têm 

delimitação de idade. A metodologia de treinamento é baseada no desenvolvimento das 

habilidades físicas e sociais, como “velocidade, coordenação, flexibilidade, força, habilidades 

de treinamento e liderança e valores de exemplo pessoal e ajuda ao próximo como forma de 

vida”11 (CENTRO ISRAELITA DE CAPOEIRA, s/d, Online). A última modalidade de 

treinamento são as acrobacias, que são definidas como “uma habilidade de movimento virtuoso 

e hipnotizante, e uma parte integrante do mundo do movimento da Capoeira”12 (CENTRO 

ISRAELITA DE CAPOEIRA, s/d, Online). Para essa prática a metodologia é adaptada para 

cada faixa etária, sendo disponibilizados diversos acessórios, como bases de aterrissagem, 

colchões infláveis, cordas de escalada, argolas, entre outros. O centro de treinamento 

recomenda que essas aulas sejam combinadas com as aulas de capoeira. 

O site ainda informa que a capoeira chegou a Israel por meio de vários israelenses que 

visitaram o Brasil. A fundação do Grupo de Capoeira em Tel Aviv, em 1992, foi uma iniciativa 

do Mestre Daniel Sela, que viveu e se formou no Brasil e nos Estados Unidos da América. O 

Centro Israelense de Capoeira conta com dezenas de filiais em Israel e também em países como 

Itália, Alemanha, Índia, Rússia, Estados Unidos da América e Canadá (CENTRO ISRAELITA 

DE CAPOEIRA, s/d, Online). Atualmente, a instituição é dirigida por Mestre Idan Harari, 

seguidor do Mestre Daniel, e é filiado a Escola Cordão de Ouro, do Mestre Suassuna, Brasil. 

Já a Escola Israelense de Capoeira ( לקפוארה הישראלי הספר בית ) foi fundada por Lev 

Ginsburg, Mestre Bananeira, e Rotem Azriel, Mestre Água-Viva. Localiza-se na cidade de Ness 

Ziona, distrito Central, que tem 50.351 habitantes. O site traz o nome da escola em hebraico e 

português e tem seu designe nas cores da bandeira do Brasil. Diferentemente do site anterior, 

essa escola não apresenta a história da capoeira. 

 
11 Livre tradução. 
12 Livre tradução. 



 
 

Universidade Federal do Ceará, Fortaleza | 04 a 08 de Outubro de 2021 

703 
 

 

A escola oferece três modalidades de aulas. A “pós-graduação” se direciona a ex-alunos 

e pessoas adultas em geral, a partir de 25 anos. A capoeira é apresentada como forma de manter 

o corpo funcional, trabalhando com a música, exercícios e flexibilidade. O grupo para jovens 

não especifica a idade, mas traz como objetivo trabalhar valores morais e éticos a partir da 

capoeira, como “aceitar o outro, ajudar os outros, trabalhar duro, cumprir uma meta e muito 

mais” (ESCOLA ISRAELENSE DE CAPOEIRA, s/d b, Online). Essa modalidade de 

treinamento combina acrobacias, aulas de música e exercícios de resistência. A última 

modalidade é para crianças de 3 a 6 anos de idade. Nele, a academia busca trabalhar com os 

alunos habilidades motoras, como coordenação, ritmo, flexibilidade e expressão, uma vez que 

“a capoeira cria conexões sociais e autoconfiança que dão à criança ferramentas reais para a 

vida (...)” (ESCOLA ISRAELENSE DE CAPOEIRA, s/d b, Online).   

Por fim, a Escola de Capoeira em Modi'in ( במודיעין לקפוארה הספר בית  ) não possui site e 

as informações estão disponíveis em seu Facebook. Localiza-se em Modi'in-Maccabim-Re'ut, 

que tem 67.100 habitantes. Pelas breves informações que a página na rede social traz é possível 

verificar que eles têm turmas direcionadas principalmente a crianças a partir de 3 anos e jovens. 

Não foi encontrada nenhuma informação sobre a história da capoeira nas postagens ou na seção 

“sobre”. Contudo, vale ressaltar que há, no geral, uma valorização da cultura brasileira. Como 

no evento que foi postado no dia 4 de agosto de 2021 intitulado “Carnaval brasileiro em 

Modi'in”, no qual a legenda das fotos é “O carnaval chegou na cidade! O samba, a capoeira e 

até o calor do Brasil [emoji sorridente] Foi feliz!”, que parece ter reunido dezenas de pessoas 

(figura 3) (ESCOLA DE CAPOEIRA EM MODI'IN, 2021, Online). Ou ainda o 

compartilhamento de vídeos musicais de artistas brasileiros e um destaque a uma viagem ao 

Brasil que os integrantes fizeram, em 2 de agosto de 201713. 

 

 
13 https://www.facebook.com/capoeiramodiin/photos/pcb.1653342901357020/1653342788023698. 
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Fig. 3: Carnaval brasileiro em Modi'in. Fonte: Escola de Capoeira em Modi'in ( במודיעין לקפוארה הספר בית ).Feed 

de notícias. Facebook. 4 de agosto de 2021. Disponível em: 

https://www.facebook.com/capoeiramodiin/posts/4543545955670019. Acesso em: 22/08/2021. 

 

 

Considerações finais 

  

 A Capoeira é uma importante manifestação cultural brasileira, que carrega em si traços 

da violência colonial e da resistência africana, sua difusão pelo mundo demonstra a sua face de 

arte e esporte acessível a diferentes grupos e culturas. Acredita-se que seja extremamente 

positiva que a capoeira seja praticada em diferentes lugares, ainda mais depois de sua chancela 

de Patrimônio Imaterial da Humanidade pela UNESCO. Todavia, considera-se que sua face 

enquanto esporte/arte marcial não pode ser desvinculada de sua essencial história de resistência 

e traço identitário dos afro-brasileiros. Pelos exemplos trazidos no decorrer do artigo vemos 

que somente a academia vinculada ao grupo brasileiro Cordão de Ouro trouxe, mesmo que 

brevemente, a história da manifestação cultural. As outras duas escolas não apresentam nenhum 

tipo de narrativa sobre a história da Capoeira, apenas algumas vinculações com a cultura 

brasileira no geral, como com o Carnaval e cores da bandeira.  

Diante disso, a reflexão que buscamos trazer é sobre como a difusão internacional 

também pode causar a desintegração que aspectos fundamentais de manifestações culturais. 

Acredita-se que o Brasil, detentor do bem cultural e responsável pela sua salvaguarda, e que 

mantém relações próximas com Israel há muitas décadas, deva estabelecer acordos baseados na 

diplomacia cultural. Para que assim os centros de ensino de capoeira no país do Oriente Médio 

também ensinem e tragam em suas plataformas a história da Capoeira, ressaltando-a como 

manifestação cultural de resistência da população negra do Brasil. Acredita-se que dessa forma, 
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sua difusão pelo mundo não ocasionará sua descaracterização, podendo ainda corroborar 

debates internacionais sobre o racismo e as bases fundamentais da construção da nação 

brasileira e sua cultura. 
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Na rota de obras sacras desaparecidas 

Denismara Eugênia de Oliveira Nascimento1 

 

 

Resumo: O presente trabalho busca analisar os roubos e furtos de obra sacra cristã que 

ocorreram na década de 1990 em Minas Gerais. Grande parte desse patrimônio cultural tinha 

como destino os países da Europa, devido à alta cotação da arte brasileira no mercado 

internacional nesse período. Em virtude disso, houve um significativo aumento de roubos e 

furtos na qual envolveram essas obras, estimulando o crime em igrejas e museus. Boa parte do 

acervo foi parar nas mãos de ladrões, receptadores e antiquários. Essa arte é valorizada pelas 

suas manifestações artísticas na qual estão relacionadas com a religiosidade. Possuindo assim, 

características arquitetônicas em suas igrejas e templos; em esculturas de santos; no entalhado 

dos altares; nas pinturas; vitrais; mosaicos; utensílios litúrgicos e vestimenta.  Em sua maioria 

construídas a partir do século XVIII, com originalidade e grande riqueza decorativa. Essa venda 

ilegal vem cada vez mais empobrecendo o legado cultural do país. Nesse sentido, entende-se 

que as quadrilhas especializadas que realizam esse tipo de ação criminosa possuem um grande 

conhecimento histórico e cultural, sabendo exatamente o que estão furtando. Nessa ótica, o 

objetivo central do trabalho é, analisar esses crimes, identificar o roteiro deles e compreender 

como o fascínio por essa arte faz com sejam almejadas de forma ilícita.  

 

Palavras-chave: mercado internacional, arte sacra, patrimônio cultural. 

 

O tráfico ilícito de bens culturais é uma prática recorrente no mundo, por possuir um 

elevado valor comercial. Ao entrarem na mira de roubos e furtos, os artefatos2 caem na rota do 

tráfico ilícito de bens culturais e são comercializados em casas de antiguidades, leilões, feiras 

ou seguem diretamente para as mãos dos colecionadores. Visto essa preocupação, foram criadas 

no século XX algumas Convenções Internacionais para tentar salvaguardar os bens culturais de 

cada país. Nesse sentido, a “Convenção Relativa às medidas a adoptar para proibir e impedir a 

importação, a exportação e a transferência ilícitas da propriedade de Bens Culturais” da 

Conferência Geral da UNESCO aplicada em Paris em 14 de novembro de 1970, visou propostas 

para proteger a evasão dos bens culturais. 

Existe uma rede colaborativa de instituições, tais como Instituições públicas, 

organizações da sociedade civil, organismos internacionais e universidades que têm discutido 

 
1Mestranda em História, UFJF. Bolsista da CAPES. Membro do grupo de pesquisa: Patrimônio e Relações 

Internacionais CNPq - Orientada pelo Prof. Dr. Rodrigo Christofoletti. E-mail: 

denismara.nascimento@gmail.com 
2 São objetos antigos criados pelo homem, que possuem caraterísticas da época e que foram produzidas e passam 

a representar as atividades da vivência humana. “O artefato é legível como mercadoria, consumo, convivialidade, 

celebração, urbanidade, ruralidade, produto e trabalho” (MENESES, 2017, p. 02). 
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esse tema, a fim de construir arcabouços para limitar esse crime. As publicações e estudos 

acadêmicos sobre essa temática vem crescendo na última década, incorporando diferentes 

valores, podendo ser instrumentalizados para a análise da vivência humana, da herança de 

povos e de seu passado. Segundo Rodrigo Christofoletti, compreender o tráfico de bens 

culturais e obras de arte em meio acadêmico é fundamental, por: 

ser atualmente uma porta de entrada de diversos outros temas importantíssimos para 

a salvaguarda da identidade cultural, pois o elemento “tráfico” se consolida como 

agente ativo do chamado soft power, vetor de acordos e desacordos entre os países. 

Com isso, a importância da repatriação/devolução ar a salvaguarda da histórica de 

diversas comunidades entra na ordem do dia (CHRISTOFOLETTI, 2017, p.123). 

 

Nesse sentido, é relevante trazer à luz das discussões a importância do acervo sacro do 

estado de Minas Gerais - Brasil, a qual se debruça na atividade sociocultural –para além do 

culto religioso, como festas e eventos. Minas Gerais é o estado com maior número de bens 

culturais protegidos, entre eles se destaca a arte sacra cristã, representada pelas manifestações 

artísticas na qual estão relacionadas com a religiosidade. Ela possui características 

arquitetônicas e de talhas em suas igrejas e templos; esculturas de santos; pinturas; vitrais; 

mosaicos; utensílios litúrgicos e vestimenta.  Esculpidas em solo brasileiro a partir do século 

XVIII, com grande riqueza decorativa. Devido à alta cotação da arte brasileira no mercado 

internacional, o estado mineiro em sua última década, teve um significativo aumento de roubos 

e furtos na qual envolveram as obras sacras. 

 

1Circulação internacional do patrimônio sacro 

 

Quando citamos obras devocionais, logo se pensa no acervo escultórico do artista 

Aleijadinho, conhecido por produzir obras de prestígio nas artes plásticas e por receber destaque 

no mundo por suas peculiaridades. Suas obras e de outros artistas passaram a desaparecer, por 

meio de roubos e furtos, de museus de acervos particulares e de templos religiosos. Muitas delas 

vêm sendo subtraídas por quadrilhas especializadas para serem vendidas no mercado ilícito por 

valores exorbitantes3. Estrategicamente, os criminosos elaboram rotas e planos para saquear 

peças que já teriam, anteriormente, sido identificadas pelos ladrões.  

 
3 Segundo Thomáz Franchi, dono do Antiquário Casarão em Tiradentes (MG), as peças de Aleijadinho não valem 

menos que trezentos/quatrocentos mil reais quando estão no mercado.  
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Segundo as estatísticas da Conferência Geral da Organização das Nações Unidas4 

(UNESCO), o mercado clandestino ilícito de bens culturais do mundo está apenas atrás do 

tráfico de drogas e do tráfico de armas. Essa modalidade de tráfico internacional tem crescido 

graças ao seu grande retorno financeiro. Além do mais, sua movimentação gera mais de seis 

milhões de dólares por ano, de acordo com o Federal Bureau of Investigation (FBI). Com isso, 

segundo Christofoletti (2017), “estima-se que particulares são alvo do maior número de roubos, 

seguidos pelos museus, sítios arqueológicos e lugares de culto” (CHRISTOFOLETTI, 2017, p. 

115). 

As quadrilhas especializadas que realizam esse tipo de ação criminosa possuem um 

grande conhecimento histórico e cultural, sabendo exatamente o que estão furtando. Segundo 

fontes oficiais, dentre as obras mais traficadas estão os quadros, esculturas, estátuas e objetos 

religiosos. Acredita-se que esses crimes têm como finalidade a ação de lavagem de dinheiro, a 

cobiça de colecionadores para complementar suas coleções particulares, bem como do 

artnapping, uma espécie de roubo e revenda para as próprias seguradoras, revelando um 

comércio entre seguradoras e os museus que negociam com os próprios traficantes 

(CHRISTOFOLETTI, 2017, p. 115-118). 

Concernente a última década no Brasil, como afirma Fabrino (2012), houve um 

significativo aumento dos crimes envolvendo obras de arte no Brasil, “expondo o risco e a 

fragilidade de uma grande diversidade de acervos” (FABRINO, 2012, p. 15). No país, uma das 

modalidades de furto mais comum é a de obras de arte e, dentro deste universo, a Arte Sacra: 

obras religiosas que ficam, principalmente, em igrejas e em capelas. Considerando a falta de 

segurança e a vulnerabilidade dos templos e dos museus mineiros, esse patrimônio passou a ser 

alvo de quadrilhas altamente especializadas. Cabe destacar ainda que no Brasil ainda não possui 

uma legislação específica para o processo do tráfico ilegal de bens culturais e de obras de arte. 

Por consequência, usa-se a base da convenção de 1970 da UNESCO (Convenção sobre as 

medidas a serem adotadas para proibir e impedir a importação, exportação e transferência de 

propriedade ilícitas dos bens culturais).  

Segundo o IPHAN, somente nos anos de 1990, 300 peças desapareceram e apenas 15 

 
4 UNESCO é uma agência das Nações Unidas (ONU) fundada em 4 de novembro de 1946. A organização tem 

como objetivo auxiliar os Estados-Membros (193 países) e buscando “construir a paz por meio da cooperação 

internacional em Educação, Ciências e Cultura”. Ver mais em: <https://en.unesco.org/about-us/introducing-

unesco>. 
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destas foram recuperadas. Em 1994, foram furtadas mais de 100 peças datadas do século XVIII 

talhadas em madeira e ouro. Nessa mesma década, o interesse dos ladrões era em passar por 

cidades coloniais mineiras, tendo como alvo as obras encontradas nas igrejas barrocas 

construídas no século XVIII. De acordo com o Ministério Público do Estado de Minas Gerais - 

MPMG, cerca de 60% do patrimônio cultural sacro mineiro não está mais em seu local de 

origem, sendo 30% delas extraviadas e 70% furtadas e roubadas. Na tabela abaixo podemos 

identificar as cidades e o número de obras que se encontram desaparecidas no estado: 

Tabela 1 - Obras desaparecidas no Estado de Minas Gerais 

Obras desaparecidas no Estado de Minas Gerais 

Cidades Qtds. Cidades Qtds. 

Aimorés 1 Entre Rios de Minas 1 

Alvorada de Minas 5 Francisco Badaró 1 

Bambuí 4 Ibituruna 20 

Barbacena 1 Itabirito 10 

Belo Horizonte 1 Itacambira 5 

Belo Vale 3 Itaguara 3 

Bom Jesus do Amparo 2 Jaboticabas 4 

Bom Sucesso 2 Jequeri 3 

Bonfim 3 Jequitibá 1 

Caeté 7 Lavras 1 

Campanha 32 Lima Duarte 2 

Campo Belo 5 Mar de Espanha 1 

Capelinha 3 Mariana 32 

Carandaí 1 Matias Cardoso 4 

Cosmópolis de Minas 1 Matozinhos 1 

Catas Altas 1 Mercês 1 

Catas Altas da Noruega 3 Minas Novas 11 

Chapada do Norte 12 Nazareno 12 

Cláudio 2 Nova Era 57 

Conceição da Aparecida 1 Oliveira 34 

Conceição do Mato Dentro 22 Ouro Branco 19 

Congonhas 14 Ouro Preto 41 

Congonhas do Norte 10 Ouro Verde de Minas 1 

Conselheiro Lafaiete 9 Paracatu 2 

Coração de Jesus 7 Passos 2 

Couto de Magalhães de Minas 7 Patos de Minas 1 

Diamantina 16 Pedra do Anta 1 
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Fonte: Ministério Público de Minas Gerais [s/d]. 

 

Como podemos perceber por meio da tabela acima, as cidades de Ouro Preto e Nova 

Era estão entre as cidades com o maior número de peças ainda desaparecidas. Em relação à 

primeira, destaca-se por ser a primeira cidade do Brasil a se tornar Patrimônio Mundial (5 de 

setembro de 1980). A cidade histórica tem como Matriz a Igreja do Pilar, construída em 1710, 

mostrando ser um grandioso templo, com características marcantes das oficinas de Braga e 

“decoração da capela-mor, que integra em surpreendente harmonia obras de diferentes artistas” 

(OLIVEIRA, 2010, p.23). Tendo sido inaugurada em 1733, a igreja possuía como parte do 

acervo, peças do Triunfo Eucarístico, uma das festividades mais importantes da história 

religiosa do país. Em 1973, este mesmo acervo sofreu o furto de aproximadamente 17 peças, 

composta por “custódia e três cálices de prata, folheados a ouro, de origem portuguesa”5. Até 

então, não se sabe o paradeiro delas.  

A cidade de Nova Era, localizada a 140 quilômetros a leste de Belo Horizonte, situa-

se a Igreja de São José da Lagoa, como Matriz. Construída no período colonial em meados de 

1766, com o passar dos anos foi redecorada em estilo Rococó, sendo um trabalho do final do 

século XVIII6.A importância histórico-cultural do monumento levou, no decorrer do ano de 

1953, um passo significativo: o tombamento pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional – IPHAN. A Matriz sofreu o desfalque de aproximadamente 60 peças sacras. Os 

roubos teriam sido feitos por volta de 50 anos atrás, causando comoção na população da cidade. 

Acredita-se que o fetiche7 pelas imagens brasileiras do século XVIII representa um 

número significativo de pessoas interessadas pelos objetos do passado “com um arraigado 

sentimento de brasilidade” (ETZEL, 1984, p.132). Ademais, muitas dessas obras encontram-

se, sobretudo, em edificações religiosas, algumas lojas de antiguidades e nas mãos de 

colecionadores.  

 
5 Informações encontrados no site do Jornal Estado de Minas. Disponível em: 

<https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2013/09/01/interna_gerais,442837/roubo-de-pecas-sacras-de-

basilica-em-ouro-preto-completa-40-anos-de-impunidade.shtml>. 
6 Informações encontradas no site da prefeitura de Nova Era. Disponível em < 

http://www.novaera.mg.gov.br/detalhe-da-materia/info/igreja-matriz-sao-jose-da-lagoa/26886>. 
7 O conceito da palavra “fetiche” se refere ao objeto no qual atribui-se capacidade imaterial, se prestando ao culto, 

podendo ser encontrado na natureza ou produzido pelo homem. Pensando nisso, em seu primeiro livro “O Capital” 

Karl Marx (1867) traz a ideologia do “fetichismo da mercadoria”, na qual as pessoas vêm-se necessitadas pelo 

consumo das mercadorias. Nela a satisfação da própria relação do valor dos interesses do capital. A mercadoria 

passa a ser objeto de adoração excessiva.  
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1. 1Na rota das artes sacras 

 

Toda essa exposição pode fomentar o desejo a qualquer custo de possuir as obras sacras, 

mas por outro lado, pode também gerar a preocupação em relação a proteção das mesmas. Isto 

porque é sabido que a maioria das peças foi produzida nos séculos anteriores, ou seja, o desejo 

dessas pessoas de possuir essas obras com o status de peça única se manifesta com mais 

intensidade. Dessa forma, surgiu o nosso interesse em pesquisar os desaparecimentos, em 

função do grande número de bens subtraídos no estado.  

Conforme o Jornal Estado de Minas de 24 de março de 2010, a Promotoria Estadual de 

Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico registrou cerca de 689 peças que não estariam mais 

em seu local de origem. Portanto, o tráfico de bens culturais e obras de arte coloca-se no topo 

da lista dos maiores tráficos do mundo. Este crime ainda é comum nos dias que correm e, em 

sua maioria, não resulta na recuperação dos acervos furtados, se considerarmos, principalmente, 

o número alarmante de bens subtraídos nas cidades mineiras. 

Ainda em alusão ao Jornal Estado de Minas, observamos por meio de um levantamento 

de dados entre anos de 1990 e 2008, que muitas dessas obras vêm sendo subtraídas por 

quadrilhas especializadas para serem vendidas no mercado ilícito por valores incalculáveis, 

com a elaboração de rotas para saquear peças que já teriam sido identificadas pelos ladrões. 

Tendo em vista essa preocupação, destaca-se aqui a venda dessas obras e ao atrelamento dos 

objetos raros que dão status aos seus possuidores. Esses crimes são financiados pelo desejo de 

colecionadores de quererem ornamentar suas residências com as obras. Além do mais, a 

aquisição dessas obras de forma ilícita (sem nota fiscal, por exemplo) também é feita, muitas 

vezes, por meio da prática da lavagem de dinheiro. As quadrilhas especializadas nesse crime 

agem não só no Brasil, mas também em países da Europa e da América Latina. 

Diante do exposto, faz-se necessário analisarmos a reportagem do Jornal Estado de 

Minas de 20 de agosto de 2003, a qual revela, por meio da prisão de M.M8, o esquema de uma 

quadrilha especializada. Em depoimento à Polícia Federal, M.M esclarece: “O esquema de 

roubo de objetos sacros tinha início sempre a partir de encomendas dos colecionadores”. A 

quadrilha identificada agiu não só no Brasil, mas também em países da Europa e da América 

 
8 Sigla do nome e sobrenome do chefe da quadrilha especializada.  
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Latina.  

Grande parte do patrimônio cultural sacro mineiro tinha como destino o estado de São 

Paulo, seguido de países da Europa, como Espanha e Portugal (JORNAL ESTADO DE 

MINAS, 2003, p. 26). De acordo com as investigações, a quadrilha era bem estruturada e era 

composta por: cinco pessoas acusadas pelo furto, o membro que chefiou o grupo, quadro 

receptadores, sendo um restaurador, além de outras três pessoas, estas ligadas à antiquários.  

As peças roubadas são distribuídas aos antiquários, cujos proprietários agem como 

receptores. No fechado círculo comercial de objetos sacros, os colecionadores são 

avisados da chegada de novas peças. 'Depois de levada para coleções particulares, a 

localização da obra torna-se praticamente impossível' explica o delegado. O delegado 

diz que algumas peças chegam à Europa levadas por turistas estrangeiros, que são 

apresentados aos antiquários por colecionadores brasileiros (JORNAL ESTADO DE 

MINAS, 2003, p. 26). 

 

Sentindo-se injustiçado por ser o único da organização a ser preso, M.M. informou à 

Polícia Federal de Minas Gerais, por meio de uma pista, quais eram os outros membros do 

grupo. A pista estava no livro didático de História direcionado aos alunos da 6ª série, onde 

constava em sua capa uma foto tirada na cidade de Ouro Preto-MG, no ano de 1999, como 

veremos a seguir (figura 1). O livro foi editado pela Editora Saraiva e teve como a capa9 a 

fotografia tirada pelo fotógrafo Juca Martins, da agência digital Olhar Imagem. A seguir, 

apresentamos um trecho desta reportagem:  

Ele disse ao Estado de Minas que a foto foi tirada por volta das 15hs, depois que ele 

se sentiu atraído pela boa luz, quando passava pela Igreja Nossa Senhora do Carmo. 

“Eu aproveitei aquele momento porque meu interesse era fazer imagens da Semana 

Santa em Minas. Decidi incluir aquelas pessoas na foto apenas para dar noção de 

proporcionalidade”, explica. O fotógrafo disse ainda que, à época, estava trabalhando 

para a agência Pulsar, que incluiu essa foto no catálogo da empresa. Por sua vez, a 

agência tinha em sua relação de clientes a Editora Saraiva, que publicava série de 

livros didáticos para alunos de 5ª a 6ª série do ensino fundamental. Segundo o 

departamento editorial do livro didático da Saraiva, ficou decidido que era necessário 

ter, nas capas dos livros, fotos de monumentos históricos com pessoas, para ligar o 

passado ao presente. Como o livro da 6ª série tratava do período de mineração, explica 

a editora, optou-se por uma foto de uma igreja barroca, que retrata bem o período. Por 

isso, a escolha da igreja de Nossa Senhora do Carmo, em Ouro Preto (JORNAL 

ESTADO DE MINAS, 2003). 

 

 
9 A fotografia de Juca Martins foi inserida na capa do livro em questão mediante à aprovação do Ministério da 

Educação. 
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Figura 4 - Ladrões flagrados em capa de livro didático. 

 

Fonte: JORNAL ESTADO DE MINAS (20/08/2003). 

 

 

 

Figura 5 - Fotografia de Juca Martins, incorporada ao livro didático de História (6ª série), diante da igreja Nossa 

Senhora do Carmo, em Ouro Preto10. 

 

 
10 Legenda da imagem: “M.M., ex-chefe da quadrilha, revelou aos federais que as pessoas que estão diante da 

igreja Nossa Senhora do Carmo, em Ouro Preto, são integrantes de seu grupo. A foto está na capa de um livro 

didático”. Jornal Estado de Minas – Domingo, 31 de agosto de 2003. 
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Fonte: JORNAL ESTADO DE MINAS (2003). Fotogafia de Juca Martins. 

 

O grupo flagrado pelas lentes do fotógrafo nos mostra que uma das estratégias da 

quadrilha era se infiltrar, dias antes do crime, no cotidiano da comunidade local em busca de 

informações sobre a movimentação e a segurança das Igrejas. Em seguida, o grupo coleta esses 

dados e traça um possível plano de segurança, sem levantar suspeitas das autoridades. Dessa 

maneira, os “gatunos” atuam na hora certa e o crime só é descoberto no dia seguinte.   

Pelo fato de alguns membros do grupo terem estado livres por força de habeas corpus, 

não interromperam as investidas criminosas, voltando a ocorrer no ano de 2001. Segundo o 

delegado Moura Gomes “o grupo age há pelo menos dez anos e, depois da última prisão, 

interrompeu as investidas criminosas até 2001, quando retomou as ações” (GOMES, 2003, 

p.26). Após essa análise, o Ministério Público, “com auxílio de outros órgãos (Polícia Federal, 

Civil, IEPHA, IPHAN, etc) (...), conseguiram que todos os membros da quadrilha fossem 

processados e condenados, sendo que, em relação a dois elementos, a condenação já transitou 

em julgado” (MIRANDA, p.08). 

No ano de 2008, é relatado novamente um número preocupante de objetos furtados: 

“cerca de 69 objetos em 10 casos relatados”. Entre eles estão não somente imagens, mas 

também peças antigas11. Esse crime está associado a quadrilha mencionada anteriormente, pois 

 
11Ibituruna em 2 de janeiro de 2008, furtados 13 peças da Igreja Matriz de São Gonçalo do Amarante: dois 

resplendores de madeira, um turíbulo prateado, três castiçais prateados, um cálice dourado, uma patena dourada, 
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segundo o promotor Marcos Paulo Miranda, ainda havia alguns membros a solta. Mediante o 

mapa a seguir (figura 3), é possível uma melhor visualização das cidades onde aconteceram os 

furtos, fugindo da fiscalização do eixo Barroco – trajetória mais usada nos anos 90 – para 

desbravar novas rotas. Além das igrejas e capelas, os criminosos também entravam em 

cemitérios antigos. 

 

 

IFissgu 
Figura 6 - Mapa enfatizando os municípios onde ocorreram os furtos no ano de 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: JORNAL ESTADO DE MINAS (Gráfico reproduzido por Matheus Nascimento Rabelo). 

 

 
três tecas, uma imagem de São José e um ostensório banhado a outro; e pito da Igreja do Rosário: um cálice 

banhado a ouro, um lavabo prateado, um jarro prateado e cinco castiçais. Caeté em 21 de fevereiro de 2008, 

furtadas quatro coroas de Nossa Senhora e um cálice da Igreja Matriz de Nossa Senhora Mãe de Deus, no distrito 

de Roças Novas, às margens da BR-381. Pompéu em 20 de maio de 2008 foram furtados (recuperados) 28 peças 

de bronze ou cobre do cemitério local, que é datado de 1918: duas estátuas de ovelhas, oito imagens de Cristo 

Crucificado, 12 imagens de santos, quatro objetos em forma de chama e dois suportes quadrados. Claudio em 16 

junho de 2008, furtada a imagem padroeira de Nossa Senhora do Rosário, na comunidade do Rosário. Em 3 agosto 

de 200, foi a vez da imagem de São Sebastião, do distrito de Monsenhor João Alexandre. Tiradentes em 20 de 

julho de 2008, furtadas, de uma residência, duas peças do século 18: as imagens de Nossa Senhora da Conceição 

e de São José, ambas de madeira policromada. Os objetos sacros foram recuperados. Matias Cardoso em 4 de 

setembro, furtadas três imagens da igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição: Sant’Ana Mestra, de 64cm de 

altura; São Miguel de 85.5cm; e Nossa Senhora do Bonsucesso de 53 cm, todas de origem portuguesa. Juiz de 

Fora em 17 de setembro, furtadas sete válvulas de caldeira, em bronze e cobre, de duas locomotivas em exposição 

do Museu Ferroviário/Fundação Cultural Alfredo Ferreira Laje (Funalfa). Pratápolis em 08 outubro de 2008, 

furtada a imagem do padroeiro da Igreja Matriz do Divino Espírito Santo. A peça centenária, com 1m de altura e 

pesando 30k, traz a pomba sagrada em prata e partes banhadas a ouro. Fonte: Jornal O Estado de Minas do dia 20 

de outubro de 2008. 
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Os crimes perpetrados por essa quadrilha evidenciavam o desfalque no acervo cultural 

sacro brasileiro e, principalmente, para os grupos que as vivenciavam. O significado dessas 

obras vai além de sua materialidade, ela gera a compreensão desses grupos, sobretudo pela 

construção de sua memória identitária. A memória é, bem como afirma Pollack, “como o 

sentimento de identidade nessa continuidade herdada, constitui ponto importante na disputa 

pelos valores familiares ou grupo, um ponto focal na vida das pessoas” (POLLAK, 1992, p. 

202). Corroborando o autor, compreendemos que a cultura proporciona a identificação das 

singularidades de uma determinada sociedade, em qualquer época. Com a última prisão do 

grupo, as ações diminuíram e a atuação no resgate desses bens vem dando importante 

contribuição à sociedade, preservando sua história e sua cultura, pois entende-se que delas 

provem a atual identidade de seu povo. Dessa maneira, veremos com mais detalhes a seguir 

alguns processos que implicam na preservação desses bens culturais. 

Considerações Finais 

A fins mercadológicos, o tráfico ilícito de obras sacras veio crescendo conforme 

apresentado neste estudo, empobrecendo o patrimônio cultural e, principalmente, a tradição da 

comunidade em que essas obras representam. Estando diretamente ligado ao homem moderno, 

o comércio ilegal de bens culturais vem sendo uma preocupação das instituições envolvidas na 

questão. Sobretudo, pela busca de sua recuperação e preservação, que deve ser entendida de 

maneira a contribuir para o processo de reconstrução de tradição e de formulação de políticas 

públicas no campo. 

Dessa forma, observamos que, a obra de arte antiga poder trazer consigo sua 

exclusividade, como as “marcas” do tempo, além da condição de obra única, denominada de 

valor de novidade. Esse valor possui aspectos originais, sem qualquer alteração na obra. Este 

valor permite ao seu possuidor um título de status social, ou seja, a capacidade dos indivíduos 

possuírem as obras sacras está ligada à posse e ao conhecimento.  Nessa gênese, algumas 

pessoas com fetiche de possuir essa arte, adquirem-nas de maneira elítica e fomenta esse 

comercio clandestino.    
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O Soft Power brasileiro em vinte e três anos (1997-2020): entre a 

visibilidade e a atuação 

Lara Elissa Andrade Cardoso1 

Resumo: Interconectando os campos da História e das Relações Internacionais, propõe-se, em 

âmbito nacional, as análises teórica e pragmática do conceito de soft power (poder brando) em 

um recorte temporal de um pouco mais de duas décadas (1997-2020). Com embasamento nas 

mídias eletrônicas de expressiva circulação nacional: Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo 

e O Globo, a pesquisa se alinha mediante aporte teórico nos campos das Relações Internacionais 

e da História. Ademais, explora a investigação de como o Brasil tem lidado com seu potencial 

influenciador no recorte temporal proposto, procurando investigar como os canais retratam o 

fenômeno. 

Palavras-chave: Soft Power; Relações Internacionais; imprensa. 

INTRODUÇÃO 

Como se explica a dimensão atrativa das grandes produções cinematográficas de 

Hollywood pelo globo? Qual o tamanho e o peso cultural da penetração massiva do português 

brasileiro por meio de sua teledramaturgia em expressiva parte do mundo lusófono? O que 

significa para um país sediar um megaevento como a Copa do Mundo? E a expectativa por trás 

da maior festa popular reconhecida no país, o carnaval, aliado ao tradicional desfile das escolas 

de samba? A explicação para esses e demais episódios reflete a ação exitosa de uma noção 

fundamental ainda pouco explorada em âmbito nacional: o soft power. Nesse sentido, o presente 

trabalho tem o soft power como objeto de estudo, cuja explicação será melhor desenvolvida 

adiante, e abarca experiências de pesquisa que se iniciaram a partir da Iniciação Científica de 

Carolina Munck Schaeffer, e, posteriormente, do meu trabalho de conclusão de curso, em 

dezembro de 2018, do curso Bacharelado Interdisciplinar em Ciências Humanas pela 

Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF. Vale lembrar que o trabalho atual passou por 

atualizações e adaptações dos resultados da pesquisa durante esse meio tempo até o momento 

atual: o processo de escrita da dissertação do mestrado pelo PPGHIS-UFJF. O eixo do trabalho 

 
1 Bacharela em Ciências Humanas pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Mestranda em História pelo 

Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Juiz de Fora. Integrante do grupo de pesquisa 

Patrimônio e Relações Internacionais – CNPq. Bolsista CAPES. Orcid iD: https://orcid.org/0000-0003-0203-

9665.E-mail:lara.elissa@estudante.ufjf.br. 
Bachelor in Humanities Area by the Federal University of Juiz de Fora. Master's student in History at the Graduate 

Program in History at the Federal University of Juiz de Fora. Member of the Heritage and International Relations 

Research Group – CNPq. CAPES Scholarship. Orcid iD: https://orcid.org/0000-0003-0203-9665. Email: 

lara.elissa@estudante.ufjf.br. 
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se orienta em analisar de modo crítico e discorrer em meio às distinções e nuances sobre como 

o soft power tem se manifestado ao longo desses vinte e três anos - de 1997 à 2020 - por meio 

do acervo digital de jornais de grande circulação em massa, o Folha de S. Paulo, O Globo, e O 

Estado de S. Paulo (Estadão). Para o projeto de dissertação de mestrado, decorreram-se 

adaptações quanto ao recorte temporal da pesquisa de modo a estendê-la até o momento 

presente, bem como a ideia de elencar mais dois significativos nomes da imprensa nacional, os 

dois últimos jornais mencionados: O Estado de S. Paulo e O Globo, a fim de tornar o resultado 

ainda mais abrangente. Busca-se, a partir desse pressuposto, tomar como embasamento o campo 

das Relações Internacionais e historiar como o conceito foi noticiado, quais tipificações/áreas 

de incidência do soft power foram mais recorrentes e como as reportagens que os noticiaram 

apresentaram seus elementos mais representativos. Ademais, cabe adentrar na perspectiva em 

que os editores trabalham o conceito, partindo assim, para uma análise do perfil ideológico do 

jornal. 

Mas afinal, o que é o soft power? Desenvolvido pelo cientista político estadunidense 

Joseph S. Nye Jr. no início da década de 1990, o soft power, cuja tradução para o português 

seria algo como “poder brando” ou “poder suave”, remete a um conjunto de estratégias e 

habilidades peculiares ao universo geopolítico no qual opera o sentido de convencimento ou 

persuasão em detrimento da imposição coercitiva. Tomando como referência a dissertação de 

mestrado de Ronaldo Guimarães Gueraldi, reforça-se, nas palavras do autor, que soft power “É 

a habilidade de influenciar os outros a fazer o que você deseja pela atração em vez da coerção 

[...]. [Nesse sentido,] identidade cultural, ideológica e política comporiam o ‘poder brando’” 

(GUERALDI, 2006: 65).  Cabe ressaltar que a primeira aparição do conceito por Nye se deu na 

obra “Bound to Lead: The Changing Nature of American Power”, na qual o autor o descreve 

enquanto uma alternativa frente ao chamado “hard power”, em português, “poder duro”, ou 

ainda, “poder bruto”, ilustrado pelos meios mais primitivos da história das Relações 

Internacionais como força bélica, ameaça, coerção, guerras, sanção econômica e violência de 

uma forma mais abrangente. O soft power, em contraponto à essas medidas mais primitivas 

características da história das Relações Internacionais, trabalha com uma série de artifícios que 

seduz e, portanto, conquista adeptos por despertar o interesse. Sendo assim, a fim de conseguir 
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um maior alcance com o último lançamento de uma produção hollywoodiana, por exemplo, os 

encarregados a expandir a visibilidade do filme tendem a adotar meios persuasivos, de modo 

que o público se sinta atraído e à vontade sobre sua opção de prestigiar o longa, de maneira que 

seja tão satisfatório a ponto de ser indicado a outras pessoas e essas também sugerirem para 

outras, criando, assim, uma “hipérbole centrífuga de ação constante” (CHRISTOFOLETTI, 

2019). Logo, dotado de eficácia e rompendo com a brutalidade de medidas provenientes do 

poder bruto, o soft power manifesta-se de modo indireto e sutil nas estratégias políticas e marca 

incidência no meio amplo da cultura, de modo a abrigar a cinematografia, as produções 

musicais, a dança, as artes cênicas, o pluriverso das linguagens, a gastronomia, a moda, o 

comércio, a preservação do patrimônio cultural, dentre outros campos. Poder brando, no 

entanto, embora cabível e eficaz em múltiplos contextos, faz-se praticamente impossibilitado 

de ser quantificado devido sua intangibilidade e relatividade. Exemplo: visto que as culturas 

são plurais, o que pode, possivelmente, ser atrativo no hemisfério ocidental, como o consumo 

de fast food e o hábito de usar calça jeans, pode não ser tão influente na realidade Árabe, tendo 

em vista as diferenças de costumes e tradições ligadas à vestimenta e à alimentação. Dessa 

forma, cabe destacar o fato de que as culturas se pluralizam e, muitas vezes, ora atravessam 

fronteiras, ora se chocam. Logo, um ritmo musical, uma posição política, uma percepção 

cultural que é recorrentemente aplaudida em determinada região pode representar repulsa à 

outras partes do globo. 

 

O PODER EM SENTIDO AMPLO 

A fim de direcionar a pesquisa, inicialmente, para um sentido macro e, depois, afunilar 

a perspectiva do poder brando, cabe seguir tendência semelhante ao que traz Hendrik W. 

Ohnesorge em “Soft Power - The Forces of Attraction in International Relations”. Em primeiro 

lugar, é necessário nutrir a mentalidade de que o sentido de poder não é estático. Ele varia 

conforme o tempo e, principalmente, o contexto. Isso implica que, em termos de nações, 

distintos países puderam exercer seu papel de hegemonia mediante o panorama histórico do 

momento. Para Robert Dahl (2001), “o conceito de poder envolve a habilidade para conseguir 

que outra pessoa faça alguma coisa que, de outra forma, não seria feita” (DAHL, Apud 
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GUERALDI, 2006: 31). Já na versão do renomado cientista político francês Raymond Aron 

(2002) prevalece uma distinção entre poder, que se dá ora ofensivo, ora defensivo: 

Poder ofensivo é a capacidade de uma unidade política de impor sua vontade sobre as 

demais e sua capacidade de não deixar que a vontade alheia lhe seja imposta. [...]. [E 

já o poder defensivo] consiste em um Estado salvaguardar sua autonomia, manter seu 

próprio estilo de vida, [e] não aceitar que suas leis internas ou ações externas sejam 

subordinadas aos desejos de outros países (ARON, 2002: 32). 

 

A princípio, o poder era inicialmente mensurado a partir da nação com maiores 

dimensões territoriais na medida em que se encontrava aliado à força militar. Essa foi a ideia 

de hegemonia que marcou principalmente o período histórico do Imperialismo enquanto nações 

lutavam incessantemente pela tomada de terras e expansão territorial. Posteriormente, a noção 

de poder migrou para o patamar do mercado financeiro, de modo que a força econômica ditava 

o nível de poder. Atualmente, como escreve Gueraldi, o controle da informação caracteriza-se 

como um forte aliado de uma nação hegemônica. Logo, conforme o decorrer dos tempos, a 

semântica de poder se modificou e, consequentemente, os Estados se viram na necessidade de 

adaptação a diferentes realidades, sobretudo, no dilema de engajamento e restabelecimento 

frente aos demais. 

De modo a transitar no campo das Relações Internacionais (RI), bem como trazer duas 

de suas teorias mais expressivas - realismo e liberalismo - adiante serão dispostos definições e 

exemplos no intuito de tornar o estudo mais pragmático. Importante lembrar, de antemão, que 

o soft power, como discorreu Nye, não é mais uma teoria de RI. Nesse sentido, ele opta por 

remeter a ela enquanto uma ideia, uma noção, ou um conceito. No panorama do sistema 

internacional de Estados de Edward Carr (2001), teórico defensor do realismo clássico, o poder 

se daria distribuído em pelo menos três categorias: militar, econômico e poder sobre a opinião. 

Ignorando os dois primeiros já habituais, este último parece apresentar aspectos do poder 

brando (soft power) e seu significado remete ao domínio estratégico da persuasão. Conforme 

posicionamento de Ronaldo Guimarães Gueraldi, poder brando “é a habilidade de influenciar 

os outros a fazer o que você deseja pela atração em vez da coerção. O poder coercitivo seria a 

ostentação militar e sanções econômicas, classificadas por Nye como ‘poder bruto’ [ou hard 

power], enquanto identidade cultural, ideológica e política comporiam o ‘poder brando’” 
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(GUERALDI, 2006: 65). Em termos ilustrativos verifica-se que o soft poweropera com noções 

sedutoras de convencimento, podendo ser ilustradas a partir de temas como direitos humanos, 

democracia e oportunidades individuais. Logo, cabe ressaltar de imediato que o poder suave 

não carrega um sentido pejorativo, manipulador ou maquiavélico como na concepção de 

natureza humana de autores realistas.  

Hans J. Morgenthau, Tucídides, Nicolau Maquiavel e Thomas Hobbes formam o 

conjunto dos principais representantes do realismo e, seguindo a mesma tendência, acreditam 

que a política internacional se resume a uma “política de poder” cujos indivíduos nela inseridos 

possuem o objetivo central de aquisição de poder, num ideal de natureza humana que almeja 

tirar vantagem às custas do outro, ao passo que, simultaneamente, se evita ser dominado ou 

dado por vencido. Em meio a isso, considera-se uma disposição hierárquica, na qual os países 

mais fortes, aqui representados pelas grandes potências, dominam e detêm poder sobre os 

demais. Além do domínio, a segurança estatal também é um dos valores que constitui o pilar 

da política externa de natureza realista. O Estado nessa perspectiva deve, então, além de exercer 

poder em seus mais variados aspectos, se empenhar nas condições de segurança; e a segurança 

poderia ser caracterizada pela privação de ameaça à nação. Perante as premissas do realismo 

nota-se a inexistência de relações mútuas e obrigatórias de ordem moral entre Estados. Em meio 

a isso, os teóricos realistas defendem o alinhamento prioritário e exclusivo de uma nação com 

seus próprios interesses políticos.  

Por outro lado, em caminho contrário à vertente aproximada do hard power, a teoria 

oposta – o liberalismo – acolhe a ideia de que a razão humana pode assumir uma visão positiva 

da natureza. E como isso acontece? Os defensores do liberalismo acreditam que a aplicação de 

atributos guiados racionalmente no cenário das Relações Internacionais poderia funcionar como 

uma solução de conflitos e também evitar possíveis guerras. Nesse sentido, a razão humana 

entraria como o caminho mais eficaz para a cooperação. Ademais, alguns teóricos liberais 

admitem que conforme o tempo vai passando, atrelado à modernização, os objetivos mútuos 

tendem a prosperar; de modo que abrem caminho para uma verdadeira necessidade de 

cooperação (ZACHER; MATTHEW, 1995: 119). Como observado, os poderes advindos da 

indústria bélica e da imposição coercitiva constroem uma tendência hegemônica, na medida em 
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que provocam a competição interestatal em meio a luta por seus próprios interesses. Ainda 

sobre hegemonia, céticos, Thayer e Layne discorrem que “em política internacional, 

hegemonias benevolentes são como unicórnios” (LAYNE; THAYER, 2007: 68, tradução 

nossa), fazendo referência às figuras imaginárias de unicórnios que são majoritariamente 

presentes no universo infanto-juvenil. De modo a estabelecer uma correlação entre segurança e 

poder estatais, esse empenho defensivo com fins de tirar vantagem a qualquer custo vigora nos 

assuntos que dizem respeito às Relações Internacionais, mais precisamente, na tendência 

realista cujas premissas caminham, de certo modo, em acordo com o que se define como hard 

power. 

Esta pesquisa visa justamente abarcar a outra face do poder. Conforme apresentado, o 

poder suave se estende desde expressões artísticas até sua proeminência na preservação do 

patrimônio cultural – tema, inclusive, ainda pouco discutido na seara que intersecciona a 

História e as Relações Internacionais. Então, nesse ponto convém abrir um parêntese para 

abarcar o patrimônio cultural enquanto soft power e como se dá seu engajamento na diplomacia 

cultural, sobretudo no caso brasileiro. A partir disso, uma questão se faz evidente: até que ponto 

as peculiaridades temáticas que abarcam o universo cultural, de onde emergem os museus, as 

paisagens culturais, os monumentos, as relações de reciprocidade ou imposição cultural são 

abarcados pelos jornais selecionados? Até que ponto, são apresentadas como assuntos 

relevantes como são noticiados o universo da “economia, dos assuntos militares, da saúde, do 

meio ambiente ou terrorismo? (LUKE & KERSEL, Apud CHRISTOFOLETTI, 2017: 18). 

Mediante a interligação desse conceito no universo das preocupações da História e das Relações 

Internacionais, a pesquisa visa envolver a análise do acervo virtual da imprensa nacional de 

expressiva circulação, tendo em vista que a mídia opera frente à possibilidade de precisão em 

buscar a quantidade de ocorrências que o termo ou palavra-chave aparece em determinado ano, 

mês e dia frente aos eficientes buscadores digitais vinculados aos acervos digitais dos jornais 

elencados. Estes searches, são hoje ferramentais precisos, cuja potencialidade ainda precisa ser 

explorada. Ademais, adotando a imprensa como um dos instrumentos de pesquisa, a versão 

apresentada das reportagens tende a trabalhar com exemplos historiográficos brasileiros de 

modo a explicitar os arranjos de poder político, econômico e cultural. Vale ressaltar que a 
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precisão temporal merece ênfase na medida em que o intuito do trabalho versa pela análise 

cronológica por meio da observação histórica das aparições de soft power, além de compreender 

de que maneira ele operava na época, se a política exterior contribuiu positivamente para isso, 

se a diplomacia teve habilidade em lidar com a imagem nacional frente ao cenário global e até 

mesmo as nuances e desdobramentos dessa engenhosidade de poder. Os outros meios de 

pesquisa incluem acervo acadêmico referente às teorias das Relações Internacionais, bem como 

sobre o soft power para efeito de contextualização e investigação das reportagens. 

A ESCOLHA DA FONTE 

Em língua portuguesa, a título de ilustração, dois expressivos títulos são a única fonte 

substancial quando se trata de discutir o soft power: os livros “Bens Culturais e Relações 

Internacionais – O Patrimônio como Espelho do Soft Power”, organizado por Rodrigo 

Christofoletti e uma compilação intitulada: “Poder Suave (Soft Power)” do jornalista 

Franthiesco Ballerini. Como se percebe, o acervo nacionalde pesquisa voltada ao soft power é 

relativamente escasso. A bibliografia disponível em língua portuguesa possui limitados 

trabalhos sobre a temática. Os textos em inglês são os mais atuais e aprofundados, motivo pelo 

qual a literatura que sustenta essa pesquisa é quase totalmente oriunda de países de língua 

inglesa. Como a abrangência da análise é nacional, logo, a mídia eletrônica selecionada se 

configura enquanto um instrumento viável para a eficácia desta pesquisa. Busca-se estabelecer 

então, uma conexão entre os campos da História e das Relações Internacionais, de modo que as 

abordagens peculiares a cada uma das áreas se unam e se complementem. 

Isto posto, destaca-se a definição de hegemonia em Antonio Gramsci, de modo que as 

nações trabalham com uma dualidade significativa de poderes: o poder coercitivo guiado pela 

repressão, ou hard power, e o poder ideológico guiado por instrumentos de persuasão, ou soft 

power. Dessa forma, nota-se que o fato de uma nação sediar um megaevento como a Copa do 

Mundo não é simplesmente promover um local para que ela aconteça. Não é um detalhe e nem 

finalidade exclusiva de unir as nações pelo sentimento universal de paixão pelo futebol. Na 

verdade, essa interpretação é até válida. No entanto, importa ressaltar em primeiro plano, que 

os efeitos disso implicam movimentações econômicas, atração de turistas, geração de 

empregos, forte cobertura midiática e dentre outros fatores que despertam o olhar do mundo 
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para que o país sede seja o centro das atenções, ainda que momentaneamente. Ademais, esse 

momento pode ser efetivo enquanto intuito de quebra de estereótipos, por exemplo. No caso 

específico do Brasil, diz-se que ele é reconhecido lá fora pelo alto índice de violência. Então, 

diante da maior visibilidade que o país recebe sediando o megaevento, os líderes políticos se 

deparam com a chance de intensificar o investimento na segurança do público local e do grande 

número de turistas que tende a receber. 

Ainda que o foco do estudo abrigue a diplomacia doméstica, vale trazer comparações 

também com demais países, visto ser relevante obter um panorama de como as outras nações 

vêm se posicionando cada uma com seus próprios interesses e sobretudo como o Brasil tem 

sido reconhecido lá fora. Nesse sentido, o estudo proposto se justifica por ser uma colaboração 

que dialoga expressivamente com a maioria dos autores brasileiros e estrangeiros que 

precederam essa pesquisa, propondo estudo inédito sobre a temática e lançando base para uma 

compreensão mais aprofundada do conceito em língua portuguesa. 

 

FINALIDADE DA PESQUISA 

Tomando como embasamento os paulistas Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo, 

bem como o carioca O Globo, pretende-se verificar por meio de reportagens e matérias 

digitalizadas, em um período de vinte e três anos, como se dá o engajamento da política 

brasileira em matéria de soft power. Como ressaltado previamente, o recorte temporal da 

pesquisa tem seu marco inicial em 1997. Em meio a isso, vale lembrar que o ano de 1997 é 

demarcado pelo período no qual as plataformas digitais começaram a circular no Brasil. Sendo 

assim, o trabalho segue no intuito de discutir como o soft power marca presença em diferentes 

configurações ao longo desses anos na política brasileira. Em outras palavras, como esses 

jornais abordam o poder de persuasão e convencimento nacionais durante o recorte temporal 

destacado, sobretudo com relação ao ambiente cultural? A partir desse panorama, o estudo 

despertará a viabilidade de como o país tem se articulado para a utilização e a mensuração do 

desempenho desse poder brando. Exemplo cabal é o fato de que alguns governos têm se 

dedicado à construção da “boa imagem” do país em âmbito internacional. Então, em que medida 

essa construção aparece nas reportagens? De que forma os estereótipos são tratados? Como o 
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país é visto no exterior? Essas indagações motivam a seleção das reportagens e notícias 

estudadas nesses três jornais por meio eletrônico e se constituem em fins de compreensão sobre 

o soft power.  

O ponto de vista quantitativo não foi amplamente explorado no trabalho de conclusão 

de curso. Ademais, grande parte das imagens das reportagens do jornal Folha de S. Paulo já 

estavam dispostas e detalhadas a partir do Projeto de Iniciação Científica de Carolina Munck 

Schaeffer, realizado sob orientação do Prof. Dr. Rodrigo Christofoletti2. Os resultados serão 

então, melhor desenvolvidos e articulados na dissertação, na medida em que se propõe a adição 

de mais dois acervos e a expansão do recorte temporal. Os filtros de busca dos acervos desses 

jornais contam com gráficos e mapeamento de ocorrências do termo-chave procurado, o que 

acaba também possibilitando uma forma de comparação entre os searches além da possibilidade 

de partir para o lado mais quantitativo. Diante disso, é possível afirmar que a pesquisa tem suas 

raízes no trabalho de Schaeffer e segue adiante, se atualizando e se expandindo, bem como 

elencando novos desdobramentos referentes à diplomacia nacional, abarcando teorias do campo 

das Relações Internacionais e, sobretudo, do universo da preservação do patrimônio cultural. 

Já do ponto de vista qualitativo, os acervos pesquisados disponibilizam textos informativos, 

artigos de opinião e alguns editoriais, ou seja, a opinião do jornal. Dessa forma, a investigação 

presente nesta pesquisa objetiva extrair as possíveis conjunturas em que o soft power é 

mencionado e como tem sido apresentado na visão da mídia eletrônica estudada, como tópico 

essencial da política externa do país. Nesse sentido, é possível destacar que o conceito, se 

aplicado com discernimento, molda a perspectiva de uma nação em níveis doméstico e global, 

de modo a alcançar legitimidade e reconhecimento perante aos demais componentes do sistema 

internacional de Estados. 

METODOLOGIA 

Todo o material de análise é extraído a partir de uma seleção de reportagens e noticiários 

dos jornais Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo e O Globo, em seus acervos digitais. Para 

isso, é necessário efetuar assinatura nos três jornais a fim de que se tenha acesso ao conteúdo 

 
2Para fins de contextualização, Schaeffer foi bolsista de iniciação científica no curso de História da UFJF e 

orientanda de Rodrigo Christofoletti entre 2017 e 2018. Ver: “Projeto de Iniciação Científica – Bens Culturais e 

Relações Internacionais – o Soft Power na Mídia Eletrônica. Duas Décadas de Transformações (1997-2017)” IC, 

UFJF, 2018. 
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da pesquisa. Conforme anteriormente mencionado, para o trabalho de conclusão do curso, a 

assinatura não foi realizada visto que o conjunto de reportagens do Folha de S. Paulo já havia 

sido disponibilizado pelo mapeamento prévio do projeto de iniciação científica. A partir da 

efetivação das assinaturas dos acervos, os sites dispõem de filtros avançados de busca e também 

de uma faixa temporal em forma de gráfico, na qual se faz possível inserir a(s) palavra(s)-chave 

da pesquisa e observar o número de ocorrências e em qual ano, mês e dia aparece o termo que 

se procura, o que se mostra extremamente prático para a finalidade da pesquisa.  

De modo a trabalhar de forma pontual em algumas das referências/fontes que serão 

levadas em conta nessa pesquisa, vale citar os títulos e um breve panorama do que apresentam. 

São eles: “Bens Culturais e Relações Internacionais: o patrimônio como espelho do soft power” 

organizado pelo Prof. Dr. Rodrigo Christofoletti; “Poder Suave (Soft Power)” de Franthiesco 

Ballerini; bem como a dissertação de mestrado de Ronaldo Guimarães Gueraldi “A Aplicação 

do Conceito de Poder Brando (Soft Power) na Política Externa Brasileira”, cumprindo também 

o papel de pilar para o projeto de Carolina M. Schaeffer. Em destaque aos demais títulos nota-

se: “Introdução às Relações Internacionais” de Robert Jackon e Georg Sørensen, que apresenta 

o panorama internacional do sistema de Estado e suas principais teorias, além de “Bound to 

Lead: The Changing Nature of American Power”, de Joseph S. Nye Jr., em que o autor retrata 

de maneira mais intensa o declínio dos Estados Unidos frente ao sistema internacional. É 

cabível realçar também um outro título que vem com uma expressiva contribuição para a 

pesquisa que prossegue: “Soft Power – The Forces of Attraction in International Relations”, de 

Hendrik W. Ohnesorge. A obra conta com um debate contemporâneo, uma bibliografia rica e 

atualizada; inclusive vindo como uma das obras mais atualizadas e de referência no que diz 

respeito ao estudo do soft power. O autor afirma que o conceito cunhado por Joseph Nye Jr. é 

ainda raso e superficial, o que abre possibilidade para propor um estudo a partir de um outro 

ponto de vista, no sentido de se discutir a sua taxonomia. Em suma, este estudo desdobra 

pesquisas anteriores e se aprofunda nas fontes jornalísticas nacionais destacadas, de forma a 

abranger teorias do campo das Relações Internacionais e, sobretudo, do universo da preservação 

do patrimônio cultural.  
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Na introdução do livro organizado por Christofoletti procura-se abarcar a descrição 

clássica do fenômeno soft power de Joseph Nye Jr. em vista de trazer sua aplicação, 

especificamente, ao patrimônio cultural exercendo seu poder brando. Nas últimas décadas da 

literatura brasileira – e também mundial – vigora uma precariedade de ferramentas que tratam 

do patrimônio cultural na agenda diplomática e nos estudos das Relações Internacionais, de 

modo que, a título ilustrativo, “Bens Culturais e Relações Internacionais: O Patrimônio como 

Espelho do Soft Power” se insere como a quarta obra a trabalhar com as RI’s e a temática do 

patrimônio cultural material e imaterial enquanto soft power. Christina Luke e Morag Kersel 

(2012) sustentam a insuficiência de um elo “bem conhecido” entre o patrimônio cultural e as 

Relações Internacionais. Não se restringindo ao Brasil, isto é, ainda no contexto internacional, 

o patrimônio não costuma estar disposto ao mesmo patamar da lista de prioridades diplomáticas. 

Como exemplo, Rodrigo Christofoletti expõe o fato de a literatura estadunidense promover seus 

produtos ultraexportados em uma aliança com as RI’s, ao passo que carece de uma abordagem 

mais convincente na área da literatura diplomática. Como o próprio autor adverte, o universo 

das Relações Internacionais permaneceu desde a sua criação, em certa medida, recuado das 

discussões que abrangem o meio cultural, de maneira que suas principais preocupações se 

levantaram para outras prioridades da agenda da política externa.  

Com exceção do livro “Poder Suave (Soft Power)” (BALLERINI, 2007), a literatura 

brasileira das últimas três décadas praticamente não discutiu as implicações do patrimônio 

cultural, sejam em nível doméstico ou global. Atualmente, contudo, o patrimônio cultural 

atingiu maior visibilidade dentro das políticas internacionais em variados aspectos: 

Quer se trate de relacioná-lo à ideia de sustentabilidade, à luta contra o extremismo, 

ou políticas em torno do acesso à cidadania e à tradição, o patrimônio cultural passou 

a ter visibilidade muito maior e participação relevante, havendo um avanço na 

presença de organismos de preservação nas mesas de negociação das políticas 

internacionais como jamais visto antes (CHRISTOFOLETTI, 2017: 24). 

Ainda assim, de acordo com Christofoletti, os interesses dos estudantes de História e 

Relações Internacionais costumam versar acerca de “crises humanitárias contemporâneas 

(refúgio, guerras civis, experiências de campo), as novas tendências da política externa 

brasileira, os temas contemporâneos da política global, as derivações do Direito Internacional, 

das negociações ou dos agenciamentos de conflitos, dentre outros temas considerados mais 
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candentes” (CHRISTOFOLETTI, 2017: 18). A cultura, os bens culturais e o patrimônio de 

modo geral, são secundários quando se pensa em temas mais procurados. Logo, de acordo com 

o autor, eles se situam “[n]um panorama inconveniente: a temática dos bens culturais, assim 

como a gestão sobre seu usufruto, quase não é contemplada pelo currículo da maioria dos cursos 

que formam internacionalistas” (CHRISTOFOLETTI, 2017: 23). Contudo, as grades 

curriculares dos cursos de História3 e Relações Internacionais deveriam elencar as temáticas 

soft power, relações internacionais e patrimônio cultural como fatores interligados e, de fato, 

de dependência mútua, visto que o mundo contemporâneo requer dos Estados o 

desenvolvimento de poder brando sob esse viés do patrimônio. Inclusive, a fim de se consolidar 

o patrimônio cultural como resposta do soft power, o ativista político Shashi Tharoor, em 

diálogo com Christofoletti afirma que: “[...] é preciso estar conectado, e a interação, gestão e 

difusão dos patrimônios podem ser encaradas como exercícios de ação do soft power” 

(CHRISTOFOLETTI, 2017: 18). 

Após a análise do panorama internacional e suas teorias, o foco da pesquisa terá como 

mote o âmbito doméstico e, às vezes, de alcance global, de modo que os conceitos se 

interconectem na esfera local/global. O poder brando, conforme observado, usa ferramentas de 

persuasão em detrimento da coerção como acontece no caso do poder bruto em estratégia para 

convencer outras nações a desejarem o que o seu próprio Estado almeja. Os meios do soft power 

tendem, a partir de pressupostos sutis, que vão desde a música, a cinematografia, a religião, a 

culinária, a moda, o futebol e até o patrimônio cultural, a oferecer uma visão ampliada sobre o 

reconhecimento do país. Por estes pressupostos e por compreender que o soft power pode ser 

um elemento de constituição de identidade nacional, sugere-se que as notícias selecionadas nos 

jornais elencados são um manancial rico para a análise, aspecto que corrobora a necessidade da 

intersecção entre a História, a visão jornalística e as Relações Internacionais. 
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Patrimônio, memória e ressignificação pelo olhar popular 

Mariana Cunha de Faria1 

Resumo: Esta comunicação tem como objetivo dissertar sobre o Palacete Santa Mafalda, 

localizado no centro da cidade de Juiz de Fora – MG, como lugar de memória e ressignificação 

popular, dialogando com o papel desempenhado por este no presente e no passado, destacando 

a memória latente no convívio da sociedade juizforana. O casarão estudado existe desde a 

segunda metade do século XIX resistindo ao tempo transpondo as barreiras do progresso e da 

modernidade, que outrora ele representou, pois foi uma construção de destaque para sua época. 

O Palacete que foi construído como Casa de Veraneio para presentear D. Pedro II, passou a ser 

escola em 1907, função que foi desempenhada até meados do ano de 2013, passando-se mais 

de cem anos de sua história como escola. Em 2013 o prédio foi fechado quando já era 

insustentável o trabalho em suas dependências quase em ruínas. Os Grupos Centrais, como 

assim é conhecido o formoso palacete são os responsáveis pelo enraizamento da edificação na 

memória e imaginário da população juizforana o que o ajudou em sua preservação apesar de 

precária, inclusive a transformá-lo em um patrimônio histórico e cultural da cidade. O bem não 

é mais um patrimônio somente pelo motivo de sua construção como um presente a D. Pedro II 

e sua família, mas pela ressignificação do bem pela população, que clamou na década de 1980 

pela sua preservação quando o mesmo foi ameaçado pela especulação imobiliária. 

 

Palavras-chave: Patrimônio, Memória e Ressignificação. 

 

Memória e Patrimônio: o histórico Palacete Santa Mafalda  

O antigo Palacete Santa Mafalda, que já foi a casa dos Grupos Centrais até o ano de 

2013, foi construído no fim da década de 1850 e início de 1860 à mando do Comendador 

Manoel do Valle Amado, político e fazendeiro da região. O Palacete foi construído para ser 

entregue como presente para D. Pedro II como uma espécie de casa de verão. Em 1861 por 

ocasião da inauguração do trecho da Cia. União e Indústria, que ligava Juiz de Fora a Petrópolis 

no RJ o imperador veio ao município, logo assinou documentos e participou de solenidades 

onde foi agraciado com chave do formoso Palacete. O Imperador declinou-se do presente, 

deixando o comendador magoado, o mesmo por sua vez ordenou que o espaço fosse fechado 

até mesmo após sua morte, que ocorreu no ano seguinte em 1862. O palacete supostamente 

permaneceu fechado por cerca de quarenta anos tendo somente como hóspede somente seu 

zelador, respeitando a vontade do comendador. Em 1904 o Palacete Santa Mafalda foi deixado 

em testamento para a antiga Santa Casa de Misericórdia pelo Barão de Santa Mafalda, filho do 

 
1Mestranda em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), bolsista Capes. 
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Comendador Manoel do Valle Amado. Em 1907 o interior do Palacete foi novamente utilizado 

com a instalação do primeiro grupo escolar de Minas Gerais. 

O Palacete e suas múltiplas memórias 

Como já exposto sobre o Palacete Santa Mafalda mais conhecido sobre a alcunha de 

Colégio Central, pode ser observado que o bem deve ser estudado pela ótica dos conceitos de 

memória, para entender a ressignificação popular, a começar pelo conceito da memória 

coletiva, uma vez que os indivíduos que por ali passaram detêm suas memórias enquanto seres 

individuais, tanto quanto essas memórias possam ser compartilhadas pelo coletivo. Segundo o 

pensador francês Maurice Halbwachs 

para que a nossa memória se aproveite da memória dos outros, não basta que estes 

nos apresentem seus testemunhos: também é preciso que ela não tenha deixado de 

concordar com as memórias deles e que existam muitos pontos de contato entre uma 

e outras para que a lembrança que nos fazem recordar venha a ser constituída sobre 

uma base comum. (HALBWACHS, 2004: 39) 

 

Então a opinião pública que na década de 1970 lutou para evitar a demolição do prédio 

onde um dia foram instalados os Grupos Centrais, e após o Colégio Delfim Moreira podem ser 

classificados como indivíduos que compartilharam da memória coletiva e afetividade pelo bem, 

de modo que sustentou um movimento popular para evitar a demolição e se iniciar o 

pensamento embrião, para o passo que veio em 1983 com o tombamento do palacete pelo 

decreto 2.864/19.1.1983. O movimento contou com diversas camadas da sociedade juizforana 

de professores, intelectuais, alunos e a sociedade envolvida pela memória nele expressa. Por 

tanto o sentido de memória que amparou o palacete, converge com a concepção de Halbwachs 

passando por um processo de reconstrução diário de constante averiguação e consideração dos 

aspectos pelos que rememoram. 

O primeiro deles se referindo ao fato de que não se trata de uma repetição ou linearidade 

dos fatos acontecidos e sim a vivência da comunidade envolvida alunos professores e a 

comunidade em geral no contexto de congruência de interesses da atualidade, todavia, se 

diferenciando dos acontecimentos e vivências que podem ser rememorados e situados em um 

determinado tempo e espaço, envolvidos em um conjunto onde há relações sociais. 
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O autor Halbwachs inclinasse sobre o conceito de que se o sujeito se recorda de algo 

que o insere no corpo social no qual sempre possui um ou mais grupos de referências, por tal 

fato a memória é então sempre construída em grupos como os que circundam o palacete desde 

sua construção, o primeiro deles impregnado pela rede proporcionada pela política e depois os 

grupos sociais que se formaram no âmbito escolar.  

Então, quando se coloca o Palacete Santa Mafalda como lugar de memória pode se 

apreciar grupos diferentes que rememoram sua relação com o Palacete desde sua ocupação 

como escola em 1907 até os dias atuais, quando a sociedade cobra a sua preservação ao governo 

do estado de Minas Gerais, é uma forma de afirmar os laços de memória e afetividade do 

casarão com a comunidade, várias gerações passaram por ele.  

Observa-se que a essência da vivência de cada memória individual é um ponto de vista 

na vasta rede dentro da memória coletiva. Posto que, as lembranças permanecem coletivas e 

nos são lembradas por outros de modo particular sem perder a forma coletiva. Ainda que, possa 

se tratar de eventos em que somente um indivíduo tenha feito contato com os objetos em 

questão. Tal fenômeno acontece somente porque jamais estamos sozinhos, efeito da vida em 

sociedade ativa como a do ambiente escolar que o palacete se tornou. Consequentemente a 

lembrança é o produto de um todo um processo coletivo, estando estabelecida em um contexto 

social particular ou compartilhado onde espontaneamente há troca de experiências. 

As lembranças mesmo sendo coletivas, também podem ser lembradas por outros 

indivíduos, mesmo que os indivíduos que rememoram não estejam diretamente envolvidos. 

Sendo esse fenômeno consequência da inserção do indivíduo na sociedade onde compartilham 

experiências e saberes, como o movimento feito pela comunidade para pedir a preservação do 

palacete, unindo várias gerações de indivíduos que rememoram o palacete cada qual de seu 

ponto de vista.  

Deste modo, partindo do conceito de memória coletiva exposta por Halbwachs o 

Palacete Santa Mafalda pode ser definido como lugar de memória coletiva. O Palacete Santa 

Mafalda se tornou um dos exemplares mais belos que a cidade de Juiz de Fora, tem resquício 
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do período imperial. Uma herança de um passado próspero recente do Brasil que se entrelaçam 

com a história de Juiz de Fora. 

O Palacete Santa Mafalda e os conceitos de lugares de memória 

O Palacete Santa Mafalda entre em harmonia com o entendimento de lugares de 

memória, de Nora, pois os lugares são em todos os sentidos do termo, vão do objeto material e 

concreto, ao mais abstrato, simbólico e funcional, simultaneamente e em graus diversos, esses 

aspectos devem coexistir sempre.  

O Palacete como lugar de memória se torna múltiplo por fazer parte do passado imperial 

da cidade, pela história da família Valle Amado e por ter abrigado o primeiro grupo escolar de 

Minas Gerais, sendo assim a morada do saber para várias gerações de estudantes de Juiz de 

Fora. Analisando o Palacete Santa Mafalda, por ele fazer parte de uma parcela da história 

imponente da cidade, pois por ele passou o último imperador do Brasil. E pela motivação de 

sua construção como presente ao imperador Dom Pedro II e sua família, somando se ao fato 

mais emblemático de todo seu histórico, a recusa dele como presente ter delineado um dos 

episódios mais marcantes do passado do antigo município o palacete pode ser sim assim a face 

de lugar de memória.  

Ademais, esta edificação também traz a memória dos Grupos Escolares, pelo fato deste 

ter abrigado o Primeiro Grupo Escolar do Estado de Minas Gerais funcionando regiamente no 

mesmo local até meados de 2013, quando foi fechado para reformas e restauração de sua área 

tombada. O Palacete Santa Mafalda pode assumir o lugar de monumento, por também assumir 

o valor utilitário, pois marca a sociedade de Juiz de Fora pela faceta que assumiu ao se estruturar 

como colégio em 1907 até o ano de 2013 com 106 anos de história como instituição de ensino 

público. 

Inaugurava-se solenemente, com a matrícula de 470 aluno, O PRIMEIRO (grifo 

nosso) Grupo Escolar criado em Minas. Foi instalado no prédio da Escola Normal, 

tendo sido organizado pelo professor José Rangel, de acordo com o novo plano de 

instrução pública do Estado (NOBREGA, 1997:  6). 
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Os lugares de memória, segundo Nora, são criados e se desenvolvem de sentimentos, 

que não existe memória espontânea e que não são memória simplesmente por ser memória e 

sim porque algo ou alguém o faz tornar o lugar eleito como símbolo da memória a ser 

rememorada. Uma vez que para relembrar é preciso que se criem arquivos, que mantenham as 

datas comemorativas como os aniversários, organizar celebrações para manter vivas as 

memórias sobre algo. 

Os lugares de memória são os espaços onde a memória se fixou e serviriam como uma 

nova forma de se refletir a memória que não é natural a nossa vivência, pois não somos 

contemporâneos ao que elas representam que é pertinente à história como fonte. São locais de 

memória materiais e imateriais onde se imprime a memória de uma sociedade, ou nação, locais 

onde os grupos ou povos se espelham e se reconhecem, possibilitando existir o sentimento de 

pertencimento onde se forma a identidade e sentimento de pertencimento. O Palacete Santa 

Mafalda é importante para a memória não somente da cidade de Juiz de Fora, enquanto um bem 

tombado, mas conjuntamente por seu valor histórico ao Estado de Minas Gerais. Foi instalado 

no prédio o primeiro Grupo Escolar de Minas Gerais, segundo relatório realizado pelo autor 

Dormevilly Nobrega. 

 Segundo o autor Jacques Le Goff “A memória na qual cresce a história, que por sua vez 

a alimenta, procura salvar o passado para servir ao presente e ao futuro. Devemos trabalhar de 

forma que a memória coletiva sirva para a libertação e não para a servidão dos homens” (LE 

GOFF, 1990: p. 471). Então, deve-se trabalhar a memória para a conservação e rememoração 

das lembranças de um passado distante, mas que precisa ser lembrado no caso do Palacete Santa 

Mafalda para dar continuidade a sua preservação e como local de memória. 

Por esse fato narrado o palacete Santa Mafalda se reveste como lugar de memória, pois 

está impregnado na memória coletiva da sociedade Juizforana. O palacete Santa Mafalda há 

tempos tem sido defendido da opressão da modernidade, que lhe foi imposto por meio das novas 

construções. Na década de 1970 houve o clamor popular para a preservação do Palacete que 

vem, incessantemente, no intuito de conservar a memória municipal, que a muito vem perdendo 

espaço. Observa-se a importância deste imóvel como um patrimônio cultural para a cidade de 
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Juiz de Fora, pela história e memória. Devemos lembrar que o patrimônio não deveria 

necessariamente ser classificado como um bem dentro de esferas como: municipal, estadual ou 

federal, a partir do pressuposto que um bem foi tombado ele deveria ser protegido independente 

de qual órgão o fez, podendo assim as cidades desprovidas de recursos poderem ter melhor 

acesso aos trâmites legais para a conservação e preservação de sua memória por meio de seus 

casarões, monumentos e outras formas de expressão de memória, afetividade e cultura. Segundo 

o Artigo 216 da Constituição patrimônio cultural são 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” (BRASIL, 1988).    

Para que tais bens possam ser utilizados pelos poderes em favor da criação da nação, 

é necessário que, em primeiro lugar, façam com que os indivíduos passem a ser 

entendidos enquanto coletividade, ou seja, devem servir como um instrumento 

integrador. Caso contrário, eles não efetivarão o que foi intencionado (CRIVELLI, 

BIZELLO, 2012: 174) 

Os bens culturais de natureza material podem ser divididos em imóveis, como as cidades 

históricas, sítios arqueológicos e paisagísticos e bens individuais; ou móveis, como coleções 

arqueológicas, acervos museológicos, documentais, bibliográficos, arquivísticos, 

videográficos, fotográficos e cinematográficos (IPHAN). O Palacete Santa Mafalda foi 

reconhecido oficialmente como um patrimônio imóvel da cidade de Juiz de Fora, ao ser 

tombado pelo decreto 2864/19.01.83. 

Sua preservação não se deve somente por sua arquitetura, mas pelo seu valor como 

patrimônio histórico, cultural e sociológico.  Nas últimas décadas, a sociedade juizforana 

testemunhou o seu passado se extinguindo, uma cidade não precisa ser um museu a céu aberto, 

porém deve preservar sua história, cultura e memória. Os casarões que outrora presenciaram 

grandes festas e reuniões da alta sociedade onde tramaram estratégias políticas, e outros tipos 

de reuniões como o casarão do Barão de Bertioga que se situava na Avenida Barão do Rio 

Branco antiga Rua Direita defronte a Santa Casa de Misericórdia que hoje funciona o 

estabelecimento de fast food.  
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  Das antigas fábricas e casarões da época que ainda sobrevivem em sua grande maioria 

são utilizados para prestar serviços à sociedade, como por exemplo  a antiga fábrica Pantaleone  

Arcuri (hoje sede da Associação Municipal de Apoio Comunitário - AMAC), a antiga prefeitura 

(mantém repartições públicas de assistência à população) e a antiga fábrica de tecidos Bernardo 

Mascarenhas (hoje é um Centro Cultural que abriga a Biblioteca Municipal Murilo Mendes, o 

Mercado Municipal e a Secretária Municipal de Educação de Juiz de Fora) essas construções 

sobrevivem onde hoje é o centro da cidade em meio a prédios mais modernos. 

Ressignificação do Patrimônio pelo olhar popular 

Os Grupos Centrais, como assim como são conhecidas as dependências do requintado 

palacete, como já dito anteriormente são os responsáveis pela consolidação da edificação na 

memória e imaginário da população juizforana, o que propiciou sua preservação apesar de um 

tanto quanto precária, e o que o promoveu a um patrimônio histórico e cultural da cidade. O 

Palacete não se apresenta como um patrimônio somente pela motivação de sua construção como 

um presente a D. Pedro II e sua família, mas pela ressignificação do Palacete pela população, 

que lutou na década de 1970 pela sua preservação quando se cogitou a sua demolição, já que 

outras construções contemporâneas ao palacete sofreram com a especulação imobiliária, que se 

abateu por vários casarões da antiga Juiz de Fora. 

Neste ponto a memória da família Valle Amado mais uma vez repousa no esquecimento 

agora não por divergências nas relações de sociabilidades no âmbito político, mas sim ela é 

soterrada agora pela ressignificação atribuída ao Palacete pela população, ressignificação que 

exalta a memória do casarão enquanto escola. A ressignificação é uma das formas de que 

expressam a vontade de preservá-lo pela memória afetiva que se estabeleceu pelo Palacete o 

transformando em lugar de memória. Como é observado por FARIA. 

Trabalhando a idéia de vontade de memória, Nora observa os indivíduos têm que ter 

a “vontade de memória” a intenção de se rememorar algo, justamente para que não se 

caia no esquecimento e se apague, pois como o próprio autor diz “a memória dita à 

história escreve”. Então se a memória sobre algo ou alguém não for constantemente 

trabalhada o objeto daquela memória se torna esquecido, consequentemente a história 

deste objetivado se dispersa."(FARIA, 2019: 19) 
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Ao longo de seus 160 anos de história, em que passou por várias transformações da 

sociedade juizforana, o Palacete Santa Mafalda continua com aparência de soberano, apesar de 

estar em meio a outros prédios modernos no centro da cidade.  Até os anos de 2013 o Palacete 

foi a "casa" do colégio Estadual Delfim Moreira, quando houve um acidente com uma 

professora pela circunstância da má conservação e preservação do assoalho, aumentando assim 

a pressão para a reforma e conservação do Palacete. O colégio foi transferido para outro prédio 

na Rua Santo Antônio (TRIBUNA DE MINAS, 2013). 

Quando um professor cai na sala, espera que os alunos riam. Mas meu tombo foi tão 

feio, e eles estavam tão preocupados com a situação da escola, que ninguém fez 

qualquer piada. Por sorte, apenas torci o pé quando o assoalho afundou, e não houve 

nada grave." Dias antes, o estudante Cristian Oliveira, 15, ficou com uma perna 

agarrada, depois que um pedaço do piso cedeu abrindo um buraco que permite 

visualizar o andar inferior. "Estava passando normalmente e, de repente, caiu uma 

parte do chão, e meu pé entrou. Precisei de ajuda de alguns amigos para conseguir 

sair. (TRIBUNA DE MINAS, 2013). 

 

Esse exemplo de dificuldades passadas pelas pessoas que utilizavam o espaço culminou 

em uma das situações que mobilizou estudantes, funcionários e professores a protestarem nas 

ruas pedindo que o palacete fosse "salvo" das ruínas em que ele estava se transformando. 

 Como foi demonstrado anteriormente, o movimento das décadas de 1970 e 80 foram 

precursores dos movimentos que vieram com o passar dos anos para a preservação do Palacete. 

Apesar das mobilizações de outrem o Palacete Santa Mafalda chegou ao século XXI precisando 

de vários reparos e reformas tanto na área tombada quanto na área não tombada que geraram 

até mesmo uma petição pública (TRIBUNA DE MINAS, 2014). 

 Os alunos e professores do colégio se mobilizaram por diversas vezes com protestos e 

passeatas para pedir melhorias nas condições, entretanto sem êxito, 

Dezenas de alunos e professores da Escola Estadual Delfim Moreira realizaram, na 

manhã desta terça-feira (25), uma manifestação pelas ruas centrais de Juiz de Fora, 

como forma de reivindicação pela demora na reforma do antigo prédio da instituição, 

localizado na Avenida Rio Branco esquina com a Rua Braz Bernardino. Os jovens se 

concentraram logo cedo, por volta das 7h, em frente ao espaço provisório do colégio, 

na Rua Santo Antônio e, em seguida, se dirigiu até à sede da escola. Munidos de 

cartazes e apitos, o grupo chamava a atenção de pedestres e motoristas que passavam 

pelo trecho. (TRIBUNA DE MINAS, 2016).  
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mas em 2019 houve mudanças na administração pública ocorrendo modificações nas 

prioridades do governo do estado liberando verba para a reforma do Palacete Santa Mafalda 

(Agência Minas, 2019). Começaram os primeiros trabalhos para a restauração e reforma do 

prédio histórico Escola Estadual Delfim Moreira, em Juiz de Fora, interditado desde 2013 pela 

Defesa Civil. As obras são realizadas pelo Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem 

(DEER) e foram anunciadas pelo governador Romeu Zema em visita ao local no em 5 de julho 

2019 (Agência Minas, 2019). O governo do estado liberou 8 milhões de reais para a recuperação 

deste imóvel com prazo de dezoito meses a dois anos para a entrega da obra. 

A pesquisa sobre a memória imbuída no Palacete Santa Mafalda vai além da memória 

trata também do palacete como um produto material das redes de sociabilidades. De modo que 

são formas de resguardar a história e memória do município de Juiz de Fora, portanto 

preservando a memória afetiva enraizada ao Palacete como patrimônio histórico e cultural, 

porém demonstrando o silenciamento da memória da família Valle Amado destacando os 

principais grupos que compartilharam momentos em torno do Palacete. O estudo sobre o 

silenciamento da memória da família Valle Amado que foram seus primeiros donos.  

Esta pesquisa, observa a importância que o Palacete Santa Mafalda demonstra para a 

preservação da memória e história da cidade de Juiz de Fora também pelo seu valor histórico.  

 

Considerações finais  

O Palacete Santa Mafalda é um produto material das “redes de sociabilidades" termo 

esse utilizado para explicar as motivações da construção do Palacete Santa Mafalda, muito 

utilizado pelas Ciências Sociais enquanto instrumento de análise que permite a reconstrução 

dos processos interativos dos indivíduos e suas afiliações a grupos, a partir das conexões 

interpessoais construídas cotidianamente, como no caso da câmara de vereadores. 

A pesquisa sobre a memória do Palacete Santa Mafalda como fruto de ressignificação 

popular, se mostra uma das formas de resguardar a história e memória do município de Juiz de 

Fora, portanto preservando a memória afetiva enraizada ao Palacete como patrimônio histórico 

e cultural, lembrando também que a família Valle Amado faz parte da história desse bem. O 
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estudo sobre o silenciamento da memória da família Valle Amado se faz importante para a 

compreensão dos desdobramentos políticos do fim do século XIX e início do XX, pois como 

fruto destes desdobramentos políticos o palacete foi construído.  

Este trabalho faz parte dos resultados de minha pesquisa de mestrado, que observa a 

importância que o Palacete Santa Mafalda demonstra para a preservação da memória e história 

da cidade de Juiz de Fora também pelo seu valor histórico, arquitetônico e valor de uso. Visando 

também dar destaque para a preservação do Palacete, as obras de reforma e restauração do 

espaço ainda se encontram em curso. O Palacete Santa Mafalda ou Colégio Central como assim 

e conhecido pela maior parte da população juizforana, está marcado na memória afetiva de 

nossa sociedade. 
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ST 13 - Os conceitos de “lugar” e “território” na composição do Patrimônio 

Cultural 

Territorialidade e imigração: o caso teuto-gaúcho na região das Missões RS 
 

 

Cláudia Inês Ledur 1 

 

 

Resumo: Este artigo pretende uma reflexão sobre conceitos relativos a território e lugar sob o 

viés da conformação da nova territorialidade dos imigrantes alemães em solo rio-grandense, 

especialmente missioneiro, além de uma breve análise desses conceitos sob a perspectiva de 

translados de edificações. O estudo está dividido em quatro partes: na primeira uma breve 

revisão bibliográfica sobre território e lugar; na sequência uma segunda seção acerca da 

organização territorial dos imigrantes alemães na região das Missões no Rio Grande do Sul e 

uma possível tentativa de reprodução da organização espacial da pátria-mãe, através de uma 

análise comparativa; a terceira parte aborda a questão territorial sob o ponto de vista dos 

translados, no caso em análise, de três casas de pioneiros, inicialmente localizadas na zona rural 

do município de São Pedro do Butiá, que, após a transferência, passaram a ambientar o Centro 

Germânico Missioneiro e, finalmente, algumas considerações finais. Pode-se concluir que 

apesar da íntima relação dos colonos com a terra, a territorialidade também será influenciada 

por outros elementos culturais e relações sociais, como hábitos, ritos e crenças, que, por vezes, 

podem influenciar mais a constituição do novo território do que a estrita localização física.  

 

Palavras-chave: Território; Lugar; Imigração Alemã no RS; Região das Missões; Arquitetura; 

Translados. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Como pensar os conceitos de território, lugar e territorialidade no caso de imigrantes? 

Tais questões são influenciadas apenas por aspectos físicos de localização ou há também 

quesitos simbólicos envolvidos? A presente investigação parte destes questionamentos e analisa 

o caso da imigração alemã em terras gaúchas, especialmente a região das Missões, localizada 

no noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Também aborda tais conceitos no caso do 
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translado2 de edificações, a partir do caso do Centro Germânico Missioneiro (CGM), um 

complexo turístico-cultural localizado na cidade de São Pedro do Butiá (SPB), também na 

região missioneira, distante cerca de 550 quilômetros da capital Porto Alegre e a cerca de 35 

quilômetros do país vizinho, a Argentina (figuras 1 e 2). Inspirado nos Freilichtmuseen (museus 

ao ar livre) alemães, o intuito do projeto era a criação de um referencial turístico na região que 

resgatasse as origens missioneiras de seu povo, além de recuperar também referenciais da 

colonização alemã da cidade e da região. 

 

         Figura 1                     Figura 2 
                  Localização de SPB no RS          Localização de SPB na região das Missões 

 

 
 

         Fonte: Wikipédia, 2021      Fonte: Corede Missões, 2015 

 

Contemplando este último aspecto, três edificações de descendentes de imigrantes 

alemães foram transladadas de seus sítios originais, inicialmente localizadas na zona rural do 

município, para o CGM, passando a ambientar este Centro Cultural. Foram, portanto, 

desmontadas, transportadas e reconstruídas neste novo sítio, sendo duas das edificações de 

enxaimel (o Museu Casa do Colono e a Gemeindeschule – escola comunitária), a terceira em 

 
2 Trasladar (ou transladar), de acordo com o Dicionário Aurélio online, significa: 1. Mudar de um lugar para outro; 

transferir, transportar (TRASLADAR, 2021). O sentido utilizado nesta pesquisa diz respeito à transferência de 

construções através de transporte via terrestre de um sítio para outro. Tendo em vista os diferentes sistemas 

construtivos, algumas edificações permitem o translado em sua integralidade - a exemplo das chamadas “gaiolas 

de madeira” (MEIRA, 2019: 204) -, já nos casos em análise foi necessária a desintegração das estruturas para 

posterior recomposição no CGM.  
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alvearia portante (a Casa da Terceira Idade) e a quarta é uma réplica de depósito da primeira 

cachaçaria da cidade (Casa do Artesanato), também em alvenaria portante. 

 

Figura 3 

Fotografia do Centro Germânico Missioneiro, vista da estátua de São Pedro. 
Da esquerda para direita: Casa do Artesanato, Museu da Casa do Colono, 

Gemeindeschule e Casa da Terceira Idade (segundo plano). 

 

Fonte: Página do Centro Germânico Missioneiro no Facebook3 

 

1 TERRITÓRIO, LUGAR, ESPAÇO E IMIGRAÇÃO  

 

Partindo da definição dos termos, Roncayolo (1986: 262) se vale da acepção do 

Dictionnaire de la langue française de Littré (1863-72) que classifica território como “extensão 

de terra que depende de um império, de uma província, de uma cidade, de uma jurisdição”. 

Assim, define uma zona de competência determinada apenas por uma superfície, uma forma e 

limites. Já territorialidade é definida como “tudo o que pertence, de fato, a um território, 

considerado do ponto de vista político”, levando em consideração, portanto, disposições legais 

 
3 Disponível em: https://www.facebook.com/centrogermanico/photos/1065214810176018. Acesso em 2 ago. 2021 

https://www.facebook.com/centrogermanico/photos/1065214810176018
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e normas (Ibid.). Nesse sentido, afirma que “semelhante abstração, semelhante redução jurídica, 

fazem do território um artefato, não um elemento natural, e do solo, um simples suporte” 

(RONCAYOLO, 1986: 262).  

Para Serpa (2017) território é entendido como espaço de poder, relacionando-se a posse 

e domínio, enquanto lugaré compreendido como espaço vivido e, dessa forma, remete a amor, 

a compromisso e a senso de responsabilidade. Desse modo, segundo o autor:  

Temos ciúmes do lugar e defendemos por meio de limites e fronteiras o território. 

Defendemos o território contra outros territórios; já o lugar não se defende, ele 

sobrevive pela abertura, pela interconexão em rede, tecendo uma intersubjetividade, 

que, dialeticamente, supera a posse e a autodefesa pelo abrir-se para o mundo em 

diferentes escalas espaço-temporais (SERPA, 2017: 590).  

 

Yi Fu Tuan (1983 apud Wittmann, 2019), de forma análoga a Serpa, interpreta lugar 

como uma área que foi apropriada afetivamente, transformando um espaço indiferente em lugar, 

o que por sua vez implica na relação com o tempo de significação deste espaço em lugar. Milton 

Santos (2006) afirma que o lugar se torna um lugar somente após ser usado e marcado pelas 

atividades de uma determinada sociedade. Antes disso, é território apenas. Enquanto que para 

Relph (2012 apud Serpa, 2017: 597) lugar é onde “cada um de nós se relaciona com o mundo 

e onde o mundo se relaciona conosco”. E o que ocorre em cada lugar é “parte de um processo 

em que o mundo inteiro está de alguma forma implicado” (Ibid.). Segundo o autor, isso é 

ontológico e existencial, porém também econômico e social, tendo em vista nossa subordinação 

às forças neoliberais e da globalização.      

Lugar, para Certeau (1998: 201), é definido por como uma “configuração instantânea 

de posições” e implica uma indicação de estabilidade. No lugar impera a lei do “próprio”: os 

elementos se acham um ao lado do outro, cada um num lugar "próprio" e distinto, visto que está 

excluída a possibilidade de ocupação, ao mesmo tempo, de duas coisas num mesmo lugar 

(Ibid.). Se, dessa forma, lugar pode ser entendido como localização, algo inerte, espaço, 

todavia, “é o cruzamento de móveis”, que leva em consideração vetores de direção, velocidade 

e a variável tempo (CERTEAU, 1998: 202). Trata-se, portanto, do espaço como dimensão 

existencial, ou seja, lugar praticado (Ibid.).  
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Assmann (2011) também estabelece diferenças entre espaço e local: este com sua 

significação inespecífica e cheio de segredos, aquele como categoria neutralizada e 

dessemiotizada de disponibilidade e desempenho de um papel. Segundo a autora, tais conceitos 

relacionam-se à Teoria dos Símbolos de Goethe, que busca encontrar os segredos que se 

encontram em determinado lugar. Ainda de acordo com o escritor alemão, tal como no capital 

financeiro, também o capital simbólico não reside no edifício, mas no solo. 

Nesse contexto, Assmann (2011: 317) também introduz o conceito de “memória dos 

locais” e o aborda como confortável e sugestivo. Confortável pois deixa em aberto tratar-se de 

um genitivus objectivus, isto é, uma memória que se recorda dos locais, ou de um genitivus 

subjectivus, uma memória que está por si só situada nos locais. E a expressão é sugestiva porque 

aponta para a possibilidade de que os locais possam tornar-se sujeitos, portadores da recordação 

e possivelmente dotados de uma memória que ultrapassa amplamente a memória dos seres 

humanos (ASSMANN, 2011: 317).   

Mesmo quando os locais não têm em si uma memória imanente, ainda sim fazem parte 

da construção de espaços culturais da recordação muito significativos. E não apenas 

porque solidificam e validam a recordação, na medida em que a ancoram no chão, mas 

também por corporificarem uma continuidade da duração que supera a recordação 

relativamente breve dos indivíduos, épocas e também culturas, que está concretizada 

em artefatos (ASSMANN, 2011, p. 318).  

 
Assmann (2011: 320) também explana o conceito de “locais das gerações" como locais 

dotados de uma força de memória especial, associando-os a uma ligação fixa e duradoura com 

histórias de família. São locais “berço e túmulo”, que assistem ao nascimento e à morte dos 

membros de uma família, em uma corrente inquebrantável de gerações (Ibid.:320). Dessa 

forma, “[...] surge uma relação estreita entre as pessoas e o local geográfico: este determina as 

formas de vida e as experiências das pessoas, tal como estas impregnam o local com sua tradição 

e histórias” (ASSMANN, 2011: 328).  

Desse modo, percebe-se esse chamado “princípio de arraigamento”  (ASSMANN, 

2011: 321) ou “apego ao território”  (RONCAYOLO, 1986:  271) na forte ligação desses “locais 

de família" com os imigrantes, principalmente no caso em análise da imigração alemã na região 

missioneira do Rio Grande do Sul. Tendo em vista que a grande parte dos retirantes germânicos 

em terras gaúchas dedicou-se e hoje seus descendentes ainda dedicam-se à agricultura, 
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estabeleceu-se uma íntima relação entre esses colonos e a terra, numa relação que vai além do 

uso do solo como meio de sobrevivência, numa “dupla permuta de conhecimento e 

identificação” (RONCAYOLO, 1986: 271). Além disso, construiu-se uma “relação de 

amizade”, que, assim como descrita em A Letra Escarlate, de Nathaniel Hawthorne, “independe 

completamente do encanto do cenário e das circunstâncias de ordem moral que o rodeiam” 

(HAWTHORNE, 1962, apud ASSMANN, 2011: 320).  

Todavia, já no contexto da imigração alemã no Estado, Roche (1969), em A Colonização 

Alemã e o Rio Grande do Sul, afirma, contudo, que essa classe de pequenos agricultores é, na 

verdade, muito ligada à propriedade, mas não à terra. Explica esse paradoxo inicialmente 

através do que o autor chamou de “instabilidade crônica dos proprietários”, onde os colonos, 

em busca de porção de terra mais fértil ou mais barata, não hesitavam em vendê-la quando havia 

interesse em substituí-la (Ibid.). Soma-se a isso a necessidade da busca por novas terras para as 

gerações descendentes dos imigrantes, sempre composta por proles muito numerosas, que 

culminou no processo de enxamagem dos colonos (ROCHE, 1969), processo de migração 

interna no sentido de abandono das antigas colônias alemães para a fundação de novos 

assentamentos no Oeste e no Norte gaúcho, em um primeiro momento, e posteriormente para 

outros estados e países.  

A obra de Roche, entretanto, registra uma época marcada pela disponibilidade das 

chamadas “terras devolutas”. Tendo em vista a atual ocupação do solo rio-grandense, pelo 

menos no que tange à área agrícola dessas colônias fundadas no início do século passado, 

percebe-se maior estabilidade em relação à posse das terras e uma maior fixação do colono em 

sua área, num processo que vai se aproximando do conceito dos “locais geracionais”. 

Todos esses conceitos são chave para a pesquisa em questão, tendo em vista que o 

contexto da emigração alemã para o Brasil, especialmente no caso em estudo, da ocupação da 

região missioneira do RS, desenvolve-se justamente em função da questão territorial, quando, 

após o fim das Reduções Jesuítico-Guarani, o governo brasileiro incentivou a vinda de 

imigrantes para ocupação dos “vazios demográficos” e defesa da região contra os espanhóis 

(WITTMANN, 2019), buscado, dessa forma, garantir o domínio dessas terras. Entretanto, 

segundo Wittmann (2019), os imigrantes não foram alertados, enquanto ainda viviam na 
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Europa, de que essas terras eram ocupadas pelos indígenas. Dessa forma, segundo Assmann 

(2011) as vozes daqueles a quem a terra pertencia antes da colonização pelos brancos, e dessa 

maneira, formas de vida, valores e mitos, se viram dizimados pela colonização, além de um 

apagamento de memórias anteriores com inscrições superpostas.  

 

2 A ORGANIZAÇÃO TERRITORIAL NO CASO TEUTO-GAÚCHO MISSIONEIRO 

 

Roncayolo (1986) afirma que território, antes de ser percepção, é construção:  

A territorialidade não precede, nem lógica nem cronologicamente, o estabelecimento 

de relações sociais ou de mentalidades; exprime-os de uma forma original, acompanha-

os no seu desenvolvimento, representa-os e fixa-os simultaneamente. Embora nem tudo 

dependa da inscrição territorial, em compensação, as percepções, as crenças e os 

símbolos encontram aí um reforço, quer se trate de ordem física ou de símbolo. [...] A 

territorialidade é formada apenas em parte - um fragmento - pelos dados imediatos. Ela 

deriva fundamentalmente da difusão de imagens mentais, de informações orais, de 

representações mais ou menos abstratas, desenhos ou mapas, de representações 

simbólicas (RONCAYOLO, 1986: 266-267).     

 
Nesse sentido, apoiando-se em Halbwachs, o autor afirma que as representações 

coletivas necessitam de expressões e manifestações em formas materiais: “[...] é como se o 

pensamento de um grupo não pudesse nascer, sobreviver e tomar consciência de si sem se apoiar 

em certas formas visíveis no espaço” (HALBWACHS, 1939, ed. 1972 apud RONCAYOLO, 

1986: 267).  

Todavia, ao abordar a relação entre identidade e território, Roncayolo (1986) afirma que 

a ligação a um território não é facilmente separável de um conjunto de relações sociais, de 

hábitos, de ritos, de crenças. Cita, como exemplo, que em regiões onde se verificou uma grande 

estabilidade histórica das populações, a identidade deriva mais deste conjunto social do que de 

um laço particular que se crie em relação a uma terra rigorosamente definida, ou seja, “a 

identidade provém mais da cultura do que da estrita localização física” (RONCAYOLO, 1986: 

267). Por conseguinte, no caso de novo território, afirma que esse é modelado à imagem do 

antigo, visto que esses conceitos de territorialidade que moldam o território, como crenças e 

princípios de organização, “podem ser transferidos de um lugar para outro” (Ibid.: 271). 
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Tal aspecto é crucial, pois, no contexto das migrações em análise, observa-se certa busca 

por reprodução, nas novas terras, dos modelos de organização do território da pátria-mãe, 

adaptando sua bagagem cultural na construção da nova territorialidade, o que vai ao encontro 

da análise de Roncayolo: 

Esses imigrantes trouxeram para o Brasil manifestações de conhecimento, padrões de 

cultura e compreensões de vida que formaram uma base cultural consistente e 

diversificada. Formas de trabalho, compreensões de economia, manifestações de 

tradição e cultura que se ressignificaram em território brasileiro ajustando-se às 

necessidades e possibilidades de um novo território e uma nova dinâmica 

socioeconômica (FRANZEN; EIDT; TESSING, 2018: 7).  

 
No caso da arquitetura, por exemplo, tem-se o uso da técnica construtiva enxaimel, 

típica dos povos germânicos desde a Idade Média, e que foi adaptada ao contexto do Novo 

Mundo, ou seja, ao chegar no Brasil junto com os imigrantes, esse partido construtivo sofreu 

adaptações devido às limitações impostas pelo meio, pela disponibilidade de matéria-prima e 

pelas exigências climáticas (FRANZEN; EIDT; TESSING, 2018: 7). Sucintamente, a 

arquitetura em enxaimel (Fachwerk ou Fachwerkbau) designa uma construção em que as 

paredes são estruturadas por um tramado de madeira aparelhada em que as peças horizontais, 

verticais e inclinadas são encaixadas entre si e cujos tramos (Fach) são posteriormente 

preenchidos com taipa, adobe, pedra, tijolos, etc (WEIMER, 1983). O próprio uso de madeiras 

para confecção da estrutura independente já difere em ambos os territórios, tendo em vista a 

disponibilidade local, que, na Alemanha, por exemplo, foi o carvalho, madeira de longo período 

de crescimento (cerca de 200 anos), enquanto nas terras brasileiras fez-se uso de lenhos da Mata 

Atlântica, como a canela preta (WITTMANN, 2016). O mesmo ocorreu com os fechamentos e 

as coberturas. No caso teuto-gaúcho, não dispondo de materiais industrializados, a solução 

encontrada para os telhados foi a confecção de pequenas peças de madeiras, como se fossem 

telhas. Entretanto, a pouca durabilidade das chamadas tabuinhas (Schindeln) levava os colonos 

a substituí-las por materiais mais duráveis (WEIMER, 1983), a exemplo das telhas metálicas 

onduladas de zinco, que acabaram se tornando comuns nas paisagens da colonização alemã no 

interior do Estado.  

Também a implantação do sítio teuto-gaúcho sofreu alterações em comparação à 

organização espacial alemã. Weimer (1983) ressalta o aspecto urbano dos sítios alemães, 
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mesmo localizados em zonas nitidamente rurais, com a população residindo em aldeias, por 

exemplo, apesar de viver da produção agrícola. Verifica-se, portanto, uma profunda integração 

entre o rural e o urbano, enquanto nas terras rio-grandenses se acentua o aspecto rural da 

ocupação do solo:  

No Rio Grande do Sul a situação é muito diversa. Aqui cada "sítio" (sic) é isolado e 

completamente desvinculado, em termos espaciais, dos "sítios" vizinhos. Cada "sítio" 

é uma unidade em si. [...] Enquanto, na Alemanha, as funções estão agrupadas de forma 

compacta sob uma mesma cobertura, aqui elas "explodem", por vezes, em dez ou mais 

prédios, dispostos de maneira completamente livre no terreno onde não há nenhum 

compromisso com uma geometria pré-determinada e onde, nem mesmo a topografia do 

terreno tem importância significativa. Os prédios são implantados conforme as 

necessidades ou conveniências do momento. Não se percebe nenhuma intenção plástica 

determinante da forma espacial. O espaço arquitetônico cresce e se transforma sem um 

planejamento rígido. Em linguagem técnica poder-se-ia dizer que na Alemanha se 

verifica uma organização racional do espaço e aqui os prédios se vinculam de modo 

orgânico. Lá impera o espaço fechado, aqui, o aberto (WEIMER, 1983: 236).  

          

Entretanto, embora a implantação em terras gaúchas não contasse com grande rigor 

formal como no contexto alemão, Weimer (1983) salienta que apesar de livre e improvisada 

não era anárquica ou desorganizada, pois por trás dessa liberdade havia um modelo abstrato de 

organização do espaço.  

Se o aspecto formal do partido geral apontou diferenças bem marcantes entre os sítios 

dos dois hemisférios, a análise funcional revela maiores semelhanças, apesar de não se verificar 

em todos os níveis (WEIMER, 1983). Conforme o autor, observando-se três partidos teuto-

gaúchos em conjunto (de ascendência vestfaliana, pomerana e renana, importantes regiões das 

correntes migratórias para o Estado), observa-se, novamente, o processo de “explosão” das 

edificações, que acabaram, porém, se direcionando para o mesmo alvo, apresentando uma 

grande unidade entre si. Nota-se certas nuances na conformação física dos “sítios” em função 

da origem dos proprietários e de seu poder aquisitivo, o que Weimer (1983) abordou mais como 

uma questão quantitativa do que qualitativa.  

Ademais, a título de exemplificação, a diferença de latitude em ambos os países é um 

aspecto primordial que possibilita compreender dissimilitudes funcionais, como os diferentes 

graus de importância do fogo na composição arquitetônica e suas implicações nos dois 

territórios: na Alemanha o aquecimento centralizado é o elemento que mantém a unidade 

funcional da composição e, portanto, o fogo da cozinha, pode-se dizer, é o “tecido conjuntivo 
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da arquitetura” (WEIMER, 1983: 238), enquanto nas regiões de colonização no RS, com 

invernos mais amenos que os do país setentrional, “os cuidados com o aquecimento aqui são 

extremamente menores e, em consequência, o fogo perde sua importância” (Ibid.: 238). De fato, 

o aspecto que se destacou nestas terras foi o lado negativo das chamas: o perigo permanente de 

incêndio, que implicou em reorganizações do espaço, a exemplo da desintegração de funções, 

como a casa e a cozinha, que só serão posteriormente unificadas com o advento do fogão de 

chapa.  

Finalmente, sobre o aspecto plástico dos sítios teuto-gaúchos e alemães, numa 

abordagem comparativa, Weimer (1983) anuncia várias tentativas de traçar-se paralelos, que, 

no entanto, mostraram-se infrutíferas. Segundo o autor, as semelhanças eram tênues e pouco 

expressivas.  

 

3 LUGAR E TRANSLADOS 

 

Translados de edificações não são incomuns na América Latina, a exemplo de 

transferências de casas de madeira transportadas inteiras em caminhões na região Sul do Brasil 

(prática ainda hoje recorrente), ou a venda de casas e sua travessia pelo mar, puxadas por barco 

de uma ilha a outra, no arquipélago no sul do Chile. Tais práticas, chamadas por Meira (2019: 

203) de “arquitetura viajante”, são inseridas pela autora no grupo de excepcionalidades.  

No caso do Centro Germânico Missioneiro, três edificações (há ainda uma quarta 

construção que é uma réplica) de colonizadores alemães e seus descendentes foram transladadas 

de seus sítios originais, inicialmente localizadas na zona rural do município de São Pedro do 

Butiá, passando a ambientar o Centro Cultural. Apesar de estruturalmente não serem 

constituídas como “gaiolas de madeira” (MEIRA, 2019: 204), o que permite a transferência em 

sua integralidade, duas delas, construídas em enxaimel, tiveram sua estrutura desmontada e 

recomposta e seus tramos foram reconstituídos, parte com material original reutilizado, parte 

com material contemporâneo, enquanto a terceira, de alvenaria portante, teve suas peças 

também desintegradas para posterior reconstrução no novo sítio.  

Nesse contexto, a problemática que aflora é o rompimento da intrínseca relação entre 
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arquitetura e lugar, tendo em vista que o translado supõe necessariamente alterar essa relação, 

esse equilíbrio, provocando o desenraizamento do bem cultural e modificando seus valores 

materiais e imateriais (GARCIA CUENTES, 2019). Desse modo, segundo Rivera Blanco 

(2004), à medida que se foi consolidando a teoria da restauração e da conservação do 

Patrimônio Cultural, tomou-se consciência da estreita relação entre monumento e sua 

localização original, sua configuração ambiental e sua transcendência no território.  

Por estas razões, documentos internacionais recomendam que translados de edificações 

devem constituir operações excepcionais, executadas apenas após descartadas quaisquer outras 

hipóteses de salvaguarda do bem e manutenção em seu sítio original. A Carta de Atenas (1931), 

por exemplo, aponta que o deslocamento de obras do enquadramento para o qual tenham sido 

criadas é um princípio indesejado. Tal aspecto é reiterado na Carta de Veneza (1964), que alega 

ser o monumento inseparável da história de que é testemunho e do meio em que se situa. Por 

isso, deslocamentos de todo monumento ou de partes dele não devem ser tolerados, exceto 

apenas quando a salvaguarda do bem o exigir ou quando justificaram razões de grande interesse 

nacional ou internacional, a exemplo da transferência dos tempos de Abu Simbel ao sul do 

Egito, em 1959, complexo arqueológico de mais de 3000 anos que ficaria submerso pelas águas 

da represa Aswan, no rio Nilo. Finalmente, a Carta do Restauro (1972) também mantém esses 

princípios e proíbe a remoção, reconstrução e movimento de monumentos para locais diferentes 

dos sítios originais, a menos que isso seja determinado por razões superiores de conservação.  

Brandi (2019), em Teoria da Restauração, afirma que a arquitetura possui uma relação 

indissolúvel e única com o espaço e configura o lugar, e que na arquitetura, diferentemente das 

demais obras de arte, como a pintura e a escultura, “a espacialidade própria do monumento é 

coexistente ao espaço ambiente em que o monumento foi construído” (BRANDI, 2019: 132). 

Dessa forma, ao falar da “inalienabilidade do monumento como exterior do sítio histórico em 

que foi realizado” (Ibid.: 133-134), condena a alteração de contexto, exceção apenas se a 

salvaguarda do monumento não for possível de outro modo (aspecto que vai ao encontro das 

Cartas Patrimoniais), mas sempre e somente em relação ao sítio histórico onde foi realizado. 

 Dessarte, apreende-se que desmontes, translados e reconstruções constituem operações 

valoradas negativamente em diversos documentos internacionais e legislações patrimoniais 
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(GARCIA CUENTOS, 2015). Todavia, apesar de recomendadas como operações excepcionais, 

muitos são os casos de transferências motivadas não apenas como última hipótese e sim com 

fins turísticos, a exemplo dos chamados parques temáticos, como o CGM, além de outros 

localizados no Rio Grande do Sul, como o Parque Aldeia do Imigrante, em Nova Petrópolis, e 

o Parque do Imigrante de Lajeado. Os locais foram conformados a partir do translado de 

edificações de enxaimel (no caso do CGM há também uma edificação em alvenaria portante 

que foi transferida), trazidas das zonas rurais dos municípios para os novos sítios. Como 

estruturalmente não se classificam como “gaiolas de madeiras”, as edificações foram 

desmontadas, transladadas e reconstruídas nestes parques.  

Huyer (2018) aponta que a confecção das peças da estrutura do enxaimel, sistema que 

se aproxima a um princípio pré-fabricação, segundo o autor, em função de seu sistema de 

encaixes, tem possibilitado a desmontagem desse esqueleto de madeira de forma facilitada se 

comparada a construções de alvenaria de tijolos, o que tem viabilizado esse “fenômeno de 

transplante de prédios de enxaimel” (HUYER, 2018: 317) de seus sítios originais para outras 

localidades, tal como ocorreu com o Museu da Casa do Colono e Gemeindeschule, no caso do 

CGM.  

A justificativa para os translados do parque em Nova Petrópolis, segundo Meira (2019), 

era a ameaça e desaparecimento das edificações (motivação também alegada no caso do Centro 

Germânico Missioneiro). Contudo, segundo a autora: 

No período econômico situado nos anos 1980 e 1990, essa justificativa parecia 

admissível na serra gaúcha, mas, atualmente, não é mais, pois o turismo rural e a 

valorização das paisagens culturais despontam como uma possibilidade real de 

desenvolvimento para os municípios. Para os preservacionistas, as edificações 

transladadas têm mais elementos construtivos novos que originais, e a morfologia 

urbana é uma invenção, pois nunca houve aldeias, no Rio Grande do Sul, com a 

morfologia ali estabelecida. No entanto, é muito visitada e festejada, o que leva a 

constatar que os parques temáticos, em geral, “ganham em vitalidade o que perdem em 

refinamento"4 (MEIRA, 2019: 212) 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Assim como Halbwachs afirma que as representações coletivas necessitam de 

expressões e manifestação em formas materiais, Roncayolo sustenta que são essas 

 
4 Depoimento do arquiteto Carlos Eduardo Comas em entrevista concedida à Ana Meira, em 05/10/2007. 
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representações, como hábitos, ritos e crenças, que influenciarão a territorialidade, mais do que 

uma estrita localização física. Tais aspectos são observados na construção da nova 

territorialidade teuto-gaúcha e sua busca por reprodução de referências da antiga terra, que, 

todavia, tiveram de ser adaptadas.  

Finalmente, sobre os translados, representam a ruptura da intrínseca relação da 

arquitetura com seu lugar, além dos valores materiais e imateriais envolvidos, e, portanto, 

devem se apresentar como operações excepcionais. 

 Além disso, no caso do CGM o intuito das transferências foi a salvaguarda dos artefatos 

materiais, que muito provavelmente seriam destruídos em seus contextos rurais originais. 

Entretanto, diferentemente desse caso específico, os translados na região, de um modo geral, 

reafirmam, na verdade, o valor do solo, não da edificação, o que vai ao encontro da Teoria dos 

Símbolos de Goethe. Muitas vezes, a transferência é de uma construção singela, tida como 

obsoleta, para, em seu lugar, no mesmo terreno, ser substituída por um imóvel novo. Tal aspecto 

reafirma o caráter de “locais geracionais” desses sítios, cuja posse mantém a longa e fixa ligação 

familiar, onde as remoções podem ser interpretadas como uma forma de renovação, tendo como 

elemento imutável apenas o lugar. 
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Os territórios dos patrimônios culturais indígenas e negros no Ceará. 

Franck Pierre Gilbert Ribard1. 

Resumo: Os termos da luta por soberania envolvendo comunidades quilombolas, indígenas, 

terreiros de religiões afro, ontem como hoje, são definidos por enfrentamentos que, em 

particular, interessam a questão da legitimidade da ocupação e da garantia da posse dos espaços 

tradicionais de convívio social. Em jogo: a manutenção da capacidade de reprodução e de 

transmissão de saberes e de experiências culturais cuja dimensão patrimonial inscreve-se dentro 

e através de territórios comunitários. Dialogando com o debate académico, originado da 

geografia e na noção de “produção social do espaço” (SANTOS, 2004) e da sua interlocução 

coma perspectiva simbólica desenvolvida em particular na antropologia, o presente trabalho 

propõe, a partir de exemplos oriundos da história de comunidades de povos tradicionais 

(CNPCT, 2007) no Ceará, refletir sobre as implicações da manutenção de uma concepção 

patrimonial voltada para os territórios (discutindo a polissemia do termo) da etnicidade negra e 

indígena no estado. Uma das instâncias importantes da discussão e do debate acadêmico sobreo 

tema, num contexto atual de ataques sistemáticos à integridade das comunidades dos povos 

tradicionais, reside na possibilidade de contribuir de forma efetiva às lutas empreendidas pelos 

grupos abordados em busca do reconhecimento e da legitimação formal dos seus modos de vida 

e dos seus espaços tradicionais de convívio social. 

 

Palavras-chave: Território; povos tradicionais; Ceará. 

 

Tomando o tema do simpósio, resolvi orientar a minha reflexão em torno das ideias de 

território e de patrimônios negros e indígenas no Estado do Ceará. Não especialista da área de 

patrimônio e participando pela primeira vez do encontro do Gt, devo incialmente dizer que os 

objetivos desse pequeno texto são reduzidos. Num contexto dramático de pandemia e de ataques 

sistemáticas e generalizadas contra as populações indígenas, quilombolas, suas terras, no 

panorama de ampla mobilização indígena contra a votação criminal do Marco Temporal2, 

apenas proponho refletir, a partir de uma análise histórica do caso cearense, sobre o que entendo 

por territórios negros e indígenas. Salientar a importância e a abrangência dos lugares, da 

memória e das pesquisas sobre esses territórios é se aproximar de uma outra história, de sujeitos 

que fizeram e fazem a sociedade, mas que não são valorizados e, em geral, amplamente 

invisibilizados na narrativa hegemônica. É então um caminho para ver e pensar a sociedade de 

 
1Dr., História/ Universidade Federal do Ceará 
2 https://g1.globo.com/politica/ao-vivo/supremo-julgamento-marco-temporal-terras-indigenas.ghtml 
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forma diferente, de perceber o rico patrimônio cultural, material e imaterial, negro e indígena 

cearense. 

Nessa perspectiva, vale a pena apreender elementos constitutivos do processo de 

formação social para pôr em luz algumas características da matriz negro-indígena cearense, 

apreendidas no contexto histórico da exploração colonial. Esse preambulo revela-se necessário 

para adentrar os universos étnicos de referência, as lógicas da sua formação e poder pensá-los 

enquanto territórios. 

Finalmente, me interrogo, em perspectiva e a partir do meu lugar de docente e 

pesquisador de uma universidade federal, sobre a contribuição da pesquisa, do ensino e da 

educação patrimonial, na construção de uma dinâmica que, articulando-se com os atores e os 

espaços produtores das culturas negras e indígenas, proporcionam ao mesmo tempo a 

emergência nos docentes e discentes de uma consciência cidadã abertos à diversidade e o 

fortalecimento dos territórios negros e indígenas, geralmente apreendidos como ocupando as 

margens da sociedade. 

- Pequena genealogia de um povo afropindorâmico. 

Um primeiro passo consiste em pensar a natureza da população cearense, historicamente 

marcada pela matriz negro-indígena. Um dado interessante sobre a questão, reside na atual 

predominância populacional da categoria “pardo” no censo populacional. Assim, segundo os 

últimos dados da PNAD, a população declarada de cor parda corresponde a 66,2% da 

população3, quer dizer 2/3 da população. Outro aspecto marcante, entre outros, da caraterística 

cultural atual cearense, que atesta da sua matriz negro (banto)-indígena aparece na abrangência 

da presença da Umbanda em todo o seu território. 

Esses elementos precisam ser postos em relação a dinâmicas históricas específicas 

encontradas no processo de formação social cearense. Não se trata se aqui de pretender dar 

conta desse processo como um todo, mas de salientar alguns aspectos gerais que, a meu ver, 

determinaram o perfil atual da população cearense. Por exemplo, vale a pena salientar que, num 

processo de “colonização tardia”, onde a presença indígena foi sempre marcante (SILVA, 2003: 

 
3 IPECE informe / Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE) / Fortaleza – Ceará: Ipece, 

2020. https://www.ipece.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/45/2020/12/ipece_informe_187_22_dez2020.pdf 
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p. 54), houve um processo de migração forçada de diferentes grupos autóctones fugindo, no 

final do sec. XVI até o início do sec. XVIII, dos avanços da colonização, do Pernambuco, Rio 

Grande, da Bahia e do Grão Pará, para o Ceará onde a pressão era menor, resultando numa 

concentração demográfica indígena inédita. Essa configuração se dá, em particular, no contexto 

da chamada “guerra dos bárbaros”, também conhecida como “Confederação dos Cariris”, 

quando a barbaridade colonial se expressou de forma brutal, em particular na “Guerra de Açú” 

(1683-1716) (MAIA, 2013: p. 8), aniquilando a resistência indígena tapuia, se prolongando nos 

aldeamentos e na exploração dos sobreviventes4. 

No Ceará, à política jesuíta da Missões, seguiu a política colonial do Diretório dos Índios 

(1755-1798), que resultou na transformação dos aldeamentos jesuítas da população indígena – 

a missão da Ibiapaba era uma das maiores do país - em vilas de índios (SILVA, 2003, p. 83): 

Vila de Viçoza Real (atualmente Viçoza, na serra de Ibiapaba), Vila Real de Soure (Caucaia, 

Região Metropolitana de Fortaleza), Vila Real de Arronches (bairro fortalezense de Parangaba), 

Vila Real de Messejana (Messejana, Região Metropolitana de Fortaleza), Vila de Montemor o 

Novo (Baturité, na serra de Baturité), além de povoações de Índios: Montemor o velho (Pacajús, 

Região Metropolitana de Fortaleza), Almofala (Almofala, litoral oeste), Bayapina (Ibiapina, na 

serra de Ibiapaba). 

Em paralelo, há de se destacar o fenômeno, pouco relevado na historiografia tradicional, 

de migração constante (sec. XVII-XVIII) de negros forros, vindo também das regiões ao leste, 

entrando pelo Cariri (sul da província), seguindo caminhos e fugindo da possibilidade de 

reescravização nos seus lugares de origem. Essa tendência é comprovada pela percentagem, 

sempre dominante - em torno de 60 % da população - de pretos e pardos livres, nos censos 

realizados no Ceará, em 1804, 1818 e mesmo 1872 (FUNES, 2000: p. 104).  

Os dados, apresentados de forma sucinta, se relacionam com uma primeira constatação 

importante sobre a dinâmica de povoamento e o processo de formação social: em momentos 

diferentes da sua história, o Ceará, por ter sido colonizado de forma tardia, presenciou a vinda 

em números importantes de negros (sec. XVII e XVII) e indígenas (final sec.XVI- início XVIII) 

 
4 A escravização da mão de obra indígena, constante nos primórdios da colonização cearense, só entrou em declínio 

na segunda metade do sec. XVIII com a chegada de escravos negros, africanos e crioulos vindo de outras 

províncias, já que o tráfico atlântico não desembarcava escravizados vindo diretamente da África nos portos 

cearenses. 
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que se aproveitaram do seu espaço amplo e “aberto”, se apropriando dos caminhos e trilhas do 

sertão que operaram, tomando emprestado a categoria de James Scott (2003), como uma, certa 

temporária, mas não menos verdadeira, “zona de refúgio”. 

Esse aspecto explica, em parte, não só a coabitação, mas também a união entre índios e 

negros, comprovada, entre outros exemplos pelas fontes cartoriais (batismo em particular) que 

apontam o caráter frequente, à nível individual, desse tipo de união, tanto no período colonial 

que imperial. Não se trata aqui de negar a existência de diferenças e de especificidades claras 

quanto à questão das problemáticas identitárias e territoriais negras e indígenas no 

Ceará(RATTS, 2016), mas de pensar a genealogia de uma matriz populacional que, como um 

todo, revela características, fenotípicas e culturais, marcadamente negro-indígenas, 

afropindorâmicas5, diria Negro Bispo (2015: p. 20). 

Por outro lado, a partir do final do sex. XIX, a historiografia tradicional e os poderes 

públicos cearenses, na sedimentação de uma ideologia racial tomada como base do projeto 

colonial de uma sociedade autoproclamada como “Terra da Luz” (ler: branca), não mediu 

esforços para invisibilizar as presenças negras e indígenas na sociedade. Assim, em 1872, o 

então presidente da província, José Bento da C. F. Júnior, tomando carona no mito alencarino 

do “Índio morto”6, declarava: “Já não existem aqui índios aldeados ou bravios... andam-se hoje 

misturados na massa geral da população”7. 

Em relação aos negros, articulada à memorialização institucional do pioneirismo do 

movimento abolicionista, sedimentou-se a ideia de uma parca participação do negro no 

processo de formação social cearense, já que tinha tido poucos escravos na pecuária (ao 

contrário da zona de produção do açúcar) e já que a abolição tinha sida pioneira. Nessa 

construção discursiva, hegemônica na historiografia tradicional (Instituto do Ceará (Histórico, 

Geográfico e Antropológico)), encontra-se a ideia de sinonímia das categorias de “negro” e 

“escravo” que, além de reveladora do preconceito racial, contradiz totalmente o fato, descrito 

 
5 Ver aqui também a dimensão exemplar da Umbanda cearense. 
6 No seu romance “Iracema. Lenda do Ceará”(1865), o escritor José de Alencar apresenta o fim da índia Iracema 

("a virgem dos lábios de mel"), que se apaixona pelo português Martim Soares Moreno. Dessa união, nasce o 

Moacir, considerado com o primeiro cearense. Uma leitura dessa obra clássica, no que tange ao olhar sobre o índio, 

pode ser ilustrada pela expressão de “a beleza do morto” de CERTEAU (1995). 
7 BPGMP. Núcleo de Microfilmagens. Relatórios dos Presidentes da Província do Ceará. Rolo 2 (1858 a 1864). 

Relatório do presidente José Bento da C. F. Júnior, à Assembleia Legislativa Provincial. 1863. 
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acima, da ampla predominância histórica da presença de negros livres se comparada ao número 

de escravizados (RIBARD, FUNES, 2020).  

A constante reprodução, no sec. XX, das ideias de “desaparecimento” do “verdadeiro” 

índio e da “ausência” do negro fez que elas constituam até hoje um campo de tensão discursivo 

na opinião pública. Essas ideias encontram o seu corolário nas repetidas tentativas de 

embranquecimento, que podemos observar na publicação recente de uma pesquisa genética, 

dita científica, citada à título de exemplo e divulgada na grande mídia do estado, em que os 

autores:  

Concluíram que o DNA cearense teria a Fennoscandia8 como principal "pool" 

genético de origem, seguida da América Central, seis outras regiões da Europa, uma 

da Ásia e, em 10º lugar, a África. Juntando os 27 agrupamentos genéticos em três 

grandes grupos, a pesquisa mostra a influência do branco europeu (15 pools), sobre o 

negro (7) e o ameríndio (5)....9 

Essa pesquisa foi financiada por Igor Queiroz Barroso - presidente do Conselho 

Administrativo do Grupo Edson Queiroz10 e neto de Parsifal Barroso, 

advogado, professor, jornalista e político que escreveu a obra “o Cearense”(1967)11. 

O panorama apresentado, um tanto caótico e redutor, permite, mesmo assim, abordar 

elementos importantes de definição do contexto cearense no qual se travam as lutas, não só 

simbólicas, pelo “re-conhecimento” das identidades e dos territórios negros e indígenas, 

entendidos aqui como patrimónios legítimos. No contexto pós- constituição de 1988, o “Ethnic 

revival”(SMITH, 1981) se deu, no Ceará, com a re-emergência de numerosos grupos indígenas, 

alguns dos quais não se tinha notícias, revelando a diversidade perdida das identidades 

indígenas cearenses que, muito tempo “ocultas” e confinadas na esfera da memória “"proibida" 

e portanto "clandestina"” (POLLACK, 1989: p.6) das famílias, passaram a incorporar a pauta 

reivindicativa identitária, movida, em particular, pela luta para a legalização da posse da terra 

dos ancestrais. Atualmente, segundo a FEPOINCE (Federação dos Povos e Organizações 

Indígenas do Ceará) são registrados 15 povos indígenas no Estado, repartidos em 20 

 
8 Escandinávia, Terra dos Vikings. 
9https://www.bol.uol.com.br/noticias/2020/08/11/o-cearense-e-viking-estudo-reduz-carga-genetica-de-negro-e-

indigena-no-ce.htm?cmpid 
10 Um dos maiores grupos empresariais do Brasil, controlando entre muitos outros, o Sistema Verdes Mares de 

Comunicação... 
11 A obra, originalmente publicada em 1967 foi relançada em 2017 pelo Instituto Myra Eliane, também dirigido 

por seu neto Igor Queiroz Barroso.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Advogado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Professor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jornalista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
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municípios12, em processos de legalização da terra – certamente mais grupos existem -, 

contando apenas um grupo (Tremembés) com a terra totalmente legalizada pelo Estado e uma 

reserva indígena, com terra comprada pelo Governo do Ceará (Anacés)13.  

O mesmo processo ocorreu com territórios quilombolas, terras de Negros, em diferentes 

extensões do território cearense. Atualmente, a CERQUICE (a Comissão Estadual de 

Comunidades Quilombolas Rurais do Ceará) reconhece... 

...a existência de 70 comunidades quilombolas, sendo que nem todas estão 

certificadas. Já a Fundação Cultural Palmares, órgão do governo federal responsável 

pela emissão das certificações, tem nos seus registros 46 comunidades, destas todas 

são certificadas. Por outro lado, temos 5 territórios com decreto presidencial e 

nenhuma comunidade titularizada pelo governo federal, ou seja, de posse de sua terra 

e território ancestral (LIMA; DA SILVA, 2018, p. 11). 

 

 

- Territórios negros e indígenas no Ceará. 

A discussão teórica sobre a noção de território é vasta, antiga, perpassando vários 

campos de saberes, mesmo se pode ser admitido que a geografia aparece como a disciplina que 

refletiu, de forma mais sistemática, sobre essa categoria (SAQUET, 2011), fazendo dela uma 

noção central da discussão sobre o que Milton SANTOS (2006) chamou de “produção social 

do espaço”. Não cabe aqui fazer o resgate dessa trajetória. Apenas queremos apontar alguns 

elementos definicionais permitindo articular a noção com a perspectiva patrimonial, 

objetivando problematizar a questão dos territórios negros e indígenas no Ceará. 

Tomamos como ponto de partido o fato que o território “será entendido, antes de 

qualquer coisa, a partir da escala de atuação do indivíduo, enquanto um recorte espacial de 

domínio de um sujeito (individual ou coletivo) no processo de construção de sua 

autodeterminação, de sua autonomia” (SANTOS, 2013: p.51). 

A partir dessa definição, podemos acrescentar que os territórios negros e indígenas são 

também espaços de resistência à ordem colonial, de imanência e transmissão de uma cultura 

sedimentada, mas em movimento, comunitária, expressa nas práticas, nas crenças, nos saberes, 

 
12 https://www.fepoince.org/povos-ind%C3%ADgenas-no-cear%C3%A1 
13 https://www.ceara.gov.br/2019/04/16/todo-dia-e-dia-de-indio-quais-sao-os-povos-indigenas-do-ceara/ 
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nos corpos, na troca, na performance (ZUMTHOR, 1987), onde o indivíduo se situa na lógica 

de uma determinada ontologia em relação ao grupo, à sociedade, à natureza. 

Por isso, me parece evidente que esses territórios negros e indígenas são patrimônios 

culturais da sociedade brasileira. Certo não correspondem aos cânones do patrimônio 

monumental colonial (imagens, estátuas...) presente na cidade de Fortaleza:  

No caso das imagens referentes a índios e negros como constituintes de um passado, 

mas não de uma contemporaneidade insurgente, incômoda para certos grupos, 

reserva-se aos primeiros, a(s) figura(s) idílica(s) do romantismo (PORTO ALEGRE, 

2003), e para os segundos, o lugar encapsulado de escravizado, com algumas 

exceções, caso do Dragão do Mar14 (RATTS, 2016). 

 

Me refiro mais precisamente aos territórios negros e indígenas no Ceará, antigos, novos, 

nômades, geográficos e simbólicos que são numerosos: Do caldeirão (GOMES, 2009) aos 

grupos de slam das periferias, dos quilombos do Cumbe, de Conceição dos Caetanos, aos 

territórios indígenas, terreiros de umbanda e candomblé, espalhados aos milhares no estado; 

dos batuques, catimbós, Juremas e do Torém de ontem e de hoje, dos sambas, capoeira, feira 

negra, Bumba-meu-Boi, Maracatu, à Cacique Pequena e à mãe Júlia .... é a história dos atores 

que construíram e defenderam territórios negros e indígenas, que se contrapuseram a uma 

ordem dominante autoproclamada branca, colonial e eurocentrada. 

 Acontece que são, na denominação do antropólogo catalã Llorenç PRATS 

(2009: p. 89) “patrimônios incômodos” para o poder branco, a mídia e para o latifúndio que 

continua a perseguir e invadir terras quilombolas e indígenas, tendo cometido vários homicídios 

de liderança no Ceará, bem como no Brasil em geral. 

A dimensão patrimonial desses lugares e territórios negros e indígenas, deveria garantir 

a posse legal e a proteção dos seus espaços (penso em particular aos quilombos, territórios 

indígenas e terreiros de religiões afro-brasileiras). Direito teoricamente garantido pela Lei 

(constituição de 1988). Mecanismos legais e jurídicos, aliados à um posicionamento claro do 

Estado, devem atuar para garantir esses direitos. São medidas mais de que urgentes no contexto 

atual. 

 
14 Francisco José do Nascimento, o Dragão do mar, jangadeiro que liderou o movimento de pescadores que se 

opuseram ao embarque de escravos (tráfico interprovincial) em 1881. 

https://www.redalyc.org/journal/5528/552862327001/html/#redalyc_552862327001_ref36
https://www.redalyc.org/journal/5528/552862327001/html/#redalyc_552862327001_ref36
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Mas qual é o papel do pesquisado-educador e da educação pública em geral, em relação 

a essas questões? 

- Concluindo: ERER e a valorização dos territórios negros e indígenas como educação 

inclusiva. 

“Defender o nosso patrimônio histórico e artístico é alfabetização”15 

Mario de Andrade nos anos 1930. 

 

 Certamente a pesquisa e a extensão aparecem como elementos fundamentais para poder 

produzir conhecimento e valorizar os territórios negros e indígenas do passado e 

contemporâneos. Os resultados devem se concretizar em materiais que servem de base a uma 

outra narrativa histórica e a um outro tipo de ensino/educação. 

Pautados na Lei 10645/2008 e na perspectiva de uma educação patrimonial em 

formação, temos instrumentos valiosos, mesmo se ainda carentes de aprimoramentos para 

mudar a natureza do ensino-aprendizagem.  

Nesse sentido, me parece urgente pensar a dimensão estratégica da referência e da 

interlocução com estes territórios como mecanismos de resistência anticolonial, e de base para 

uma educação inclusiva onde o aluno cearense, na sua maioria de ascendência negro-indígena 

consegue se reconectar e se “re-conhecer” enquanto sujeito histórico, numa história que leva 

em conta os seus espaços de referências familiais, comunitárias, religiosas, festivos.... 

Como escreve NOGUEIRA (2008: p. 252) “Conhecer para preservar”, “preservar para 

valorizar” e “se auto-reconhecer”: esta deve ser a meta da educação patrimonial na construção 

de um conhecimento crítico assentado na diversidade”. 

Na perspectiva da formação do futuro cidadão cearense, mais consciente de si e do valor 

da diversidade étnico racial, os espaços escolares e universitários precisam se conectar com os 

pontos da cidade, os “centros” e territórios negros e indígenas da periferia das cidades e do 

interior. Se conectar com os territórios-corpos e a soberania simbólica da corte real do maracatu, 

com os territórios nômades do Torém, da capoeira, do samba, do slam, do rap. Se conectar com 

os territórios sagrados dos terreiros, dos territórios indígenas e dos quilombos!  

 
15 https://vitruvius.com.br/index.php/revistas/read/drops/17.105/6052 
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Dessas conexões, os territórios negros e indígenas precisam e sairão fortalecidos, 

finalmente reconhecidos. Tempos de nos Aquilombar16! 
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O patrimônio cultural e o espaço urbano: os casos Jóquei Clube de Goiás e 

estádio Antônio Accioly1 

 

Natane Rincon Azevedo2 

Resumo: Este trabalho analisa como o jornal O Popular retratou os movimentos sociais para a 

patrimonialização, respectivamente, do estádio Antônio Accioly e do Jóquei Clube de Goiás. 

Em 2015, a diretoria do Atlético Goianiense considerou a possibilidade de arrendar ou vender 

a área do estádio Antônio Accioly. Em resposta, a torcida e os moradores do bairro Campinas 

se mobilizaram pela reforma e patrimonialização do estádio. Enquanto isso, no final de 2017, a 

diretoria do Jóquei Clube de Goiás negociou a venda da sede do clube com a Igreja Universal. 

Para salvar o clube, o movimento #salvejóquei surgiu nas redes sociais encabeçado pelo 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás (CAU-GO), que também entrou com um pedido 

de tombamento da sede social do Jóquei Clube junto ao IPHAN. Assim, os casos possuem 

elementos em comum, mas também diferenças significativas, como a localização dentro da 

cidade e o público-alvo. Com o método da história comparada, de acordo com Barros (2014), 

é possível comparar como foram representados pelo O Popular dois movimentos para a 

patrimonialização de dois espaços esportivos, ocorridos em espaços temporais semelhantes e 

na mesma cidade. A análise de discurso teve como base teórica a retórica da perda, de 

Gonçalves (1996), a memória coletiva, de Halbwachs (1990), o lugar de memória, de Nora 

(1993), e a identidade regional, de Bourdieu (2010).  

 

Palavras-chave: patrimônio cultural; O Popular; Goiânia. 

 

Como a mídia goiana retrata os movimentos sociais pela patrimonialização de bens 

culturais? A representação é a mesma quando um movimento deseja a salvaguarda de um 

estádio de futebol, enquanto o outro movimento luta para salvar um clube que abrigava esportes 

elitizados? Com este trabalho, propomos analisar como O Popular retratou em seu discurso os 

movimentos dos atleticanos e dos joqueanos para a patrimonialização, respectivamente, do 

estádio Antônio Accioly e do Jóquei Clube de Goiás. Com essa finalidade, utilizamos os 

métodos análise de discurso e história comparada. 

De acordo com Barros (2014), com o método da história comparada, é possível 

comparar como dois movimentos para a patrimonialização de dois espaços esportivos, 

 
1Artigo baseado no meu Trabalho de Conclusão de Curso para a Especialização em História e Cultura da 

Universidade Federal de Goiás. 
2Graduada em Jornalismo (FASAM), Especialista em História e Cultura (UFG), Mestranda em História no 

Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Goiás. Bolsista da Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG). 
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ocorridos em espaços temporais semelhantes e na mesma cidade, foram representados pelo 

mesmo jornal. Ambos tinham elementos em comum, pois partiram do público em conflito com 

as respectivas diretorias. O Jóquei Clube de Goiás e o estádio Antônio Accioly poderiam ser 

vendidos. Se isso acontecesse, o terreno do Antônio Accioly seria usado, possivelmente, para a 

construção de um shopping. Já o terreno do Jóquei Clube seria utilizado para a construção de 

uma igreja. O movimento atleticano começou em 2015, o movimento joqueano em 2017. Os 

dois movimentos se opuseram às vendas, acusaram as diretorias de terem abandonado os 

espaços e reivindicaram o tombamento desses locais. Por causa dos movimentos, as vendas 

foram canceladas.  

Apesar disso, ambos continuam em um impasse em relação à patrimonialização. Como 

veremos adiante, o pedido de tombamento do estádio foi negado e o processo de tombamento 

do Jóquei Clube ainda não foi concluído. Contudo, também há diferenças entre os dois 

movimentos e espaços esportivos. O Antônio Accioly fica em Campinas e é uma praça de 

futebol. O Jóquei Clube de Goiás fica no Centro e abrigava esportes elitizados3. Assim, quais 

são as semelhanças e as diferenças nos discursos d’O Popular4sobre os movimentos sociais 

para a patrimonialização desses espaços esportivos? 

 

O PATRIMÔNIO CULTURAL E OS MOVIMENTOS SOCIAIS 

 

O patrimônio cultural é um lugar de memória. De acordo com Nora (1993), os lugares 

de memória seriam os vestígios do passado, com efeito material, simbólico e funcional. 

Também são os sinais de reconhecimento e de pertencimento de um grupo. Le Goff 

(2013)divide os lugares de memória em: lugares topográficos (como os arquivos, as bibliotecas 

e os museus), lugares monumentais (como os cemitérios), lugares simbólicos (como as 

comemorações, os aniversários) e lugares funcionais (como os manuais, as autobiografias ou 

as associações). Logo, o Antônio Accioly, para os atleticanos, e o Jóquei Clube de Goiás, para 

 
3Por exemplo, basquete, tênis e sinuca. Além dos esportes, o clube contava com sauna, salão de festas, restaurante 

e um espaço infantil, com piscinas, tobogãs e playground.  
4O Popular pertence ao Grupo Jaime Câmara, um conglomerado de mídia formado por 24 veículos de 

comunicação de Goiás, Tocantins e Distrito Federal. O Popular, sob a direção dos irmãos Joaquim Câmara Filho, 

Vicente Rebouças Câmara e Jaime Câmara, foi fundado em abril de 1938. Mais de 80 anos depois, esse jornal 

continuaria sendo um dos mais influentes periódicos do estado.  
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os joqueanos, poderiam se encaixar em “lugares monumentais”. Então, por esse motivo, seriam 

patrimônios culturais para esses grupos.  

Ademais, o patrimônio cultural é um meio de interpretação da história e uso político da 

memória coletiva; selecionado mediante a conveniência nacional (CAMPOS, 2010). O 

patrimônio também é um campo de disputas, que se apresentam nas dicotomias “memória e 

esquecimento”, “preservação e destruição”, “identidade e diferença” (CAMPOS, 2019). 

Campos (2019) também pontua que a criação de um patrimônio cultural passa pela 

formalização do Estado.  Para Gonçalves (1996), os discursos sobre o patrimônio, no Brasil, 

tendem a focar no risco da perda. Dessa maneira, produzem uma narrativa sobre a necessidade 

de uma salvaguarda estatal para “proteger” os bens culturais da destruição. 

De acordo com Halbwachs (1990), há uma distinção entre memória individual e 

memória coletiva. A memória individual estaria no quadro de personalidade de um indivíduo, 

no qual haveria as suas lembranças. Por sua vez, a memória coletiva faria com que esse mesmo 

indivíduo, em determinados momentos, se comportasse “simplesmente como membro de um 

grupo que contribui para evocar e manter as lembranças impessoais, na medida em que estas 

interessam ao grupo” (HALBWACHS, 1990, p.53).   

Os movimentos sociais, segundo Viana (2016), são “mobilizações de grupos sociais que 

produzem senso de pertencimento e objetivos gerados por insatisfação social (demandas, 

necessidades, interesses, etc.) com determinada situação social” (VIANA, 2016, p. 48). Os 

movimentos dos atleticanos e dos joqueanos podem ser considerados ramificações dos 

movimentos pela patrimonialização dos bens culturais, que, por sua vez, seriam uma 

ramificação dos movimentos sociais urbanos.  

A notícia é o resultado de um conjunto de elementos. Medina (1988) afirma que o tempo 

e o espaço são variáveis da informação jornalística, que foram potencializados com inovações 

tecnológicas. A matéria origina-se com uma pauta, que pode ser intencional, procurada ou 

imprevista. Essa pauta, então, passa por um processo de angulação – que funciona em três 

níveis: nível grupal (linha editorial, empresarial), nível massa (“gosto médio”, pensada para um 

público heterogêneo) e nível pessoal (subjetividade do jornalista). Logo, a mensagem 

jornalística resulta da articulação: “Da realidade, atual e significativa para o homem de hoje, à 
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representação que se faz dessa realidade num veículo de comunicação, a mensagem codificada 

pode ser analisada nas relações dos principais elos do processo” (MEDINA, 1988, p.73). 

De acordo com Chartier (2002), as representações do mundo social são sempre 

determinadas pelos interesses dos grupos “que as forjam. Daí, para cada caso, o necessário 

relacionamento dos discursos proferidos com a posição de quem os utiliza” (CHARTIER, 2002, 

p.17). Representações estão em um campo de concorrências e de competições “cujos desafios 

se enunciam em termos de poder e de dominação” (CHARTIER, 2002, p.17). 

A identidade regional também é parte da luta das representações. Segundo Bourdieu 

(2010), o que está em jogo nessa luta é o poder de impor uma visão do mundo social por meio 

dos princípios de “di-visão” que, quando imposto ao grupo, “realizam o sentido e o consenso 

sobre o sentido e, em particular, sobre a identidade e a unidade do grupo, que fazem a realidade 

da unidade e da identidade do grupo” (2010, p. 113). Bourdieu (2010) reforça que os critérios 

da identidade regional (como a língua, o dialeto e o sotaque) são objetos de representações 

mentais. Assim, seriam atos de percepção e de apreciação, de conhecimento e de 

reconhecimento.  

Assim, este trabalho propõe uma análise do discurso do jornal O Popular. O método 

análise de discurso busca analisar uma visão individual. Segundo Malhães (2009), discurso é a 

apropriação da linguagem por um emissor. Isso o confere um papel ativo, constituindo-o em 

sujeito de ação social. A análise de discurso tem duas vertentes: a análise de discurso francesa, 

que se caracteriza pela ênfase no assujeitamento do emissor, e a análise de discurso inglesa, 

cujo foco é no papel ativo do emissor. Conforme Malhães, “como analisar significa dividir, a 

análise de discurso é, na verdade, a desconstrução do texto em discursos, ou seja, em vozes” 

(MALHÃES, 2009, p.306). Então, esse método “desmonta” o discurso para compreender como 

foi construído. 
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OS MOVIMENTOS DOS ATLETICANOS E DOS JOQUEANOS DENTRO DO 

POPULAR 

O “ALVOROÇO” DOS ATLETICANOS 

 

Embora o movimento em si tenha conquistado pouco espaço dentro das páginas d’O 

Popular, a sua principal demanda, a reforma do estádio Antônio Accioly5, foi amplamente 

coberta pelo jornal. Entre notícias (principalmente), reportagens, espaço dos leitores e 

entrevistas, os desdobramentos do movimento apareceram em 44 matérias do periódico. 

Dessas, 41 na editoria de Esporte, uma em Opinião, uma em Cidades e uma no Maganize 

(cultura). A palavra patrimônio apareceu com significado ambíguo e o desejo dos atleticanos 

pela patrimonialização do estádio ficou relegado às entrelinhas – compreensível apenas para os 

leitores que já soubessem desse desejo dos torcedores.  

Em 10 de dezembro de 2015, O Popular noticiou que o Atlético poderia negociar bens 

para pagar as dívidas, incluindo a venda de parte do estádio Antônio Accioly. O então 

presidente do clube, Maurício Sampaio6 apresentou dois projetos para o Accioly em uma 

reunião do Conselho Deliberativo do Atlético: um para arrendamento da área e outro para a 

venda (O POPULAR ONLINE, 2015). Com a venda, um centro comercial seria construído no 

local do estádio. Além disso, os dirigentes do Atlético pretendiam aderir ao Profut7. Assim, o 

time pagaria cerca de R$320 mil mensais para abater as dívidas junto ao governo.  

Segundo Sampaio, em uma notícia de 12 de dezembro de 2015, o Atlético Goianiense 

tinha uma renda de R$350 mil mensais na época, provinda dos direitos de transmissão dos 

jogos, e, por isso, precisaria de uma nova fonte de renda depois de aderir ao Profut. O dirigente 

ainda recebeu espaço dentro da matéria para reclamar do torcedor, que “tem de entender nossa 

situação, ele não participa, sequer vai aos jogos” (O POPULAR ONLINE, 2015). Sobre a 

conexão do estádio com o torcedor e com o bairro de Campinas, Sampaio 

 
5“O campo surgiu em uma área pública municipal (APM) que foi invadida pelos jovens idealizadores do time. 

Posteriormente, Accioly conseguiu recebê-la através de doação do Município, com a promessa de executar 

atividades que pudessem atender a comunidade, o que nunca aconteceu, mas a área continuou sendo do clube [...] 

em 1947 foi inaugurado o Estádio, todo murado e com o nome de Antônio Accioly, em homenagem ao benfeitor 

atleticano” (PRADO, 2018, p. 71 e 72). Antônio Accioly foi presidente do Atlético Clube Goianiense. 
6 Empresário e dirigente esportivo, Maurício Sampaio foi denunciado pelo Ministério Público como mandante do 

assassinato do jornalista esportivo Valério Luiz, em 2012.  
7 O Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro (Profut) possibilitou 

aos times de futebol a renegociação dos débitos fiscais junto à Receita Federal, à Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional, ao Banco Central, entre outros do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). 
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acredita que o clube tenha de viabilizar o que for rentável, até pela dificuldade 

financeira que vive. “O Atlético é de Campinas ou do Estado de Goiás? Tem lá um 

terreno com um pedaço de arquibancada, gramado... É a origem do clube, mas está 

depauperada”, enfatiza o dirigente. Para Sampaio, o Accioly é “só um ponto nessa 

imensidão” de assuntos que o clube vive hoje. (O POPULAR ONLINE, 2015) (grifo 

meu) 

 

No mesmo dia, O Popular também noticiou que as “primeiras especulações sobre a 

possibilidade de arrendamento do Estádio Antônio Accioly causaram alvoroço entre os 

torcedores do Atlético” (O POPULAR ONLINE, 2015). O “alvoroço” foi representado por dois 

membros do movimento atleticano: o historiador Paulo Winícius Maskote8 e o geógrafo e 

historiador Horieste Gomes9. Maskote explicitou a principal meta do movimento, o “que 

defendemos é a reforma do estádio” (O POPULAR ONLINE, 2015). Essa foi a única matéria 

analisada que deu voz ao movimento social em si: 

 

O professor Horieste Gomes considera a possibilidade de mobilizar a comunidade de 

Campinas para impedir a retirada do estádio, que, segundo ele, tem a ver com a 

identidade do bairro. Gomes acredita que um shopping seria possível ali se estivesse 

integrado ao Accioly. [...] Maskote enfatiza que não acredita que a situação financeira 

do Atlético esteja tão crítica a ponto de ter de vender o patrimônio. (O POPULAR 

ONLINE, 2015) 

 

Dentro da narrativa do jornal, o “alvoroço” dos atleticanos tinha apenas um objetivo: à 

volta para o estádio Antônio Accioly. O termo “patrimônio” possuía um significado ambíguo: 

seria um patrimônio financeiro ou um patrimônio cultural? Contudo, no site de torcedores 

Dragão Goiano, em 19 de dezembro de 2018, há um balanço sobre o movimento dos 

atleticanos, suas conquistas e demandas ainda em andamento. A Associação de Torcedores do 

Atlético Goianiense (ACAD) surgiu em 2016  

 

na luta pela reabertura e reforma do Estádio Antônio Accioly, contra a transformação 

do Campo em Shopping [...] A primeira meta foi conquistada, o Dragao [sic] voltou 

para Campinas, pro Accioly. Agora essa nova gestão da ACAD, segue em frente na 

 
8Sócio-proprietário do Atlético Clube Goianiense, Paulo Winícius Maskote, em 2019, criaria e assumiria o 

Departamento de Patrimônio Histórico e Cultural do Atlético, com um projeto de fundar um museu atleticano no 

estádio Antônio Accioly.  
9Horieste Gomes publicou, em 15 de junho de 2015, um artigo de opinião no jornal Diário da Manhã, intitulado 

“A dimensão histórico-comunitária do campo do Atlético Clube Goianiense, ou o porquê da necessidade de 

retornar ao Estádio Antônio Accioly”. No artigo, Gomes defende a historicidade do estádio, a sua ligação com a 

identidade e com a história de Campinas e o seu lugar enquanto patrimônio histórico do bairro.  
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luta pela valorização da história e patrimônio cultural do clube. (DRAGÃO ONLINE, 

2018) 

 

Como veremos a seguir, essa “luta” obteria resultados, embora não tenha conseguido a 

patrimonialização. Ainda no dia 16 de dezembro, o periódico produziu uma reportagem 

intitulada “O que será do Antônio Accioly?” (FERRO, 2015). Nessa matéria, O Popular pontua 

que só “a ideia de arrendar o estádio já gera controvérsia e até revolta em alguns torcedores. 

Por mais que existam atleticanos que considerem que seja melhor repassar a área, muitos não 

querem ver o palco de seu time ser destruído” (FERRO, 2015).  

Em 19 de dezembro de 2015, o jornal noticiou que “Dragão volta para casa” (LESSA, 

2015). Em uma reunião com cerca de 30 conselheiros, a diretoria escolheu dar andamento ao 

projeto de reforma do estádio Antônio Accioly, voltar a jogar no local e, portanto, desistiu do 

arrendamento e da venda. A partir desse ponto, houve uma mudança no discurso sobre o estádio, 

particularmente por parte de Maurício Sampaio, o que foi pontuado pelo jornal: 

 

Para Sampaio, a saída passa pelo retorno ao Estádio Antônio Accioly, que não sedia 

jogos oficiais do time principal desde o dia 4 de abril de 2010, quando jogou pela 

última vez no local. [...] “O Atlético tem a história dele em Campinas. Se tiver o 

estádio (Antônio Accioly) pronto para 10 mil pessoas, pode ter certeza que vai jogar 

em casa cheia. Pode não lotar, mas terá muita gente. É nossa casa”, afirma o 

dirigente, que assumiu o clube em janeiro de 2015 e não via perspectivas de 

reutilização da velha praça esportiva campineira – chegou a cogitar o 

arrendamento da área. (SILVA, 2015) (grifo meu) 

 

Entre 29 de dezembro de 2015 e 18 de agosto de 2018, data da reinauguração, a reforma 

do estádio recebeu uma ampla cobertura pelo O Popular. O então diretor de futebol e vice-

presidente do clube, Adson Batista10, explicou na notícia “Expectativa é de lucro no Accioly” 

os motivos da volta para o Accioly: reaproximação com a torcida, expectativa de aumento 

considerável da média de público e do lucro com a venda dos ingressos. “O torcedor é muito 

bairrista e gosta muito da ‘Campininha’.  

Assim, a relação da diretoria com o torcedor é de cunho econômico. O Atlético atendeu 

ao desejo dos seus “consumidores” e esperava obter lucro em troca. O Accioly não foi tombado. 

Contudo, o clube encontrou uma maneira de atender ao torcedor, que pedia uma valorização da 

história e do patrimônio cultural: a criação de um museu. Assim, o historiador Paulo Winícius 

 
10Adson Batista é o presidente do Atlético Clube Goianiense em 2021. 
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Maskote, que representou o movimento atleticano anteriormente, assumiria o Departamento de 

Patrimônio Histórico e Cultural e o projeto do museu em 2019, informação trazida pelo jornal 

numa matéria intitulada “Accioly e título goiano reforçam identidade do torcedor atleticano” 

(PEREIRA, 2019).  

Por fim, a principal discussão sobre o Accioly enquanto patrimônio cultural do bairro 

Campinas e de Goiânia, dentro das páginas d’O Popular, partiu de um release da Universidade 

Federal de Goiás (UFG), disponível na editoria Cidades. Em comemoração aos 207 anos de 

Campinas, a UFG produziu um Roteiro Memorial Campineiro e um estudo com propostas de 

intervenções nos locais. Assinado pelo arquiteto Rodolpho Teixeira Furtado, com orientação 

de Marcelina Gorni 

 

a pesquisa partiu do pressuposto de que o patrimônio de Campinas vai além dos 

prédios: está nas ruas, nas relações e, sobretudo, nas recordações. Assim, como 

conclusão do estudo, seis pontos fazem parte da memória afetiva da chamada 

Campininha das Flores: Praça Joaquim Lúcio, Praça da Matriz, Estádio Antônio 

Accioly, Mercado de Campinas, Cine Campinas e Avenida Bahia. Atualmente, esses 

locais estão modificados, têm outros nomes ou já nem existem, mas, ainda assim, 

segundo o arquiteto, “deixaram rastros” e, portanto, merecem ser reconhecidos e 

visitados. (O POPULAR ONLINE, 2017) 

 

Prado (2018) considera o estádio Antônio Accioly um lugar de memória da população 

de Campinas. “Aquele espaço é parte da manifestação cultural deles, é um signo da paixão pelo 

time. Ele é a decodificação de um sentimento” (PRADO, 2018, p. 78). Apesar de estarem fora 

do traçado tombado de Campinas, edifícios como o Accioly, o Mercado Municipal e a igreja 

Matriz de Campinas “são sempre citados como referências para os usuários e moradores, ainda 

que não sejam vistos da mesma forma pelos órgãos que salvaguardam” (OLIVEIRA, PRADO 

e GODINHO, 2017, p.2). Além disso, houve um pedido de tombamento do estádio em 21 de 

março de 2001, pelo torcedor Ivo Oliveira dos Santos. O pedido recebeu um parecer favorável 

da relatora, a arquiteta Kátia do Carmo. Contudo, o processo de tombamento foi julgado pelo 

Conselho Municipal de Cultura e a decisão foi contrária ao tombamento (PAULA, 2019). 

Na narrativa do O Popular, embora haja uma presença da retórica da perda, o 

“patrimônio” surgiu como um termo ambíguo em relação ao estádio Antônio Accioly. Um local 

de forte identificação do torcedor atleticano, para o jornal, mas visto como um patrimônio 
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cultural de Campinas apenas quando essa informação veio da UFG. Na maioria dos casos, o 

estádio Antônio Accioly apareceu como um “patrimônio” econômico do Atlético Clube 

Goianiense que poderia reaproximá-lo dos seus consumidores. 

 

#SALVEJÓQUEI 

 

 “Após matéria publicada pelo O POPULAR” (O POPULAR ONLINE, 2017), o 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás (CAU-GO) enviou uma nota à imprensa 

defendendo ser primordial garantir a integridade da estrutura da edificação do Jóquei Clube de 

Goiás11, independente de quem viesse a comprar o prédio. A nota se referia a notícia “Sede do 

Jóquei Clube está à venda” (ABREU, 2017), assinada pelo jornalista Vandré Abreu12. Em 

conjunto com a nota e para preservar o Jóquei Clube, o CAU-GO lançou a campanha 

#salvejóquei nas redes sociais em 30 de novembro de 2017. O Popular disponibilizou a integra 

da nota, que também serve como um resumo da retórica do CAU-GO: 

 

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás (CAU/GO) manifesta sua 

preocupação a respeito do futuro de um dos maiores patrimônios históricos e 

arquitetônicos da capital e do Estado: o Jóquei Clube de Goiás. Projetado em 1962 

pelo maior nome vivo da arquitetura brasileira, Paulo Mendes da Rocha, a edificação 

integra o movimento moderno brasileiro, constitui a paisagem do Centro de 

Goiânia e faz parte da memória afetiva e da identidade do goianiense. (O 

POPULAR ONLINE, 2017) (grifo meu) 

 

O jornal destacou o trecho grifado dentro do corpo da notícia. O jornalista Vandré Abreu 

foi responsável pela cobertura do Jóquei Clube de Goiás na maioria das notícias analisadas. Ele 

também assinou a notícia da venda da sede do clube, datada de 29 de novembro de 2017, que, 

como apontou o próprio jornal, serviu de ponta pé para o movimento: 

 
11 O Jóquei Clube de Goiás foi fundado em 10 de março de 1938, com o nome “Automóvel Clube de Goiás”. 

Posteriormente, na década de 1970, a primeira sede foi demolida, dando lugar à atual sede social, “cujo projeto é 

do arquiteto paulistano Paulo Mendes da Rocha. O edifício modernista marcou uma nova fase do clube, 

destacando-se pelos acontecimentos esportivos que promovia, tais como os grandes torneios de basquete e de 

sinuca” (BOAVENTURA, FIACCADORI, BOAVENTURA, 2016, p.141). 
12 O jornalista participou da 71ª Reunião Plenária Ordinária do CAU-GO, realizada no dia 28 de novembro de 

2017. Segundo a ata da reunião, a “Vice-Presidente do CAU/GO, Maria Ester de Souza, ampliando a discussão do 

tema trazido por Lana – meio ambiente – informou aos presentes sobre a necessidade de preservação do Jóquei 

Clube de Goiás, no centro da capital. As instalações do clube mais antigo da cidade situam-se em área envoltória 

de bem de tombamento estadual. Portanto, defender o Jóquei é defender a história de Goiânia – a história de Goiás, 

tornando incabível qualquer possibilidade de desconfiguração” (CAU-GO, 2017).  
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Os carnavais mais memoráveis de Goiânia nas décadas de 1940 a 1970 poderão dar 

lugar aos cultos evangélicos nos próximos anos. A sede do Jóquei Clube de Goiás, o 

mais antigo da capital, localizada no Centro, entre a Avenida Anhanguera e Rua 3, 

está à venda. O processo foi iniciado em outubro, com a aprovação, em assembleia 

dos sócios, da proposta da atual diretoria do clube, encabeçada pelo advogado e ex-

deputado Manoel de Oliveira Mota, pela venda da sede principal para o pagamento 

das dívidas, que somam R$ 40 milhões, e reconstrução de outro clube, no terreno do 

Hipódromo da Lagoinha, no Setor Cidade Jardim. A expectativa da diretoria é que a 

venda da histórica sede no Setor Central seja finalizada neste ano. A reportagem do 

POPULAR apurou que a negociação mais avançada é com a Igreja Universal, que 

teria interesse na construção de um templo no local. [...] O presidente reforça que não 

há nenhuma cláusula ou legislação que dê à sede o patamar de patrimônio histórico e, 

logo, é possível que ele venha a ser demolido.  (ABREU, 2017) 

 

Com a venda para a Igreja Universal, a sede do Jóquei Clube poderia ser demolida. Já 

nessa primeira matéria, a sede foi descrita como “histórica”. Além disso, o presidente reforçou 

que a sede não possuía o patamar de patrimônio histórico, o que levanta a questão: por que ele 

reforçou isso? Houve um questionamento por parte do jornal? O tombamento ganhou também 

um subtópico dentro da notícia, denominado de “Sem tombamento”. De acordo com esse 

subtópico, a diretoria consultou o Conselho Municipal de Patrimônio Histórico e o Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), pois o centro de Goiânia e o prédio em 

frente ao Jóquei Clube possuíam tombamento.  

“Os joqueanos acreditam que falta apenas essas informações para que o negócio possa 

avançar” (ABREU, 2017). Como mostra esse trecho, o tombamento apareceu como um 

empecilho para a venda desde o início, mesmo que de maneira indireta. Veremos mais adiante 

que isso foi algo recorrente na retórica do Popular, especialmente do jornalista Vandré Abreu. 

Outro ponto de nota nessa notícia inicial é o fator econômico. A venda seria uma necessidade 

para quitar as dívidas do clube (ABREU, 2017), com o jornal argumentando que o projeto 

original de Paulo Mendes da Rocha já havia sido alterado ao longo do tempo, para a construção 

de um estacionamento, “o idealizado deu lugar à funcionalidade e necessidade de fazer dinheiro 

para o Clube” (ABREU, 2017). 

Funcionalidade e economia, segundo O Popular, resultaram nas alterações do projeto 

de Paulo Mendes da Rocha. Contudo, será que esses foram realmente os únicos motivos? Para 

Boaventura, Fiaccadori e Boaventura (2016), as alterações tinham um cunho elitista. Elas 
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visariam impedir que o clube passasse pelo processo de popularização que atingia o Setor 

Central na década de 1980. Esse seria o caso do estacionamento privado, que substituiu a 

passagem que ligava às quadras do clube à Avenida Anhanguera e Rua 3. O conjunto de 

intervenções mudou a relação que o Jóquei Clube de Goiás possuía com o espaço urbano.  

Ainda em 29 de novembro de 2017, O Popular liberou outra notícia sobre o Jóquei 

Clube de Goiás, “Arquitetos lutam pela história”, cujo primeiro parágrafo trazia o seguinte 

trecho: “Os profissionais questionavam o fim de uma parte da história da capital com a possível 

demolição do prédio, que deveria ser tombado pelo patrimônio arquitetônico da cidade” 

(ABREU, 2017). Em dezembro de 2017, “CAU propõe tombar o Jóquei Clube de Goiás” 

(BURIGATO, 2017). A ideia partiu da então vice-presidente do CAU-GO e também quem 

iniciou o movimento #salvejóquei, Maria Ester de Souza, que temia a possibilidade da 

demolição da sede. A justificativa para o tombamento13 se aproximou da retórica da primeira 

nota do CAU-GO, com a ênfase na importância do autor do projeto do prédio, Paulo Mendes 

da Rocha14. O jornal informou que um protesto seria realizado no dia 17 de dezembro.  

Esse protesto obteve cobertura do O Popular, com três pontos dignos de atenção. A 

primeira foi a descrição dos joqueanos: “grupo de manifestantes”, “manifestantes”, que seriam 

“Sócios, arquitetos, professores e entusiastas voltam a se reunir em frente a edificação no Centro 

para reclamar de venda e possível demolição do local” (ABREU, 2017). Essa descrição se 

manteve consistente até 2019, quando “os manifestantes” são descritos como “Sócios e pessoas 

da sociedade civil, especialmente arquitetos e urbanistas, passaram a fazer protestos e 

manifestações públicas contra a venda da área, inclusive entrando com o processo no Iphan 

para o tombamento, o que traria a preservação do prédio” (ABREU, 2019). 

A segunda foi a presença dos então vereadores Paulo Magalhães (então PSD) e Jorge 

Kajuru (então PRP) na manifestação. Apesar disso, Maria Ester de Souza insinuaria, 

posteriormente, que há “grupos econômicos” interessados na venda do clube15. A terceira 

questão foi que a proposta do protesto era realizar um abraço simbólico em todo o quarteirão 

 
13 O parecer para o tombamento partiu do arquiteto e urbanista Lucas Jordano, professor da Universidade Federal 

de Goiás. 
14 Principalmente por Paulo Mendes da Rocha ter vencido prêmios importantes na área da arquitetura, como o 

Mies van der Rohe, o Leão de Ouro, e o Ptritzker, que, segundo o jornal, seria o “Nobel da Arquitetura”. 
15 “em uma reunião que eu participei na Câmara Municipal percebi que havia forte interesse de um grupo 

econômico e, quando há um grupo com dinheiro interessado, normalmente eles vencem” (ABREU, 2018). 
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da sede, o que não foi possível por não haver manifestantes suficientes. Esse fato seria motivo 

de chacota por parte do então presidente do Jóquei Clube de Goiás: 

 

Para Mota, mesmo se estivesse tudo arrumado no Jóquei Clube nem 10% dos sócios 

compareceriam no local. “Destruíram tudo aqui e eles não vieram e agora vão vir 

ratear 20 e poucos mil reais? Eles fizeram movimento com mídia espontânea, com a 

vontade de dar abraço no Jóquei e conseguiram abraçar só o portão”, afirma. [...] a 

venda da razão da sede, que estava praticamente selada em dezembro para a Igreja 

Universal, em mais de R$ 45 milhões. O pedido de tombamento do patrimônio da 

construção, segundo ele, afastou o interesse. (ABREU, 2018) 

 

A responsabilização do pedido de tombamento pela desistência da venda continuou 

recorrente dentro da narrativa do jornal e de Mota, presente inclusive em uma notícia de 2019, 

“Há proposta de tombamento do prédio, o que inviabilizou a venda” (ABREU, 2019). Mota 

chegou a acusar o movimento de prejudicar o clube e a cidade16. Mas seria realmente esse o 

caso? O pedido de tombamento afastou o interesse da igreja? As notícias do O Popular 

possibilitam outra interpretação. Em 19 de dezembro de 2017, o periódico noticiou que “Justiça 

suspende a venda do Jóquei Clube de Goiás” (NUNES, 2017). 

A partir de um pedido realizado pela Procuradoria Geral do Município de Goiânia, a 

suspensão tornou o imóvel indisponível para a venda. A ordem judicial “impede a aquisição do 

imóvel por pessoa física ou jurídica enquanto existir débitos com a municipalidade” (NUNES, 

2017). A alienação da propriedade poderia caracterizar fraude à execução fiscal. O Jóquei 

também teria que comprovar ter patrimônio suficiente para pagar a dívida com o município por 

determinação judicial. A Igreja Universal do Reino de Deus também foi intimada a informar 

sobre as negociações. Em comum com o movimento, não estaria à motivação, mas sim a sua 

origem: 

 

Conforme pontuado, o exequente informa que o executado está desfazendo de seu 

patrimônio imobiliário com a finalidade de impedir o pagamento de seus credores. 

Para subsidiar suas alegações, apresenta, entre outros documentos, diversas 

notícias veiculadas em meios de comunicação dando conta de que a Igreja Universal 

do Reino de Deus pretende adquirir o imóvel situado na Avenida Anhanguera para 

nele construir um templo, além de parecer expedido pela Secretaria Municipal de 

Planejamento Urbano e Habitação em processo administrativo instaurado pela 

mencionada instituição religiosa para viabilizar a utilização da área. A controvérsia, 

portanto, reside na constatação de estar ou não o executado praticando atos que, em 

tese, caracterizam fraude à execução fiscal. (GOIÁS. Tribunal de Justiça do Estado 

 
16 “Esse pessoal não tem noção dos prejuízos que causou ao Jóquei e ao Município” (O POPULAR ONLINE, 

19/01/2018 B). 
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de Goiás. 1 ª Vara de Fazenda Pública Municipal. Processo nº 

0245949.84.2000.8.09.0051. Exequente: Município de Goiânia. Executado: Jóquei 

Clube de Goiás. Relator: Juiz substituto Vitor França Dias Oliveira. Goiânia, 18 de 

dezembro de 2017. Disponível on-line) (grifo meu) 

 

O processo ainda estaria ativo no ano de 2021, o que provavelmente continuaria 

impedindo a venda. De acordo com o periódico, em outra notícia, o próprio Iphan levava em 

consideração as “polêmicas” em torno da venda. “Segundo a assessoria de imprensa do Iphan, 

foi considerada “a relevância do bem e a polêmica local que envolve o tema”, para que o 

processo fosse enviado para manifestação da Câmara Técnica do Conselho Consultivo do 

Patrimônio Cultural” (ABREU, 2018).   

Dessa maneira, dentro da narrativa do jornal O Popular, o Jóquei Clube de Goiás 

pertence à história e à memória de Goiânia. O Popular reforçou a retórica da perda de Maria 

Ester de Souza, do movimento #salvejóquei e do CAU-GO, como justificativa para o 

tombamento. Também dando seguimento a visão do CAU-GO, o jornal destacou a importância 

do arquiteto Paulo Mendes da Rocha. Entretanto, a divisão para com a visão do movimento se 

deu com relação à venda. Economia e história estavam em um embate dentro da narrativa, em 

um impasse judicial, com o tombamento sendo continuamente responsabilizado pela 

manutenção dos problemas financeiros do clube. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Hobsbawn (1998) pondera sobre três problemas na escrita da história do presente: a 

questão geracional, como as perspectivas do passado podem mudar enquanto procedimento 

histórico e as suposições sobre a época compartilhadas pela maioria das pessoas. Além disso, 

para o autor, a retrovisão é uma das principais habilidades do historiador. Essa retrovisão faltou 

para este trabalho, pois o processo de tombamento do Jóquei Clube de Goiás continua em 

andamento em 2021.  

Contudo, podemos perceber como o jornal O Popular produziu discursos diferentes 

sobre os movimentos para a patrimonialização desses bens culturais. A historicidade do Jóquei 

Clube de Goiás, o seu lugar na memória de Goiânia e o seu status de patrimônio cultural, 
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estiveram presentes desde a primeira notícia sobre a venda. Por outro lado, “patrimônio” surgiu 

com significado ambíguo nas notícias do estádio Antônio Accioly. O movimento #salvejóquei 

foi uma “manifestação” encabeçada por vários membros da sociedade civil, enquanto o 

movimento atleticano foi um “alvoroço” dos torcedores do clube.  

É possível que essa diferença seja, em parte, porque o movimento dos atleticanos foi 

coberto pela editoria de Esporte, enquanto o movimento dos joqueanos foi coberto pelas 

editorias de cultura (Magazine) e, principalmente, Cidades. Embora as duas matérias que mais 

destacaram a conexão do Accioly com o bairro Campinas estivessem em Maganize e Cidades, 

esta última – e também a que mais se aprofundou no tema – partiu de um release da 

Universidade Federal de Goiás. O Popular respeitou o parecer especialista da UFG, no caso do 

Accioly, e do CAU-GO e do Iphan, no caso do Jóquei Clube. Entretanto, antes mesmo de 

possuir esse parecer, o Jóquei Clube já era considerado um lugar de memória. 

Mesmo não considerando o estádio Antônio Accioly um patrimônio cultural, a retórica 

da perda esteve presente nas duas narrativas. O medo da destruição motivou os dois 

movimentos e foi reforçado pelo jornal. O Popular recorreu à retórica da perda para justificar 

a patrimonialização do Jóquei Clube de Goiás e a reforma do estádio Antônio Accioly.Por fim, 

O Popular construiu o patrimônio cultural como detentor da identidade regional e da memória 

de Goiânia. Essa construção esteve presente principalmente nas notícias do Jóquei Clube de 

Goiás. No caso do estádio Antônio Accioly, o estádio deteve a identidade e a memória do 

torcedor atleticano e, quando apoiado por um especialista, do bairro Campinas. Dessa maneira, 

a representação dos dois espaços esportivos foi desigual. Especialmente quando se considera 

que o movimento social para salvar o estádio Antônio Accioly gerou uma maior mobilização 

da população de Goiânia. 
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ST 14 - Patrimônios dissonantes, direitos e resistência 

 

Os passados sensíveis e o museu: reflexões sobre as rodas de conversas com 

ex-presos políticos no Memorial da Resistência (SP) 

 

Marcelo Henrique Leite1 

 

Resumo: O Memorial da Resistência de São Paulo, inaugurado em 2009, é hoje um espaço 

museológico onde funcionou, desde o início do século XX, o Departamento de Ordem Política 

e Social (DEOPS). Durante os regimes de exceção, de 1937 a 1945, e o mais recente, 1964 a 

1985, foi usado veemente para prender opositores políticos dos respectivos governos ditatoriais. 

Assim, o espaço prisional, desativado em 1983, é hoje um lugar de memória onde funciona um 

museu com sua concepção voltada a discussões sobre regimes autoritários e violações dos 

direitos humanos. Desde a abertura do museu, a Ação Educativa desenvolve as “Rodas de 

conversa com ex-presos políticos”. Esse espaço pedagógico tem como objetivo o contato de 

estudantes de diferentes níveis de ensino, ou grupos variados, com as narrativas das 

experiências de homens e mulheres que ali estiveram presos. O encontro tem a duração de 1h, 

com espaço de perguntas dos participantes aos ex-presos políticos. A comunicação aqui 

proposta é uma análise dessa atividade como uma ferramenta potente para reflexões sobre a 

luta pelo direito à memória, assim como a necessidade de defender as instituições democráticas. 

O objeto é a experiência do proponente desta comunicação enquanto professor acompanhante 

de 4 rodas de conversa, de 2017 a 2020, com alunos da educação básica, com diferentes ex-

presos políticos: Maurice Politi, Dulce Muniz e Aton Fon Filho. Dessa forma, propõe-se uma 

reflexão acerca da importância do testemunho como objeto de estudo para a História do Tempo 

Presente, bem como para os estudos de patrimônios sensíveis no Ensino de História.  

 

Palavras-chave: Passado sensíveis; museu; Memorial da Resistência. 

 

Os traumas da tortura eram grandes. Eu sentia isso nos sonhos e nos pesadelos. A medida 

em que fui colocando pra fora falando, eu fui extraindo de mim aquilo de mal havia lá dentro. 

Eu comecei a vencer os torturadores que continuavam a me torturar.2 Esse trecho é parte da 

entrevista com Anivaldo Padilha, 81 anos, ao falar sobre suas ações na luta por memória, 

verdade e justiça após a experiência como preso político durante a ditadura civil militar. 

 
1 Doutorando em História na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). Bolsista CAPES. 
2PADILHA, Anivaldo. Anivaldo Padilha: depoimento. [ago.2021] Entrevista concedida a Marcelo Henrique 

Leite. 87 minutos. Arquivo Pessoal 
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Atualmente, Anivaldo é colaborar no projeto de rodas com alunos da educação básica 

organizada pelo Memorial da Resistência de São Paulo. 

A proposta de sentar em roda para ouvir histórias de pessoas mais velhas faz parte da 

nossa essência enquanto sociedade, pois evoca um aspecto de nossa ancestralidade, quando 

livros e internet não são a fonte principal de informação e memória. As rodas de conversas com 

ex-presos políticos se aproximam dessa experiencia intergeracional em que o ouvir o que esses 

mais velhos têm a dizer é o cerne da atividade. As rodas, como serão chamadas aqui, consistem 

em construir uma conversa entre sujeitos que experienciaram a perseguição política de um 

Estado ditatorial com estudantes nascidos e em formação em uma sociedade democrática.  

Dito isso, esta comunicação busca apresentar caminhos explicativos sobre a emergência 

no campo dos museus do enfrentamento de eventos e períodos que violaram direitos humanos. 

Em nosso tempo, identifica-se uma cultura histórica voltada a enfrentar o passado violentos de 

estados nacionais, governos ou grupos sociais. Assim, é por meio de minha experiência como 

professor que surge o interesse por estudar essa temática. Inicialmente parto dela, para seguir 

apresentando conjunturas internacionais a respeito do tratamento dado ao tema para, por fim, 

ainda que breve, tecer considerações quanto a importância das rodas de conversas. 

O Memorial da Resistência, em São Paulo, desde sua abertura ao público, em 2009, conta 

com a atividade que dá título a este texto. O Museo Sitio de Memoria ESMA, em Buenos Aires, 

também oferece o que eles chamam de Encuentros virtuales con sobrevivientes de la ESMA. 

Outro caso, é o do Museu Casa Anne Frank, em Amsterdã, que, por meio de institutos 

localizados em diferentes países, como o Brasil, desenvolve exposições em escolas e espaços 

públicos sobre o tema. Em 2017, pude, na abertura de uma exposição, como professor de uma 

turma de 9º ano de uma escola privada, levar alunos conversar com Nanete. Na ocasião, a 

sobrevivente do Holocausto, falou sobre sua experiência em campos de concentração e abriu 

para perguntas as crianças e jovens presentes. Foi dessa forma que tive contato com este tema 

que hoje pesquiso em meu doutorado e apresento nesta comunicação. 
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Fotografia 1 – Abertura da exposição da Casa Anne Frank, por Nanete, na cidade de Cabreuvá, São Paulo 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: https://www.ipbrasil.org/anne-frank.html 

 

Fotografia 02 - Alunos de 9º ano com Nanete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo Pessoal 

 

 

 

https://www.ipbrasil.org/anne-frank.html
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Fotografia 3 – Alunas com Dulce Muniz, após roda de conversa, no Memorial da Resistência, em outubro de 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo Pessoal 

Fotografia 3 – Roda de conversa com Aton Fon Filho e Ana de Cerqueira César Corbisier, no Memorial da 

Resistência, em outubro de 2019 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo Pessoal 
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Fotografia 4 – Roda de conversa com Aton Fon Filho e Ana de Cerqueira César Corbisier, no Memorial da 

Resistência, no saguão da exposição “Canto Geral”, em outubro de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal 

 

Nesse caminho, é válido citar ainda que o Memorial da Imigração Judaica, em São Paulo, 

tem, em suas possibilidades de atividade, conversas com sobreviventes de campos de 

concentração que migraram para o Brasil após 1945. Ou seja, é certo que museus de história ou 

memoriais, os quais tem em seus fatos museais algum tipo de tema relacionado a violações de 

direitos humanos, tragédias ou guerras constroem atividades que usem o testemunho como ação 

educativa. Esses exemplos nos sinalizam como os museus são criados - ou trazem para suas 

exposições -  passados sensíveis. 
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A noção de passados sensíveis que permeia minhas pesquisas toma os estudos fisiológicos 

de sensível como referência metafórica3.. Vejamos. Um machucado na pele, geralmente ocorre 

por um estímulo violento, por exemplo, uma queimadura. Rapidamente os neurônios da pele 

emitem um sinal para o cérebro. Esse sinal é a dor, a qual significa que algo está errado, 

causando desconforto. O corpo começa o processo de restaurar o lugar machucado. Até o 

processo de cicatrização, essa região fica em estado de hipersensibilidade. Quando o corpo 

consegue reparar o dano, forma-se a cicatriz que, em linhas gerais, passa a significar duas 

coisas: aquela região foi interpelada por um estímulo violento e que ali não dói mais, mas um 

dia esteve hipersensível. Muitas das cicatrizes no corpo acabam sendo esquecidas no dia a dia, 

no entanto, quando a notamos certamente nos lembramos do porquê ela está ali. 

Uma região sensível do corpo dispara sinais de dor em reação ao toque nos locais com as 

terminações nervosas hipersensíveis. Esse toque causa incômodo. Assim, entendo passados 

sensíveis como aqueles eventos que, quando abordados, disparam sinais de desconforto no 

tecido social. Essa perspectiva de reflexão sobre tais eventos, aqui neste texto, tem interface 

com os estudos sobre passados presentes4  e passados não encerrados5. 

Dito isso, cabe levantarmos questionamentos acerca do momento em que passados 

sensíveis se tornam parte do fazer museológico como tema a ser enfrentado. Para tanto, o texto 

discutirá o contexto em que é possível surgir essas rodas de conversas com ex-presos políticos. 

Ou seja, já é possível compreender que há um contexto que incentiva, não só a criação de 

museus desses tipos, mas também o fomento a atividades como a que estamos nos debruçando.  

O Memorial é um espaço museal que não esconde as gotas de sangue. Mario Chagas, ao 

analisar os museus brasileiros, sobretudo no início do século XX, mostra que esses estiveram, 

em suas fundações, ancorados em um certo espírito comemorativo, pensado por e paraas elites 

oligárquicas. Essas instituições buscavam a construção de memórias do poder, representando 

 
3 Essa inspiração parte dos estudos psicanalíticos de Freud, pois, ao desenvolver seus estudos sobre o trauma, versa 

sobre o sentido fisiológico do trauma que, em grego, quer dizer ferida, fratura. Será a partir do fim da Primeira 

Guerra Mundial que os estudos desse gênero ganharam discussões a respeito de neurose de guerra, ou seja, de 

traumas adquiridos pela experiência dos campos de batalha, em especial, as trincheiras. Sobre esse assunto, ver 

em: BOHLEBER, Werner. Recordação, trauma e memória coletiva: a luta pela recordação em psicanálise. Revista 

Brasileira de Psicanálise, v.41, n. 1, p.154-175, 2007 
4 HUYSSEN, Andreas. Seduzidos pela Memória. Arquitetura, monumento, mídia. Rio de Janeiro, Aeroplano 

Editora. 2000. 
5 ROUSSO, Henry. A última catástrofe: a história, o presente, o contemporâneo. Trad. Fernando Coelho e Fabrício 

Coelho. Rio de Janeiro: FGV, 2016. 
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os interesses das oligarquias, sendo essa a razão pela qual as gotas de sangue eram silenciadas. 

Esse tipo de prática museológica está em sincronia com a cultura histórica6 do período. 

Para estes museus, a celebração ideológica é a pedra de toque. O culto à saudade, aos 

acervos valiosos e gloriosos é o fundamental. Eles tendem a se construir em espaços 

pouco democráticos onde prevalece o argumento da autoridade, onde o que importa é 

celebra o poder sobre os outros grupos. (CHAGAS, 2015; p.34) 

A partir da segunda metade do século XX, vemos emergir movimentos para tombamentos 

de lugares, criações de museus e até mesmo memoriais virtuais que não escondem as “gotas de 

sangue”. Muito pelo contrário, é o sangue e a dor de grupos violentados, em grande parte pelo 

Estado, que tematizam e tratam esses lugares. Dessa forma, vejo que hoje há uma cultura 

histórica (GOMES, 1998; GUIMARAES,2005; GONTIJO,2019) pautada em reconhecer os 

passados sensíveis. 

Essa forma de usos do passado se apresenta início do século XX como museus pela paz. 

O museólogo Marcelo Sousa de Sá apresenta três modelos: O Museu Internacional de Guerra e 

Paz, em 1902, na Suíça; o Palácio da Paz, de 1913, em Hiaia; e o Museu Anti-guerra, criado por 

Ernst Friedrich, em 1925, em Berlim. Ainda que com estratégias distintas, anunciavam uma 

narrativa com o objetivo de denunciar o horror dos conflitos. No entanto, essas iniciativas de 

denunciar horror de conflitos vão ganhar novos sentidos após 1945 e se deslocarão do eixo 

europeu para todas as partes do mundo. 

Vejo que uma cultura histórica que abarque a denúncias das violações aos direitos 

humanos parte de dois pontos: a criação da ONU (Organização das Nações Unidas) e a noção 

de crime contra a humanidade. Em primeiro lugar é necessário compreender o mundo que após 

a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) cria uma organização internacional: a ONU. A 

organização tem como carta de fundação a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 

1948. Em linhas gerais, a carta assegura direitos femininos, discussões de respeito e igualdade 

racial, sexualidade, liberdade religiosa, imigração, entre outros. A bandeira de tolerância e 

denúncia de violências embasam a declaração.  

 
6 Cultura histórica engloba como sociedades significam o pretérito, o que passou. Ou seja, joga-se luz em como 

determinadas sociedades interpretam, transmitem e atribuem sentido as experiências ocorridas no tempo. Essas 

visões são compartilhadas entre diferentes sujeitos, situados em distintos espaços sociais como, por exemplo, 

trabalhadores do museu e historiadores de ofício. 
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O discurso dos Direitos Humanos e o combate a intolerância deram força, por exemplo, 

aos movimentos pelos direitos civis da população negra contra apartheids como nos Estados 

Unidos, nos anos de 1960, e na África do Sul, nos anos de 1990. Cabe ainda ressaltar que nesse 

contexto também houve as ações de descolonizações nos continentes africano e asiático, 

colocando em xeque as dominações das nações europeias. Esse cenário me parece ser uma 

forma de compreender o porquê a dor ganha espaço em determinadas culturas históricas: O 

discurso de combater injustiças e violências a grupos étnicos, raciais, sociais.7 

No livro A invenção dos direitos humanos, Hunt é importante para pensar sobre a ideia 

de “crimes contra a humanidade”. Vejamos. 

As fotografias tiradas na libertação dos campos de extermínio nazistas mostravam as 

consequências estarrecedoras do antissemitismo, que tinha sido justificado pelo 

discurso da supremacia racial ariana e da purificação nacional. Os julgamentos de 

Nuremberg de 1945-6 não só chamaram a atenção do grande público para essas 

atrocidades, mas também estabeleceram o precedente de que os governantes, os 

funcionários e o pessoal militar podiam ser punidos por crimes "contra a 

humanidade".8 

 

As fotografias só existem porque houve um lugar para uma atrocidade ocorrer. Assim, o 

que se pode entender é o papel dessas discussões sobre humanidade, a partir de formulada a 

noção de Direitos Humanos. Esse é o segundo ponto. Lyn discute que essa ideia de crime contra 

a humanidade só foi possível justamente por se entender que há uma humanidade, ou seja, uma 

ideia universal de sermos todos iguais. Ora, se somos todos iguais, e compomos uma 

humanidade, não se justifica qualquer atrocidade, ou privação de direitos, a grupos. Keila 

Grinberg ao tratar da escravidão como um passado sensível tem um exemplo elucidante sobre 

o tema: “Em 2001, o tráfico atlântico de africanos escravizados para as Américas foi 

classificado pela Organização das Nações Unidas como um crime contra a humanidade. A 

Conferência de Durban, realizada no mesmo ano, foi central na definição do conceito de 

reparação aplicado ao passado escravista.”9 Deborah Neves também tem exemplos nesse 

 
7 O caso dos Direitos Humanos também é fundamental nos anos de 1980 para ações de ONGs (Organizações Não 

Governamentais). ONGS como Anistia Internacional (fundada em 1961), Anti-Slavery International (uma 

continuação da Sociedade Antiescravidão), Human Rights Watch (fundada em 1978) e Médicos sem Fronteiras 

(fundada em 1971). Esses exemplos dados por Lyn nos ajuda a compreender melhor como o discurso dos direitos 

humanos vai ganhando espaços a partir de sua formulação. 
8 HUNT, Lynn. A invenção dos direitos humanos: uma história. São Paulo: Companhia das Letras, 2009, P.203. 
9 GRINBERG, Keila. O mundo não é dos espertos: história pública, passados sensíveis, injustiças Históricas. 

Hist. Historiogr. v. 12, n. 31, set.-dez., ano 2019, p.153. 
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sentido. Ela cita o caso de, a partir de 2012, os países do Mercosul assinarem o “Princípios 

Fundamentais para as Políticas Públicas sobre Sítios de Memória”, que objetiva o tratamento 

aos lugares que se referem as violações aos direitos humanos na América do Sul durante os 

regimes militares. 

Assim, um outro ponto importante é não ver a carta de 1948 como um apogeu dos direitos, 

mas sim como um início de um processo que vai ganhando força, por exemplo, em instituições 

governamentais como ministérios, e até mesmo a base para políticas educacionais10. Talvez 

esse ponto seja fundamental para entender como vai de desenhando uma cultura histórica que 

possibilita, por exemplo, a patrimonialização de lugares que atestam violações aos Direitos 

Humanos.  

Os lugares de passados sensíveis não atestam apenas a morte, mas sobretudo as violações 

de direitos que, em 1948, reconheceu que todos os humanos os possuem. É nesse sentido que 

seja um ponto chave, pois há um movimento de humanizar as vítimas, ou seja, de afirmar que 

ali havia pessoas que tinham família, sexualidade, etnia, trabalho, liberdade, domicílio, 

nacionalidade, língua, religião, opiniões sobre o mundo, visões políticas, e até mesmo sonhos, 

planos, desejos. Ora, essas características nos constituem como indivíduos e são atestadas na 

Declaração de 1948. Portanto, não seria apenas sobre a morte e ao luto, mas também sobre vida 

e a luta.  

 

O museu e o testemunho 

Nem todo lugar sensível virou ou possui um museu11. Portanto, a preservação desses 

lugares não requer necessariamente a criação de um projeto museológico. No caso do Memorial 

 
10 Vejamos o que Sefner e Pereira dizem sobre esse assunto: Fruto mais visível para o campo escolar desse percurso 

das políticas públicas em direitos humanos foram dois atos do Executivo federal fazendo cumprir disposições da 

legislação: a promulgação do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (Brasil, 2006) e das Diretrizes 

Nacionais da Educação em Direitos Humanos (Brasil, 2013). Mas há uma extensa legislação nos níveis estadual e 

municipal que indica essa obrigatoriedade. Em particular, os estados constituíram Comitês Estaduais de Educação 

em Direitos Humanos (CEEDH) a partir da instalação dos Conselhos Estaduais de Direitos Humanos. Essa 

estrutura alcança todas as unidades da Federação. (2018; p.17) 
11 Sobre esse assunto cabe destacar o Memorial dos Desaparecidos de Vila Formosa, também localizado em São 

Paulo, no cemitério da Vila Formosa. A ação memorial está edificada em um formato de uma placa a fim de 

lembrar que ali foi uma vala comum para o enterro de perseguidos políticos como indigentes. O memorial é fruto 

de uma articulação de familiares que ainda não possuem os corpos de seus entes, assim como os esclarecimentos 
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da Resistência ele é um projeto museológico em um lugar que serviu a repressão durante 

regimes autoritários e não autoritários também12. O tombamento do prédio do Deops/SP 

ocorreu, em 1999, não se fundamentando no direito à memória e à verdade, apesar de ter sido 

solicitado, originalmente, em 1985 pelo Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo, 

representado pelo ex-preso político Alipio Freire. Em 2007, com a ação do Fórum dos Ex-

Presos e Perseguidos Políticos do Estado de São Paulo,13 juntamente com a atuação da 

Pinacoteca, durante a gestão de Marcelo Mattos Araújo, formou-se um grupo de trabalho para 

que houvesse um projeto museológico consistente que contemplasse o histórico do DEOPS/SP 

e o histórico da ocupação do prédio, assim como a história da repressão e da resistência. Esse é 

um aspecto importante sobre esses tipos de lugares: a participação dos sobreviventes e 

familiares na construção do sentido que se dará ao espaço. 

Em 2009 é aberto ao público o novo projeto do espaço: o Memorial da Resistência. O 

museu foi criado em um contexto marcado, por um lado por negacionismos14 em relação a 

história da Ditadura Civil-Militar (1964-1985), por outros ações que buscam esclarecer os 

acontecimentos do período15 como o funcionamento da Comissão Nacional da Verdade (2011-

2014). Muito diferente do motivo de tombamento do prédio, ligado a questão estética e 

arquitetônica, o plano museológico se alinha com as violações aos Direitos Humanos.  

Em suma, as marcas de sangue e de violência do espaço prisional do DEOPS são 

tomadas como objeto para as narrativas e ações do MRSP, a fim de endossar um discurso do 

Nunca Mais. Os direitos humanos são essenciais nesse ponto. Usa-se então uma 

representificação do passado não como glória, mas sim como cicatriz. Ou seja, uma marca 

permanente de uma ferida. Quando olhamos para uma cicatriz, lembramos do tombo, da 

cirurgia, ou de qualquer forma de machucado em nosso corpo. O MRSP tem essa função: 

 
da Comissão Nacional da Verdades (2011-2014). Ver mais em: TELES, Janaína. Luto e Memória da ditadura: O 

Memorial dos Desaparecidos de Vila Formosa, em São Paulo. REVISTA M. Rio de Janeiro, v. 2, n. 3, p. 65-93, 

jan./jun. 2017 
12 A construção do prédio monumental onde se localiza o MR foi realizada entre 1906 e 1914, onde, após finalizada 

as obras, foi escritório da Estrada Sorocabana até 1938. A partir de 1940, o prédio foi a sede do Departamento 

Estadual de Ordem Política e Social (DEOPS)  até o ano de 1983. 
13 Sobre o Fórum, ver mais em: https://forumexpresospoliticossp.wordpress.com/o-que-e-o-forum/ 
14 Sobre episódios de negacionismo, ver um acontecimento recente: 

https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,mourao-diz-que-coronel-ustra-respeitava-os-direitos-humanos-de-

seus-subordinados,70003469887 Acessado em 20/10/2020. 
15 Sobre esclarecimentos, ver um acontecimento recente: https://brasil.elpais.com/brasil/2020-09-24/volkswagen-

assina-acordo-milionario-de-reparacao-por-colaborar-com-ditadura-e-abre-precedente-historico.html . Acessado 

em 20/10/ 2020. 

https://forumexpresospoliticossp.wordpress.com/o-que-e-o-forum/
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,mourao-diz-que-coronel-ustra-respeitava-os-direitos-humanos-de-seus-subordinados,70003469887
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,mourao-diz-que-coronel-ustra-respeitava-os-direitos-humanos-de-seus-subordinados,70003469887
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-09-24/volkswagen-assina-acordo-milionario-de-reparacao-por-colaborar-com-ditadura-e-abre-precedente-historico.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-09-24/volkswagen-assina-acordo-milionario-de-reparacao-por-colaborar-com-ditadura-e-abre-precedente-historico.html
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discutir como regimes autoritários violaram naturais, iguais e universais. Uma estratégia usada 

são as rodas de conversa com ex-presos políticos. 

Em razão da pesquisa de doutorado, até o momento foram entrevistados dois ex-presos 

políticos e uma ex-presa política que participam, desde 2009, dessas rodas com estudantes. São 

eles: Maurice Politi,72 anos, Anivaldo Padilha, 81 anos, e Dulce Muniz, 74 anos. As entrevistas 

estão no processo de análise sistemáticas. No entanto, algumas considerações são possíveis de 

serem apresentadas. 

A primeira delas é o quanto, embora haja três experiencias distintas, há o reconhecimento 

entre os entrevistados que o sistema de repressão pode ter um fim juridicamente, mas para as 

vítimas ele persiste nas lembranças. Ou seja, a violência que não é somente física perdura ainda 

que as feridas biológicas tenham se curado. Esse tema, por exemplo, é abordado pelos três 

quando falam com estudantes e está expressa no início deste texto. 

A psicanalista Heloisa Caldas, em uma comunicação a respeito da psicanálise e trauma, 

traz um ponto fundamental sobre o assunto que aqui estamos tratando: a relação entre o falar e 

o trauma.  

Freud demonstra o quanto falar é relevante para conter o desamparo e o horror radical 

vivido no trauma. Mas é preciso tomar a fala, justamente, pelos furos, e não pela 

clareza de comunicação. Seu aparelho de linguagem não trata da comunicação, nem 

tampouco da eliminação do trauma. Ao contrário, ele parte do pressuposto do 

impossível de dizer o real. (CALDAS, 2007; p. 5)  

 

A intersecção com os estudos da psicanálise pode ser importante, pois na ciência histórica 

sabemos que o passado não é possível de ser revivido como tal.  Assim, o espaço criado para 

que ex-presos políticos dialoguem sobre suas experiências com estudantes se aproxima mais do 

testemunho como possibilidade de comunicação do que algo no campo jurídico. Esse último 

tem como premissa o testemunho para chegar mais próximo do real possível para haver 

punições e reconstituições. Não é esse o caso das atividades oferecidas pelo museu.  

Caminhando no sentido do testemunho enquanto comunicação, chamo atenção para 

um aspecto fundamental: a condição para que uma experiência traumática seja partilhada 

coletivamente. Quem dá luz a esse caminho é Werner Bohleber. Para ele, enquanto existirem 

tendências defensivas sociais ou obrigatoriedade de guardar silêncio, os sobreviventes do 
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trauma permanecerão a sós com suas experiências (BOHLEBER, 2007; p.169). Esse aspecto 

é importante por se tratar de experiências que envolvam regimes ditatórias em que seja 

necessário a democracia estar em plena retomada. Nesse caso, destaco principalmente ações do 

Estado para sustentar a democracia e criar um ambiente, no mínimo, acolhedor a sujeitos 

outrora perseguidos, sequestrados, torturados. Comissões de esclarecimento de crimes 

cometidos, indenizações a familiares e sobreviventes, políticas de memória, são exemplos que 

considero sinais de se viver em contextos democráticos em favor da repulsa ao autoritarismo. 

Uma segunda consideração é a respeito de os três entrevistados convergirem sobre ser 

importante eles dialogarem sobre essa experiência. Assim, algo que é possível identificar que, 

mais que a tortura física, os interrogatórios são, para esses sujeitos, espaços de tortura também. 

Compartilhar essa experiência, para eles, seria construir uma forma de olhar o período de 

maneira afetiva ao ter contato sob os efeitos na vida de pessoas e familiares. 

Maurice Politi vê essa atividade como fundamental como elemento de luta contra 

negacionismo que, segundo ele, ganhou força a partir de 2018. Nesse sentido, Politi diz que 

muitos professores o dizem que é indo ao Memorial para as rodas que é uma estratégia 

pedagógica para possibilitar que alunos reflitam sobre as visões familiares que glorificam o 

período ditatorial. 

Dulce Muniz vê nas rodas as possibilidades conversar com os estudantes aliando sua 

experiência com um passado brasileiro marcado por violência e exclusão. Ela cita, por exemplo, 

o início da colonização e o genocídio indígena, assim como a persistente escravidão de 

africanos. Dessa forma, sua narrativa está voltada para a valorização da vida de todos, sendo 

necessário denunciar qualquer ação que hierarquize vidas, trabalhos ou importância social dos 

seres humanos. 

Anivaldo Padilha traz em sua entrevista a questão de ser o tema do cotidiano e das 

questões da vida privada um ponto que mais recebe perguntas dos estudantes. Por esse motivo, 

essa tem sido sua preocupação ao narrar sobre sua experiência, um exemplo é discutir sobre o 

que foi viver na clandestinidade. Para Anivaldo essas curiosidades dos estudantes podem vir a 

parecer não ter importância política, mas ele vê como importante justamente por contribuir para 

os estudantes compreenderem melhor o momento vivido.   
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Considerações Finais 

 

Além da dor e a violência, os exemplos de lugares presentes no texto atestam diferentes 

formas de como o Estado, em tempos pretéritos, lidou com o diferente. Aschitiwz atesta um 

Estado Nazista; o Cais do Valongo, a faceta do Estado Moderno que convivia com a maturidade 

do capitalismo e comércio de africanos; O Memorial da Resistência, revela a formação de um 

estado autoritário militar construído com a participação de grupos econômicos e outros setores 

da sociedade civil.  

A proposta aqui foi explorar o universo dos lugares de passados sensíveis, através da 

atividade intergeracional em que o testemunho é o protagonista. A possibilidade de estudantes 

terem contato com o testemunho de pessoas afetadas de maneira violenta por regimes ditatórias 

é um momento único. Ainda que hoje haja possibilidades de reprodutibilidade dos testemunhos 

por meios de comunicação, as rodas de conversas se localizam em uma experiência ímpar. Ou 

seja, as pessoas que protagonizam essas rodas virão a não estar mais em vida. Essa troca deixará 

de existir. Assim, ainda que estudantes possam ouvir narrativas desses sujeitos, esses não 

poderão dialogar, questionar.  

Para finalizar, vê-se como importante e urgente que essas experiências de trocas 

intergeracionais possam ser pesquisas e discutidas. A luta pela verdade, memória e justiça 

ganha mais força quando identificamos ações dialógicas no campo do ensino e do patrimônio. 

É na troca e no diálogo que se fortalece a democracia. Os tempos são difíceis, mas como diz 

Dulce Muniz o medo não pode nos paralisar.  

 

ENTREVISTAS 

 

PADILHA, Anivaldo. Anivaldo Padilha: depoimento. [ago.2021] Entrevista concedida a 

Marcelo Henrique Leite. 87 minutos. Arquivo Pessoal. 

 

POLITI, Maurice. Maurice Politi: depoimento. [ago.2021] Entrevista concedida a Marcelo 

Henrique Leite. 92 minutos. Arquivo Pessoal. 

 

MUNIZ, Dulce. Dulce Muniz: depoimento. [ago.2021] Entrevista concedida a Marcelo 

Henrique Leite. 102 minutos. Arquivo Pessoal. 
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Lugares de memória ou esquecimento e a ditadura civil militar em Curitiba 

(1964-2020) 

 

Stella Titotto Castanharo1 

 

Resumo: Esta comunicação pretende abordar um dos eixos temáticos da minha pesquisa de 

doutorado que envolve lugares de memória e a ditadura civil militar em Curitiba, Paraná. Neste 

sentido, a apresentação tratará da perspectiva desses lugares de memória e consciência a partir 

de três enquadramentos: edificações que existem e continuam pertencendo ao exército/polícias, 

edificações que foram destituídos de suas características ou destruídos, e os espaços de 

manifestação e/ou reinvindicações políticos- sociais. Para além disso, compreendo estes 

espaços como possibilidades de reparação e ação de enfrentamento à política institucionalizada 

de silenciamento e esquecimento da resistência ao período ditatorial, uma vez que os vestígios 

desta ação ainda se encontram nas ruas e edificações de forma perceptível e raramente foram 

problematizadas. A problemática se desenvolve a partir de duas fontes: O Relatório final da 

Comissão Estadual da Verdade- Teresa Urban (2017) e os testemunhos que produziram a série 

Depoimentos para a História: a Resistência à Ditadura Militar no Paraná, que resultaram em 

um livro e 172 vídeos na página do Youtube da Sociedade dos Direitos Humanos para a Paz. 

Tanto o relatório quanto a série de depoimentos têm como protagonistas agentes da resistência 

à ditadura. O referencial teórico parte de autores que lidam com a memória como Maurice 

Halbwachs, Paul Ricoeur e Michael Pollak; com a temática de lugares de memória e 

esquecimento como Elizabeth Jelin, Jöel Candau, Pierre Nora e Samantha Viz Quadrat, e com 

políticas de memória e esquecimento como Johann Michel, Inês Soares, Renan Quinalha, Maria 

Letícia Mazzucchi Ferreira e Caroline Bauer.  

 

Palavras-chave: lugares de memória; ditadura civil militar; políticas de memória. 

 

Introdução 

Este artigo pretende abordar um dos eixos temáticos da minha pesquisa de doutorado 

que envolve lugares de memória e a ditadura civil militar em Curitiba, Paraná. Neste sentido, 

trata da perspectiva desses lugares de memória e consciência a partir de três enquadramentos: 

edificações que existem e continuam pertencendo ao exército/polícias, edificações que foram 

destituídos de suas características ou destruídos, e os espaços de manifestação e/ou 

reinvindicações políticos- sociais. Para além disso, ressalto que compreendo estes espaços 

 
1 Bacharel e licenciada em História pela UFPR em 2011, realizei um MBA em Gestão Cultural: Economia, Gestão 

e Cultura pela FGV-SP em 2013 e me tornei mestre pela Universidade de Coimbra- Portugal em 2019 com a 

dissertação “Gestão Participativa do Patrimônio Brasileiro: uma possibilidade na tomada de decisão e na 

participação cidadã”. Atualmente sou doutoranda em História pela UFPR e orientanda da Prof.ª Dr.ª Roseli 

Terezinha Boschilia. 



 
 

Universidade Federal do Ceará, Fortaleza | 04 a 08 de Outubro de 2021 

801 
 

 

como possibilidades de reparação e ação de enfrentamento à política institucionalizada de 

silenciamento e esquecimento da resistência ao período ditatorial, uma vez que os vestígios 

desta ação ainda podem ser encontrados nas ruas e edificações e pouco têm sido 

problematizados.  

A problemática da pesquisa está sendo desenvolvida a partir de duas fontes: O Relatório 

final da Comissão Estadual da Verdade- Teresa Urban (2017) e os testemunhos que 

produziram a série Depoimentos para a História: a Resistência à Ditadura Militar no Paraná, 

que resultaram em um livro e 172 vídeos na página do Youtube da Sociedade dos Direitos 

Humanos para a Paz.  

 

O que há em Curitiba? 

Em uma análise inicial das fontes, se verificou que há uma breve sistematização de 

alguns desses lugares respeitando o binômio resistência e repressão. Os locais ligados à 

resistência seriam locais de objeção a atos públicos ou manifestações coletivas, tais como, os 

campi da UFPR (Centro Politécnico e a sede da Reitoria), um trecho da rua XV de Novembro, 

conhecido como Boca Maldita, a “Chácara do Alemão”2, Centros e diretórios acadêmicos, 

assim como a sede da União Paranaense dos Estudantes. Destes lugares, é possível reconhecer 

que a maior parte está relacionada com ambientes acadêmicos e, portanto, a sinalização, 

demarcação e produção de um espaço de rememoração e consciência poderia ser articulado 

junto a administração da própria Universidade Federal do Paraná, algo que ainda não ocorreu. 

Além dos espaços acadêmicos, um dos locais mais representativos é a Boca Maldita, na rua XV 

de Novembro, um local central e de passagem de grande parte dos trabalhadores curitibanos, 

bem como em razão de ser um histórico espaço de encontro para manifestações políticas (tal 

qual a Praça de Maio em Buenos Aires), podendo ser pensado, inclusive, como um lugar em 

que a performance política se faz lugar de memória. 

Já nos locais de repressão, as referências imediatas são ao exercício da violência, o que 

acaba indicando sempre uma ligação com espaços do exército ou da polícia. Entre estes locais 

 
2A Chácara do Alemão faz alusão a um episódio em que estudantes universitários tentavam realizar um Congresso, 

tal qual o Congresso de Ibiúna (SP). A partir da documentação, verificou-se que os estudantes estavam sendo 

vigiados pela Polícia Militar e antes de chegarem a uma chácara alugada no bairro do Boqueirão (bairro periférico 

do munícipio), foram interceptados, presos e julgados pela justiça militar. Em decorrência desse evento, muitos 

foram encaminhados ao Presídio do Ahú, local em que cumpriram suas penas.  
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podemos citar: a sede da DOPS (Delegacia de Ordem Política e Social), a Clínica Marumbi 

(centro de tortura), o Presídio do Ahú, o Quartel da Polícia do Exército, a Superintendência da 

Polícia Federal, o Quartel da Polícia Militar etc. Dos locais reconhecidos, apenas um deles ainda 

desempenha funções de caráter institucional, enquanto a maior parte desses espaços foi 

transferida para outros proprietários. A antiga sede da DOPS, na rua João Negrão, se tornou um 

restaurante, a Clínica Marumbi desapareceu, a Superintendência da PF foi transferida para outro 

local, e o antigo prédio abriga atualmente escritórios administrativos da UFPR. Já a edificação 

que abrigava o 15.º Batalhão do Exército deu lugar a uma das Ruas da Cidadania3, enquanto a 

sede da 5ª Região Militar do Exército é ocupada atualmente por um Shopping Center. 

Também é importante ressaltar que o trabalho com o binômio repressão-resistência 

reconhece que muitos desses espaços foram locais em que ambas as práticas foram exercidas. 

O exemplo do Centro Politécnico da UFPR, é um deles, em que a ocorrência de uma batalha 

entre estudantes e policiais representa tanto o exercício da violência por parte do estado, como 

de resistência por parte dos alunos. Pode-se pensar a mesma situação em relação à Chácara do 

Alemão, situada nos arredores do município.  

Neste trabalho especificamente, busquei estabelecer três categorias que pudéssemos 

refletir de modo diferenciado sobre os lugares de memória e ditadura civil militar em Curitiba. 

A primeira categoria pensada foi a) edificações que existem e continuam pertencendo ao 

exército/polícias que só daria conta do Quartel do Comando Geral da Polícia Militar do Estado 

do Paraná, próximo a rodoferroviária e, portanto, centro expandido de Curitiba. A origem da 

organização remonta a Guerra do Paraguai no século XIX, embora a edificação que faço 

referência tenha sido construída em 1896, reformulada em 1938 e se apresente com 

características próximas a edificação desse período. Segundo as fontes, muitos estudantes foram 

detidos nesta sede em decorrência da Batalha do Centro Politécnico em 1968, quando do embate 

entre estudantes e policiais acerca da cobrança de mensalidade dos ingressantes a universidade. 

O edifício do Comando Geral segue sendo utilizado pelas Forças Policiais e atendendo 

diferentes setores da PM paranaense, inclusive possuindo um museu sobre sua história. Um 

outro edifício que entraria nesta categoria até alguns anos seria a Penitenciária do Ahú, local de 

detenção dos estudantes julgados como subversivos em função da sua prisão na Chácara do 

 
3Ruas da Cidadania são espaços criados em diferentes bairros do município que funcionam como ramificações 

da sede administrativa da prefeitura. Desse modo, os munícipes têm acesso a diferentes serviços sem demandar 

um grande deslocamento, em razão da descentralidade das atividades. (PREFEITURA DE CURITIBA, S/D). 
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Alemão em 1968. Contudo, a penitenciária foi demolida em 2018, passando a compor o Centro 

Judiciário de Curitiba, pertencente ao Tribunal de Justiça.  

A segunda categoria de análise proposta foi b) edificações que foram destituídas de suas 

características ou destruídas. Essa categoria apresenta muitas possibilidades, mas procurei me 

centrar em duas principais: a Clínica Marumbi e 15.º Batalhão do Exército. O primeiro caso, 

faz referência à um Centro Clandestino de detenção e tortura que ficava nas imediações da 5ª 

Região Militar do Exército, edificação construída em 1881 e inaugurada em 1886. Embora a 

edificação principal tenha desempenhado diferentes funções ao longo da história do exército, 

foi na quadra ao lado, entre as ruas Visconde de Guarapuava e Brigadeiro Franco, que essa 

clínica clandestina foi criada e ocultada em meio as construções, depósitos e estacionamento 

do 5.º Batalhão Logístico. Sua denominação se deu em função dos agentes militares, ao levarem 

presos para serem torturados e inqueridos, usarem jalecos brancos e demandarem ser chamados 

por doutores. A localização aproximada dessa clínica ocorreu por meio dos testemunhos de ex 

presos que se recordam de terem sido deslocados do Quartel da 5.º Região Militar do Exército 

para esse espaço muito rapidamente (se tratava de atravessar uma rua), assim como serem 

levados ao 15.º Batalhão do Exército, local distante por algumas poucas quadras. 

Já o 15.º Batalhão foi construído como Paiol de Pólvora em 1874 e assim como outros 

prédios das forças armadas passou por uma série de ampliações e de modificações estruturais e 

de funcionalidade. De 1932 até 1975 serviu como 15.º Batalhão do Exército e de Caçadores 

(BOLETIM INFORMATIVO DA CASA ROMÁRIO MARTINS, 1981), além de local de 

detenção e tortura de estudantes e sindicalistas durante o período de repressão. Em 1975, ele 

foi negociado junto a prefeitura e cedido para ser demolido em troca de um outro terreno em 

região mais afastada do centro da cidade. Entre os finais dos anos 70, 80 e 90, se iniciou a 

demolição e reformulação da região, dando espaço para um novo terminal urbano-rodoviário e 

rua da cidadania (centro comercial). 

A terceira categoria proposta também possibilita elencar diferentes exemplos. Para c) 

os espaços de manifestação e/ou reinvindicações políticos- sociais, podemos citar a Rua XV 

de Novembro, a Praça Zacarias, a Praça Santos Andrade, o Pátio da Reitoria da UFPR, a Igreja 

Nossa Senhora de Guadalupe, bem como o Centro Politécnico da universidade, entre outros 
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locais públicos. Gostaria de me ater aos exemplos da rua XV de Novembro e do Pátio da 

Reitoria da UFPR, espaços que ainda hoje possibilitam manifestações políticas e 

reinvindicações políticas sociais. O primeiro caso, da Rua XV de Novembro, é interessante pois 

é uma rua bastante centralizada na cidade e com bastante impacto no comércio local. Ao longo 

do século XIX ela era conhecida como Rua das Flores em razão do alto número de árvores ao 

longo do seu curso. Quando da vinda do Imperador e da Imperatriz em 1880, passou a ser 

conhecida como Rua da Imperatriz, mas logo a seguir com a Proclamação da República, em 

1889, passou a ser chamada rua XV de Novembro (PREFEITURA DE CURITIBA, S/D). 

Em decorrência do significativo número de centros e casas comerciais e com a criação 

do Plano Diretor do Município, o Prefeito Jaime Lerner, conhecido urbanista e arquiteto, 

interditou a passagem de veículos, transformando a rua em pedonal e recriando floreiras e 

pavimentos que fizessem menção à antiga rua das Flores. Em 1974, dois anos após a 

modificação, o prefeito também solicitou ao departamento do município a patrimonialização 

do trecho pedonal da rua, que se situa entre as Praças Osório e Santos Andrade. O processo foi 

aceito e desde esse ano a rua é considerada patrimônio municipal em função de sua paisagem 

urbana. Contudo, com a modificação para rua pedonal e a proximidade com os terminais 

urbanos da cidade, a via se tornou ainda durante o período ditatorial espaço de manifestação e 

reivindicação popular dos mais variados tipos, tendo como um dos marcos mais significativos 

a manifestação pelas Diretas Já em 1984.  

O segundo caso que gostaria de referir é o Pátio da Reitoria da Universidade Federal do 

Paraná. O espaço que se situa entre as ruas Dr. Muricy, XV de Novembro, Dr. Faivre e General 

Carneiro, foi construído em 1950 com características e arquitetura modernistas. Passou a 

funcionar em 1958 e englobava a maior parte dos cursos de humanas. Foi palco constante de 

manifestações e ocupações dos estudantes, em especial do movimento estudantil quando da 

aprovação da lei federal que instituía o ensino pago para os alunos ingressantes na universidade 

em 1968. Em represália ao ato promovido pelo ex-reitor e ministro da educação do Governo 

Castelo Branco, Flávio Suplicy de Lacerda, além de ocupar o espaço, também promoveram a 

derrubada do busto do reitor e o arrastaram entre os campos centrais da Universidade. A 

desocupação e devolução do busto foi intermediada pelo governador do estado, Paulo Pimentel, 
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na garantia de que os estudantes não fossem punidos e não houvesse a cobrança das 

mensalidades nem fechamento de diretórios acadêmicos. O ato de derrubada do busto e 

“esculacho” como denominam os estudantes, foi reeditado em 2014 para a “descomemoração” 

do golpe e segue sendo motivo de embate entre estudantes e reitoria da Universidade. 

 

Os conceitos de lugares de memória, lugares de esquecimento e sítios de memória e 

consciência 

Inicialmente este trabalho partiu do conceito de lugares de memória desenvolvido pelo 

historiador francês Pierre Nora, na década de 1980, que compreendia lugares enquanto restos 

e/ou vestígios de determinados períodos históricos. Eles teriam surgido da noção, ou sensação, 

de que a memória não pode ser espontânea e que, portanto, precisa de locais para arquivar 

memórias ou histórias a fim de que não fossem perdidas. Para Nora, os lugares de memória 

poderiam ser analisados em três sentidos: material, simbólico e funcional, uma vez que eles 

possuem algum tipo de materialidade, significado e função dentro do espaço social. Além disso, 

se faz necessário reconhecer que esses espaços possuem uma aura simbólica e a vontade de 

rememorar algo. Nora entende que, mais que desempenharem uma função narrativa do passado, 

esses lugares também seriam consolidadores de identidades e totalizadores de memórias 

(NORA, 1992). 

Quando trazido para o Brasil e, em certa medida, para a América Latina, o conceito de 

lugares de memória não ressaltou a formalização e a intensificação da história nacional ou 

oficial do estado, como estudou Nora, mas sim, a possibilidade de trabalhar temáticas que 

envolvessem o término das ditaduras dos anos 60 e 70 e as transições para democracias na 

América do Sul. Passou-se a compreender esses locais a partir do conceito de lugares de 

consciência, defendido pela International Coalition of Site of Conscience como locais que 

busquem desenvolver atividades públicas, projetos que incentivem a democracia, os valores 

humanos e a participação pública da sociedade (QUADRAT & DA SILVA, 2021: 119). São 

espaços que precisam ser identificados, reconhecidos e preservados por meio da mobilização 

de agentes públicos e da sociedade, que respeitem os embates de memória, mas também 

reconheçam os potenciais usos políticos e sociais desses lugares. 
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Neste sentido, as historiadoras Samantha Viz Quadrat e Izabel Pimentel da Silva 

refletiram não só sobre o conceito desenvolvido por Pierre Nora, mas também sobre possíveis 

lugares de consciência, considerando que esses espaços não precisam ser pensados só no âmbito 

do binômio repressão/resistência, mas também como locais de disputas de memória e embates 

políticos que podem ser problematizados sob a ótica dos usos do passado (QUADRAT & DA 

SILVA, 2021). Além disso, a mobilização e articulação desses espaços passariam pela 

promoção dos ‘empreendedores de memória’ como ressaltou Elizabeth Jelin (2002) na defesa, 

reconhecimento e legitimidade de vivências e memórias dos sujeitos sobreviventes a regimes 

ditatoriais. 

Desse modo, pensar em espaços de consciência e memória passa por reconhecer a 

diversidade dos mesmos, pois, como apresentados inicialmente, há inúmeras possibilidades 

considerando desde órgãos institucionais do governo, até espaços de convivência cotidiana e 

tantos outros locais de sociabilidade. Mais que isso, a partir da abordagem que estou propondo 

analisar é possível repensar os demais lugares que insistem em homenagear ou manter 

nomenclaturas relacionadas a agentes da ditadura, sejam eles ruas, viadutos, escolas, edifícios 

que ao longo do tempo estabeleceram diferentes relações de afeto/ desafeto de múltiplos 

sujeitos se inserindo numa complicada rede de rememoração coletiva acerca da ditadura 

(QUADRAT & DA SILVA, 2021:121). É possível pensar inclusive que esses espaços 

trabalham sob a ótica da tangibilidade e intangibilidade, uma vez que o local por si só não basta, 

mas as experiências, sensações e sentimentos em relação a eles são fundamentais (NEVES, 

2014). 

Na tentativa de articular as compreensões de lugares de memória e espaços de 

consciência, me volto para os estudos da historiadora Deborah Neves que argumenta a 

importância de acessar determinadas lembranças que só são possíveis em decorrência do espaço 

ser utilizado como suporte. Afirma a autora,  

 

 O espaço é em si mesmo um fragmento do passado que se conserva. Sobre essa ideia, 

Paul Ricoeur afirma que “as 'coisas' lembradas são intrinsecamente associadas a 

lugares. E não é por acaso que dizemos, sobre uma coisa que aconteceu, que ela teve 

lugar.” No mesmo sentido, Assmann afirma que esses locais possuem certa “magia” 

justamente por serem “zonas de contato” com o passado, que fazem com que o 

visitante crie uma conexão entre o “presente sensorial e o passado histórico”, só 
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possível no local onde as coisas ocorreram, porque “a dimensão de aura atribuída ao 

local de recordação reside justamente em sua estranheza, em uma ruptura categórica 

que é mais difícil evitar quando se está no próprio local do que em meio à recepção 

imaginativa de um livro ou de um filme (NEVES, 2014: 201). 

 

Sob a ótica do direito, os lugares de memória se tornaram um mecanismo extrajudicial 

que objetivam reparar simbolicamente a sociedade e os sujeitos diretamente envolvidos pela 

ditadura, possibilitando a criação de locais que evidenciem e considerem a existência da 

violação dos direitos desses sujeitos, bem como repudiem essa prática (SOARES e 

QUINALHA, 2011:80). Os espaços se tornariam possibilidades de lidar com passados 

problemáticos, violentos ou traumáticos em benefício da democracia e da sociedade que a 

constrói. Seria uma busca pelo não silenciamento dos sujeitos envolvidos, pelo diálogo com a 

sociedade e pela construção de memórias que possam aprender a lidar com esse passado 

traumático. Para além disso, a jurista Inês Soares (2015) também considera esses lugares como 

formas “para recuperar, repensar, e transmitir o conhecimento sobre processos traumáticos, 

e/ou para homenagear e reparar as vítimas” (SOARES, 2015:304). Reconhecendo-os assim, 

como significativos para o grupo que ali vivenciou ou resistiu à violência e como possibilidade 

de relacioná-los a novos grupos que produzam novas formas de se relacionar e compreender 

esse local, trazendo à tona a consciência dos sujeitos que o frequentam ou visitam. 

Ora, se esses espaços além de rememorar e conscientizar, funcionam como 

materialização de um passado traumático e de exercício da violência, mas também, de práticas 

de afeto, sociabilidades e intersubjetividades, possibilitariam um reenquadramento da memória 

ao trazer para a disputa política novos sujeitos e novas perspectivas do que recordar. É notável 

que a prática dos lugares de memória e consciência nem sempre seguem uma linearidade ou 

um modelo. Em diferentes locais da América Latina os múltiplos sujeitos que reivindicaram as 

diferentes formas desses espaços ao evocar as memórias é recorrente, mesmo porque, as 

disputas de forças entre os diferentes sujeitos políticos nem sempre estiveram a favor das 

políticas de memória que valorizam a promoção dos Direitos Humanos. 

Para além da materialidade desses espaços, Luciana Scaraffuni (2021) destaca que se 

faz necessário pensar a relação entre os corpos, as dinâmicas e interações que os sujeitos que 

passaram por lá tinham entre si, mas também as interações dos sujeitos e espaço no passado e 
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presente. A autora ressalta que, se anteriormente o espaço era pensado como algo fixo e estático, 

no presente ele funciona como suporte da memória para relembrar ou rememorar 

acontecimentos e experiências em campo. Muitos desses espaços eram institucionalizados 

(órgãos de polícia/ exército, sedes administrativas do governo local) de modo a estabelecer uma 

relação disciplinar com o corpo e com o espaço que o envolvia. Essa relação é importante, pois 

alguns dos espaços na América Latina só puderam ser localizados e pesquisados em função da 

reencenação ou repetição dos deslocamentos espaciais que os sobreviventes vivenciaram nos 

espaços clandestinos4 de reclusão, tal qual a Clínica Marumbi, ainda que não tenha sido 

desenvolvido nenhum procedimento memorialista acerca desse espaço. Dessa forma, para 

Scaraffuni, além de servirem para um propósito educativo e de conhecer o passado recente, 

também ressignificam, recuperam e veiculam, além dos espaços em si, a memória coletiva, 

possibilitando a investigação sobre os silêncios e silenciamentos ocasionados durante os 

diferentes regimes militares. 

Ainda nesse sentido, Deborah Neves (2014) afirma que a demolição e/ou destruição de 

espaços de memória ligados a períodos ditatoriais extrapolam a noção de progresso ou 

desenvolvimento urbano, e muitas vezes passam pelo silenciamento ou apagamento de 

narrativas que não desejam ser problematizadas pelo Estado - que usou da força e da violência 

contra seus cidadãos. Se a denúncia dos crimes perpetrados pelos Estados não podem ser 

evidenciados pela materialidade do espaço, ele precisa de outros suportes que reconstruam essas 

narrativas e memórias. É através dessa análise que compreendo o uso das fontes deste trabalho 

como possibilidade de reflexão desses espaços que perderam sua materialidade.  

Precursora nos estudos deste campo, mas dialogando com Neves e Scaraffuni, Elizabeth 

Jelin (2020) considera espaços de memória enquanto bens patrimoniáveis, que ao olhar o 

passado atribuem valor e sentido no presente e futuro. A expectativa de quem preserva esses 

espaços é de transmitir por meio das marcas, rituais e práticas, mensagens e sentidos para as 

gerações que não fizeram parte daqueles acontecimentos. A autora ressalta que essa sinalização 

ou identificação busca, em certa medida, reafirmar sentimentos de pertencimento e reforçar 

identidades que são permeadas por disputas. Para ela, a criação e instalação desses espaços de 

memória seguiriam três sentidos: 

 
4Uso a expressão clandestino por se tratar de usos diferentes do que os oficiais e públicos. Embora alguns desses 

lugares pudessem ser conhecidos como repressivos por vizinhos, militantes ou opositores, oficialmente eles 

desempenhavam outra função. 
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Su sentido político es triple: primero, porque su instalación es siempre el resultado de 

luchas y conflictos políticos; segundo, porque el sentido que se instala conlleva 

siempre múltiples silencios sobre otros acontecimientos y otras interpretaciones 

políticas del pasado; tercero, porque su existencia es un recordatorio de un pasado 

conflictivo, que puede disparar nuevas olas de conflictos sobre el sentido del pasado 

en cada generación o período histórico (JELIN, 2020: 456). 

 

A autora considera esses espaços como suporte para empreendedores de memória, uma 

vez que eles buscam ser veículos de memórias ou lugares de recordação, uma vez que 

relacionam espaços com testemunhos e lembranças de indivíduos, além de possibilitarem o 

fornecimento de significados públicos a sentimentos privados. Porém, reforça que a existência 

desses lugares só é possível em função de ações coletivas e trabalhos que relacionem 

subjetividades, coletividades, ações políticas e simbólicas para a prática memorialística.  

Os lugares de memória não precisam ser somente edificações onde ocorreram cenas de 

horror ou a resistência, mas locais que possam homenagear e honrar a memória privada, eventos 

e sujeitos, seja prestando homenagens ao dar nomes de ruas, praças, rodovias, edifícios, até de 

fato construir lugares para fazer menção a esses sujeitos e acontecimentos. Nem sempre é 

necessário construir algo novo, mas muitas vezes agregar novas práticas a determinados 

lugares, buscando novos sentidos, novas histórias e memórias, novos significados públicos, 

privados e históricos. A rememoração por si só precisa da ação humana e da problematização 

por parte dos sujeitos. Nesse sentido, Jelin afirma que 

 

La existencia de políticas estatales explícitas de marcación de espacios es una señal 

central de legitimidad de sus demandas. La acción estatal es el punto central del 

proceso de legitimación. No es lo mismo la baldosa conmemorativa colocada por los 

vecinos que el cemento de la marcación oficial. 

Desde el Estado, la marcación trata de ‘visibilizar el funcionamiento de esos lugares 

como centros clandestinos de detención’. Hacerlo no es un acto gratuito (...) (JELIN, 

2020: 470). 

 

A urbanista Tali Hatuka (2017) afirma que o ato de fazer homenagens a alguém ou a 

um fato dentro da cidade é a estratégia mais comum na memória urbana, sendo estas 

frequentemente propostas pelas autoridades que buscam representar uma versão 

formal/institucional de um indivíduo ou um acontecimento. Outra forma de marcar o espaço 
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urbano ocorre por meio da reconstrução. Essa prática busca preencher um espaço ou narrativa 

de algo que foi perdido, na aproximação entre materialidade e uma memória que precisa de um 

suporte material para dar um senso de comunidade no local. A terceira via apontada pela 

urbanista seria a performance. Esta comumente é uma estratégia oriunda da população em 

oposição às negativas das instituições ou do poder estatal em homenagear algo ou alguém. A 

autora ainda ressalta que “ao resgatar um lugar de memória problemática, o acontecimento 

histórico deve ser utilizado como ponto de referência para repensar o lugar de maneiras novas 

e inovadoras. Isso está longe de constituir um apagamento; envolve re-imaginar o futuro do 

lugar.” (HATUKA, 2017: 56) 

Marivic Wyndham e Peter Read (2017) afirmam que por meio dos seus estudos sobre a 

criação de lugares de memórias na cidade de Santiago no Chile5, não se pode entender a 

memória somente como recordação, e muito menos como promoção de Direitos Humanos por 

si só. Para os autores 

 

Los sitios pueden hablar, a través de la memoria, de víctimas, heroísmo y martirio. 

Pueden exigir reconocimiento, reparación, reconciliación o justicia. Los Sitios de 

Memoria son una manera – y la menos probable de ser condenada por los apologistas 

de la violencia – en la que un Estado puede aparecer responsabilizándose por su 

pasado. Pero los Sitios de Memoria de la violencia estatal son también, en palabras de 

la estudiosa de las políticas en materia de memoria, Katherine Hite, «un campo de 

batalla, en el que artistas, diseñadores, estados y sociedades negocian el cómo 

comunicar, o evocar, o incluso conmover a los que por ahí pasen a una contemplación 

y una reacción». Hite distingue la conmemoración de los «Derechos Humanos», 

promovida por los sobrevivientes y sus abogados, de la conmemoración «política», 

encabezada por los Estados, muchas veces en un intento de soldar las fracturas 

sociales. Típicamente, los Sitios de Memoria con motivaciones de Derechos Humanos 

enumeran a las víctimas por sus nombres. La decisión de erigir un Sitio de Memoria, 

de determinar su forma y contenido, conseguir financiamiento y gestionar una 

localización particular, casi siempre será un proceso largo y divisivo (WYNDHMAN 

& READ, 2017:12). 

 

 
5Os autores estudam sete lugares de memória ao longo de três datas, são elas: o período da Ditadura em 1973, os 

anos 2000 em que Políticas de memória foram sendo elaboradas e instituídas e 2014 quando os pesquisadores 

retornam ao Chile para acompanhar o desenvolvimento ou a regressão dessas políticas. Os lugares estudados estão 

todos na capital chilena, Santiago, e são diversificados em suas tipologias, mas são eles: a) Estadio El Chile, hoje 

denominado de Estadio Victor Jara em homenagem ao cantor que ali foi assassinado; b) El Patio 29, área de 

ocultamentos de cadáveres no Cemitério Municipal; c) o Estadio Nacional, que inclusive mantém uma parte da 

sua arquibancada sinalizada como local de detenção e tortura; d) a casa situada na rua Londres 38, espaço também 

de detenção e tortura; e) a Casa de la Memoria José Domingos Cañas, espaço de detenção; f) Villa Grimaldi, hoje 

parque público que presta homenagens aos desaparecidos e mortos pela ditadura chilena; e g) Loyola, Quinta 

Normal, antigo espaço do exército de onde se retiravam materiais e veículos utilizados para desaparecimentos, 

torturas e ocultação de cadáveres. 
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É importante pensar que ao longo dos processos ditatoriais e de repressão muitos 

espaços foram sendo modificados, seja para atender as necessidades deles, seja para ocultar os 

crimes que eram cometidos ali. Isso não é evidenciado só no Chile (WYNDHMAN & READ, 

2017), mas também na Argentina e no Brasil (NEVES, 2014). Os autores reforçam que visitar 

lugares de memória e consciência não representa a experiência da violência como um todo, é 

uma parte ínfima do que foi vivido e realizado naqueles espaços. É muitas vezes uma 

experiência controlada e orientada por informações, placas e direcionamentos dos caminhos a 

seguir. Separa o sobrevivente ou preso político não se sabia como seria a estadia nestes locais, 

para o visitante é possível conhecer todo o percurso de modo guiado. 

Maria Silvina Persino (2006) compreende que a demarcação de espaços ao longo do 

tecido urbano também pode evidenciar aos cidadãos a existência desses locais de violência, 

sejam eles lugares clandestinos de detenção, domicílios de agentes da repressão ou até mesmo 

a marcação no asfalto e na calçada dos acontecimentos que ali ocorreram6. Persino inclusive se 

preocupa em pensar lugares de memória a partir de três categorias específicas: memoriais, 

monumentos e museus, considerando que na primeira ela compreende que há uma relação 

simbólica e construída entre o passado e o presente através de uma memória que deve ser 

evocada e ativada. 

Ao pensar acerca de monumentos, ela ressalta que a própria origem da palavra traduz 

seu significado: chamar a atenção ou recordar. A função do monumento é que ao ser visto ele 

produza uma recordação em quem o observa. Tanto memoriais quanto monumentos podem 

desempenhar funções mais importantes para a defesa da democracia e dos Direitos Humanos, 

uma vez que a figura do museu se mantém bastante vinculada ao acúmulo e guarda de objetos 

que funcionam para a recordação. Se o museu for pensado como local que preserva para 

lembrar, os monumentos e memoriais são criados para relembrar (PERSINO, 2006: 4), mesmo 

porque memoriais, monumentos e museus estão integrados à paisagem urbana. Para Persino, 

esses espaços deveriam apresentar três dimensões específicas para lidar com a memória de um 

acontecimento traumático. Eles devem possuir uma dimensão informativa, histórica, de 

memorialização e de luto sobre o passado. Neste sentido, a pesquisadora Ana Clara Antonini 

(2017) ressalta que há disputas, inclusive, sobre quais lugares preservar, requalificar ou dar uma 

 
6 A autora sugere datas de desaparecimentos, nomes e idades dos desaparecidos, datas em que corpos foram 

encontrados etc. 
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nova função. Isso passa por novos significados ao longo do tempo e pelas transformações pelas 

quais as memórias passam, até porque elas se sobrepõem umas às outras. A autora afirma que 

quando as referências a esses espaços são perdidas ou destruídas é perceptível os efeitos para a 

formação identitária coletiva de determinados grupos.  

Na contramão do reconhecimento de lugares de memória, o antropólogo francês Jöel 

Candau (2012) afirma que lugares de prática da violência, em que sujeitos foram violentados 

e/ou assassinados, podem gerar uma incapacidade de lembrar ou de falar sobre esses espaços. 

Para o autor isso geraria a concepção de lugares de amnésia, nos quais forçadamente ou 

deliberadamente o esquecimento prevaleceu sobre a lembrança. Dessa forma, se compreende a 

amnésia em função da impossibilidade de se lidar com o trauma ou com a lembrança do horror. 

Contudo, ainda que a observação do autor seja válida, os lugares de amnésia acabam por não 

possibilitar o debate sobre a necessidade de rememorar ou problematizar um passado 

traumático. 

 

 Considerações 

A partir dessas questões me parece indispensável inserir a discussão sobre os lugares de 

memória e consciência na Ditadura Civil- Militar em Curitiba como parte dos estudos de 

memória. Se os locais podem ter diferentes significados ao longo do tempo e em função do 

grupo ao qual estão relacionados, pode-se pensar que para além da disputa de memórias 

conflitantes, eles também são disputados pelas relações com essas lembranças de diferentes 

coletividades e temporalidades. Se para Pierre Nora os lugares de memória eram restos de uma 

sociedade, os estudos de Maurice Halbwachs nos direcionam para um lugar de marcas ou 

vestígios do passado em um presente coletivo (HALBWACHS, 2004). 

No que concerne a essa localização espacial, temporal e coletiva da memória proposta 

por Halbwachs, Michel Pollak (1992) defendeu o conceito de enquadramento da memória, ao 

considerar que toda memória está permeada por acontecimentos, personagens e lugares que 

quando relacionados funcionam para a manutenção, organização e continuidade na construção 

de identidades sociais e coletivas. Para além disso, também cumprem a função de definir e 

reforçar a possibilidade de pertencimento de coletividades. Por ser um fenômeno construído a 
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partir desses três elementos, a memória é considerada como uma categoria seletiva, consciente 

ou inconsciente, pois seleciona determinados elementos a serem lembrados. 

Pollak (1989) também ressaltou que essa disputa de memórias, ou a possibilidade de 

enquadramento de uma determinada memória, permite a oposição entre a memória 

nacional/oficial e memórias subterrâneas, sendo que estas tendem a ser múltiplas e minoritárias, 

muitas vezes, ou na maior parte delas, silenciadas. Para o autor, a memória nacional e coletiva 

tem potencial destruidor e opressor diante de tantas outras memórias, também coletivas, mas 

não nacionais ou oficiais. O que tem sido evidenciado nos estudos de lugares da América Latina 

que passaram por ditaduras e repressão (WYNDHMAN & READ (2017); NEVES (2014)).  

Além disso, o estudo da memória também possibilita a reflexão sobre a problemática do 

esquecimento e em que medida se pode compreendê-lo. Paul Ricoeur (2008) considerou que o 

esquecimento revela a vulnerabilidade das condições históricas, além de ser uma forma de 

confrontar a memória o tempo todo. Ele discorre que há duas formas principais de 

esquecimento: o apagamento de rastros e o esquecimento reversível.  

O historiador argentino Daniel Lvovich (2016) considera que o esquecimento também 

está relacionado à ausência de transmissão de uma memória de uma geração para outra, seja 

por opção ou imposição de um poder. Essa perda de transmissibilidade indica que um 

esquecimento coletivo passa por não transferir conhecimentos do passado para o presente. O 

que também contribui para a impunidade aos crimes do passado, as manutenções de injustiças 

e a não reparação daqueles que foram vitimados. Essas abordagens parecem se aproximar com 

as atuais práticas desenvolvidas no Brasil e a falta de desenvolvimento de políticas de memórias 

locais ou nacionalmente que lidem com lugares de memória e a Ditadura Civil- Militar. Se 

pensarmos o caso curitibano, isso se torna recorrente com diferentes edificações ligadas à 

repressão terem sido vendidas (a DOPS da rua João Negrão e o CPOR da 5.º Região Militar de 

Curitiba) ou negociadas (o 15.º Batalhão do Exército), descaracterizando ou até mesmo 

demolindo qualquer vestígio que relacionassem algum tipo de vinculação ao regime ditatorial.  

Desse modo, acredito ser possível considerar que os silêncios ou apagamentos sobre os 

lugares de memória de processos ditatoriais quase sempre evidenciam o discurso da memória e 

da história a serem contadas no ponto de vista dos violadores, os “vencedores” do conflito. 



 
 

Universidade Federal do Ceará, Fortaleza | 04 a 08 de Outubro de 2021 

814 
 

 

Quando esses espaços são absorvidos, destruídos ou modificados pelo território urbano (no 

nosso caso), eles retiram a historicidade de que houve conflito ou disputa em determinado 

período, gerando, portanto, o silenciamento ou o apagamento da história e das memórias dos 

sujeitos envolvidos, assim como dos fatos acontecidos nesses espaços. E em resposta a esse 

silenciamento e apagamento que procurei abordar a temática dos lugares de memória e 

consciência da ditadura civil militar em Curitiba. 

 

- Fontes: 

 

Comissão Estadual da Verdade Teresa Urban. Relatório da Comissão Estadual da Verdade do 

Paraná. São Paulo: TikiBooks, 2017. Vol. 2; 432 p. 

 

Comissão Estadual da Verdade Teresa Urban. Relatório da Comissão Estadual da Verdade do 

Paraná. São Paulo: TikiBooks, 2017. Vol. 1; 392 p. 

 

OLIVEIRA, A. N. P. de; SAHD, F. B.; CALCIOLARI, S. Depoimentos para a História: A 

Resistência à Ditadura Militar no Paraná. Curitiba: DHPaz, 2014. 

 

Página do Youtube da Sociedade de Direitos Humanos para a paz 

https://www.youtube.com/user/sdhpaz 

 

Fórum Paranaense de Resgate da Verdade, Memória e Justiça- 

http://www.forumverdade.ufpr.br/caminhosdaresistencia/ 

 

Boletim Informativo da Casa Romário Martins. Breve Relato dos Quartéis do Paraná. Ano 

VIII, n.º58, agosto/1981. 28f. 

 

- Referências: 

 

ANTONINI, A. V. Lugares de memória da ditadura militar em São Paulo e as 

homenagens ao operário Santo Dias da Silva. [Dissertação]. São Paulo: Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, 2017. 136f.  Mestrado em 

Geografia Humana. 

 

BAUER, C. S. Como será o passado? História, Historiadores e a Comissão Nacional da 

Verdade. Jundiaí: Paco, 2017. 

 

CANDAU, J. Memória e identidade. São Paulo: Contexto, 2012. 

 

HALBWACHS, M. A memória coletiva. São Paulo: Centauro, 2004. 

 



 
 

Universidade Federal do Ceará, Fortaleza | 04 a 08 de Outubro de 2021 

815 
 

 

HATUKA, T. A obsessão com a memória: O que isso faz conosco e com as nossas cidades? 

In: CYMBALISTA, R.; FELDMAN, S.; KUHL, B. M. Patrimônio cultural, memória e 

intervenções urbanas. 1. ed. São Paulo: Anna Blume / FAPESP, 2017. pp.47-60. 

 

JELIN, E. Marcas territoriales, patrimonio y memoria. ¿Conservar o transmitir? In: CATELA, 

L. da S.; CERUTTI, M.; PEREYRA, S. Antologia Elizabeth Jelin. Las tramas del tiempo: 

Familia, género, memorias, derechos y movimientos sociales. Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires: CLACSO, 2020. pp. 152-173. 

 

JELIN, E. Los trabajos de la memoria. Madrid: Siglo XXI de España, 2002. 

 

LVOVICH, D. Políticas del Olvido. In: História: Questões & Debates, Curitiba, volume 64, 

n.2, p. 17-37, jul./dez. 2016. 

 

NEVES, D. R. L. Edifícios da(e) Repressão: a construção dos sentidos sociais através da 

patrimonialização: Maria Antônia, Arco Tiradentes, El Olimpo e Club Atlético. In: Anais do 

XXI Encontro Estadual de História: trabalho, cultura e memória. ANPUH-SP. São 

Paulo: ANPUH-SP, 2012. 

 

NEVES, D. R. L. O desafio da preservação da memória da ditadura: o patrimônio histórico 

em questão. In: Anais do XXVI simpósio nacional da ANPUH - Associação Nacional de 

História. São Paulo: ANPUH-SP, 2011. 

 

NEVES, D. R. L. A persistência do passado: patrimônio e memoriais da ditadura em São 

Paulo e Buenos Aires. Dissertação. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 266p. (Mestrado em História Social). 

 

NORA, P. Entre memória e história. A problemática dos lugares. In: Projeto História. São 

Paulo, n. 10, dez. 1993. [Revista do Programa de Pós-Graduação em História e do 

Departamento de História PUCSP]. 

 

PERSINO, M. S. Memoriales, museos, monumentos: La articulación de una memoria pública 

em la Argentina Posdictatorial. In: Revista Iberoamericana, vol. LXXIV, núm. 222, enero-

marzo, 2008, pp. 1-16. 

 

POLLAK, M. Memória, esquecimento, silêncio. In: Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v. 2. 

n. 3, 1989. 

 

POLLAK, M. Memória e identidade social. In: Estudos Históricos. Rio de Janeiro, v.5, n.10, 

1992, p. 200-212. 

 

QUADRAT, S. V. & DA SILVA, I. P. Marcas territoriais do passado autoritário: lugares de 

memória e de consciência na América Latina. In: TEMPO. REVISTA DO 

DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA DA UFF, v. 27, pp.117-123, 2021. 



 
 

Universidade Federal do Ceará, Fortaleza | 04 a 08 de Outubro de 2021 

816 
 

 

 

RICOUER, P. A memória, a história, o esquecimento. Campinas: Editora da UNICAMP, 

2008. 

 

SCARAFFUNI, L. Reflexiones en torno a los sitios de memoria en Uruguay: las 

demarcaciones del paisaje represivo. In: TEMPO. REVISTA DO DEPARTAMENTO DE 

HISTÓRIA DA UFF, v. 27, p. 204-214, 2021. 

 

SILVA, L. G da. Repressão e resistência na ditadura civil-militar: construção de site 

temático para o ensino de história local (Curitiba – PR). [Dissertação]. Curitiba: Setor de 

Ciências Humanas, Universidade Federal do Paraná, 2018. 153f. Mestrado Profissional em 

Ensino de História. 

 

SOARES, I. V. P. Lugares de Memória e Memoriais: por que preservar locais que lembram o 

horror? In: SOUSA JUNIOR, J. G. de; SILVA FILHO, J. C. M. da; PAIXÃO, C.; GIMENES 

DIAS DA FONSECA, Lívia; RAMPIM, T. T. D. (Org.). O Direito achado na Rua. 1ed. 

Brasília/DF: UnB, 2015, v. 7, p. 302-308. 

 

SOARES, I. V. P.; QUINALHA, R. H. A memória e seus abrigos: considerações sobre os 

Lugares de Memória e seus valores de referência. In: Revista Anistia Política e Justiça de 

Transição, v. 4, p. 250-278, 2010. 

 

SOARES, I. V. P.; QUINALHA, R. H. Lugares de memória no cenário brasileiro da justiça 

de transição. In: Revista Internacional de Direito e Cidadania, v. 10, p. 75-86, 2011. 

 

WYNDHAM, M. & READ, P. Sin Descansar, En Mi Memoria: La lucha por la Creación 

de sitios de memoria en Chile desde la transición a la democracia. ANU Press, Camberra: 

2017. 

 

-Sites: 

 

Prefeitura de Curitiba. Rua da Imperatriz. (s/d) Disponível em: 

https://www.curitiba.pr.leg.br/informacao/noticias/imagens-de-noticias/Rua_da_Imperatriz_ 

1877.jpg/view acesso em 11 de agosto de 2021. 

 

Fundação Getúlio Vargas. Acervo Cpdoc. (s/d) Disponível em: 

http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/ verbete-tematico/lei-suplicy acesso em 11 de 

agosto de 2021. 

 

Tribunal de Justiça do Paraná. TJPR inaugura o novo Centro Judiciário de Curitiba. 

20/07/18. Disponível em:https://www.tjpr.jus.br/destaques/-

/asset_publisher/1lKI/content/tjpr-inaugura-o-novo-centro-judiciario-de-

curitiba/18319?inheritRedirect=false acesso em 11 de agosto de 2021. 

 



 
 

Universidade Federal do Ceará, Fortaleza | 04 a 08 de Outubro de 2021 

817 
 

 

Polícia Militar do Paraná. PMPR. Ctba, (s/d). Disponível em: https://www.pmpr.pr.gov.br/ 

acesso em 11 de agosto de 2021. 
 



 
 

Universidade Federal do Ceará, Fortaleza | 04 a 08 de Outubro de 2021 

818 
 

 

ST 15 - Pensar a(s) história (s) do patrimônio cultural 

 

O sertão cearense e seu patrimônio cultural: processos de 

patrimonialização em Sobral-CE 

 

Edilberto Florêncio dos Santos 1 

 

Resumo: O presente trabalho desenvolve um estudo de caso relacionado aos processos de 

patrimonialização perpetrados em Sobral, município do interior cearense, colonizado a partir 

da ocupação sertaneja pelo criatório do gado no século XVIII. Para isso cozeremos uma análise 

relativa a constituição das políticas de patrimônio em Sobral, discutindo a constituição dos 

marcos legais municipais iniciada em 1995, a incidência de uma política de preservação de 

cunho federal a partir do tombamento do seu sítio histórico como patrimônio nacional em 1999, 

bem como a relação com as políticas estaduais que se iniciam com o tombamento do teatro 

municipal como patrimônio estadual na década de 1980 até a inserção dos mestres da cultura 

de Sobral no programa Tesouros Vivos da Cultura desenvolvido pela Secretaria de Cultura do 

Ceará. Assim, o estudo de caso relacionado ao processo de patrimonialização no município de 

Sobral, permitindo analisar como as transformações que a legislação sobre a preservação dos 

bens patrimoniais no país na transição entre o século XX e XXI foram assimiladas e 

ressignificadas a nível estadual e local, ensejando o estabelecimento de ações públicas de gestão 

cultural no campo do patrimônio em sintonia com as peculiaridades e potencialidades de cada 

uma destas esferas.  

 

Palavras-chave: Processo de Patrimonialização. Legislação. Sobral 

 

INTRODUÇÃO 

 

As questões relacionadas ao patrimônio cultural, percorreram nas últimas décadas um 

caminho que tem colocado o tema na ordem do dia dentro das discussões relativas aos direitos 

culturais, sobre tudo no que se relaciona ao direito a memória, a afirmação de identidades e a 

salvaguarda e difusão dos bens culturais coletivos. Entidades culturais, grupos artísticos, 

comunidades tradicionais, detentores de saberes e fazeres representativos da cultura de uma 

coletividade foram paulatinamente se apropriando de conceitos ligados à área tais como 

 
1 Mestre em História e Culturas pela Universidade Estadual Vale do Acaraú-UVA. Professor da rede Municipal 

de Educação de Sobral. Membro do Grupo de Estudos e Pesquisa Patrimônio e Memória da Universidade Federal 

do Ceará-UFC e História, Cidades e outras Artes-UVA. 
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patrimonialização, tombamento, registro, inventário, salvaguarda entre outros, 

instrumentalizando suas práticas e suas demandas. 

Este movimento fez com que as práticas da gestão pública voltada ao patrimônio 

cultural, precisassem se aperfeiçoar de modo a garantir os espaços de participação social, 

ensejando estratégias que cada vez mais possibilitassem a compreensão do patrimônio 

comouma demanda do presente em função do futuro, e não apenas como elemento de defesa de 

um passado em vias de desaparecimento. 

Todavia, cabe refletir de que maneira as modificações nos marcos legais da gestão e 

preservação do patrimônio cultural foram sentidas e praticadas em diferentes instâncias.  

 

PATRIMÔNIO CULTURAL, CONCEITOS E POLÍTICAS EM TRANSFORMAÇÃO 

 

O historiador francês François Hartog ao discutir sobre o que chamou “Regimes de 

Historicidade” afirma que nossa experiência com o tempo é caracterizada pelo presentismo, 

marcada pelo o que considera atônica de um presente onipresente. Nesse sentido, a memória e 

os bens patrimoniais seriam indícios preciosos da nossa relação com a temporalidade, de modo 

que o patrimônio, signo da crise do tempo em que vivemos, estaria disposto entre o “jamais 

suficiente ou o já em excesso” (HARTOG, 2014, p. 38). 

Entretanto, colocada no presente, a nossa relação com o patrimônio faz-se no tempo e 

através dele, por meio da constituição de conceitos e de políticas que designam a compreensão 

coletiva sobre sua natureza, suas características e inserção em realidades sociais e históricas 

diversas. 

Retomando as questões postas pela historiadora das artes e das formas arquitetônicas, 

a professora Françoise Choay, podemos afirmar que em uma perspectiva histórica ocidental, a 

ascensão de bens e monumentos à condição de patrimônio tem como momento fundador à 

formação dos Estados modernos, em seu anseio por consolidar uma identidade nacional pós 

Revolução Francesa no final do século XIX. (CHOAY, 2001). A perspectiva inaugurada pela 

França se torna um modelo a partir do qual vários países no ocidente vão estruturar suas 

políticas de preservação e de gestão de seus bens patrimoniais. No Brasil, o movimento em 
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direção a proteção do patrimônio começa a ser ensaiada na década de 1920, quando se 

registraram algumas iniciativas locaise estaduais nesse intuito. 

Contudo, esse desejo de composição de uma identidade nacional é estruturado no 

campo político como Estado Novo(1937-1945), tendo nos intelectuais modernistas o expoente 

desse movimento em nível institucional. Nesse contexto, Mário de Andrade é designado a 

elaborar um documento para a criação de uma instituição nacional de proteção do patrimônio 

em 1936, que começa a funcionar no ano seguinte com o nome de Serviço do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (SPHAN). 

Mario de Andrade durante os anos de 1930, passa a assumir o “papel de agente do 

poder público para a promoção da cultura brasileira”, atuando no processo de estruturação das 

bases de ação do poder estatal nas políticas de preservação do patrimônio artístico e do 

conhecimento do folclore nacional. Sendo ele defensor de uma “concepção integral de cultura, 

na qual concebia patrimônio em todas a vertentes e naturezas”, devendo o Estado estar 

instrumentalizado para desenvolver uma atuação de caráter integrador. (CHUVA, 2012, p.151) 

O primeiro marco legal da preservação do patrimônio no Brasil se deu com o decreto-

lei nº25, de 30 de novembro de 1937. Instituindo o tombamento com o mecanismo legal de 

preservação do patrimônio histórico e artístico nacional, por meio da inscrição dos bens em um 

dos quatros livros de Tombo: o Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico,o 

Livro do Tombo Histórico, o Livro do Tombo Histórico e o Livro do Tombo das Artes 

Aplicadas. 

Seu artigo 1º explicita a tentativa de assentar as bases de formação da identidade 

nacional alicerçada em um passado “excepcional”, de modo que os bens deveriam 

estarassociados à “fatos memoráveis”, evidenciando uma visão de história e cultura que se 

queria única, associada ao processo de colonização e a hegemonia dos padrões europeus. Desta 

feita, as primeiras experiências com a legislação de tombamento se deram na preservação de 

bens ligados ao barroco presente em Minas Gerais, entendido como o exemplo mais bem-

acabado da identidade explicitamente brasileira, haja vista a adaptação dos padrões europeus 

aos materiais e técnicas locais pelas mãos dos artífices que aqui edificaram tais monumentos. 

Essa visão de um patrimônio histórico e artístico, exclusivamente expresso no campo 
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do patrimônio material e arquitetônico, se consolidou com bastante intensidade na história do 

país durante praticamente todo o século XX. De modo que, ainda hoje não é incomum encontrar 

no senso comum a associação do termo patrimônio somente a bens edificados de “excepcional 

valor” e que datem de um momento histórico mais recuado, fazendo ecoa proposta “fatos 

memoráveis da história”. 

A busca pela proteção dos bens culturais imateriais já era pautada já na década de 

1930, quando das formulações iniciais das políticas estatais de salvaguarda do patrimônio 

histórico e artístico nacional, o que pode ser notado nas prerrogativas de proteção do patrimônio 

brasileiro defendidas por Mário de Andrade, em 1936. Em seguida, salvo experiências pontuais, 

o patrimônio imaterial só volta a ser objeto de reflexão mais intensa na década de 1970, por 

meio do Centro Nacional de Referência Cultural (CNRC), capitaneado pelo pernambucano 

Aloísio Magalhães, responsável por impulsionar uma espécie de revisão dos critérios de 

proteção do patrimônio designados em 1937. 

Com a extinção da Fundação Nacional Pró-Memória, órgão público criado em 1979 e 

extinto em 1990, e a subsequente criação do Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural (IBPC), 

esta abordagem das políticas de preservação do patrimônio cultural ficaram estagnadas e só 

foram retomadas, posteriormente, em 1997, com a proposta da Carta de Fortaleza, construída a 

partir da realização do Seminário Patrimônio Imaterial: estratégias e formas deproteção,2 

dentro das comemorações dos 60 anos do IPHAN.(OLIVEIRA, 2015, p.01) 

Desta forma, as políticas da gestão do patrimonial no país são permeadas portensões e 

disputas, forjando uma ruptura de área que associa o patrimônio dito histórico e artístico aos 

profissionais da arquitetura, e a cultura tida como popular aos estudiosos da antropologia. 

Assim, segunda a historiadora Márcia Chuva os campos do patrimônio (relacionado aos 

edifícios e monumentos e do folclore (ligado as expressões culturais) tiveram “suas trajetórias 

apartadas na origem”, de modo que o “(re)encontro destes dois caminhos vai se dar somente na 

atualidade (2012, p. 151). 

Esse reencontro pode ser percebido, no campo legal, com a estruturação da 

 
2 O Seminário Internacional Patrimônio Imaterial: estratégias e formas de proteção, realizado em Fortaleza entre 

os dias 10 e 14 de novembro de 1997 “teve como objetivo reunir especialistas e representantes de diversas 

instituições públicas e privadas, além da Unesco e de representantes da sociedade civil, para recolher subsídios 

que permitissem elaborar diretrizes e criar instrumentos legais e administrativos para a proteção do patrimônio 

imaterial”. Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/iiseminariofortaleza/pagina/detalhes/1586. Acesso em: 

03set. 2019. 

http://portal.iphan.gov.br/iiseminariofortaleza/pagina/detalhes/1586
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Constituição Federal de 1988, que inclui a garantia do direito à cultura e do patrimônio como 

prerrogativa do Estado e dos entes federados.3 Portanto, podemos notar que junto a afirmação 

da cultura enquanto direito coletivo, o alargamento da compreensão do processo de formação 

nacional, empregando a cultura no plural, relacionando-a como popular e com a contribuição 

de indígenas e afro-brasileiros neste processo. De modo que, para dar conta destes outros 

sujeitos e suas práticas culturais, escamoteados anteriormente, a própria definição de 

patrimônio teve que ser alterada. 

Assim, o artigo 216 da Constituição de 1988, dilata a concepção de patrimônio 

brasileiro, passando a incluir as categorias de bens culturais material e imaterial, entendendo os 

bens patrimonializados enquanto “portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos 

diferentes grupos formadores da sociedade brasileira”. 

Com o texto constitucional passamos então de uma concepção de patrimônio 

relacionada ao excepcional e o memorável, como posta em 1937, para uma visão centrada no 

par conceitual identidade/memória, entendendo a cultura e suas expressões como referências 

“aos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira”. A partir de então, as formas de 

expressão, os ofícios, fazeres, festas, celebrações, bem como espaços de criação e reprodução 

de práticas culturais coletivas como os mercados, feiras, santuários e praças passam a serem 

objetos dos processos de patrimonialização, para isso sendo instituído outros mecanismos para 

a preservação dos bens intangíveis, haja vista não ser possível acomodar todas estas demandas 

apenas sob a perspectiva já existente, o tombamento. 

Assim, o Iphan coordena um conjunto de estudos que culminam no Decreto 

nº3.551/2000 que estabelece o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial e institui o 

Programa Nacional do Patrimônio Imaterial. Neste mesmo ano é consolidado também o 

Inventário Nacional de Referências Culturais–INRC, instrumento de gestão voltado as 

categorias de patrimônio intangível recém incluídas na legislação. 

O registro passa a se constituir desta forma, como o mecanismo de salvaguarda dos 

bens patrimoniais de natureza imaterial, visando seu reconhecimento como componente do 

patrimônio cultural brasileiro. O processo se efetiva mediante uma pesquisa detalhada sobre o 

bem cultural em questão e sua inscrição em um dos livros de registro: Livro de Registro dos 

 
3 “Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: VII – proteção ao 

patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico.” (BRASIL 2016) 
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Saberes, Livro de Registro das Celebrações, Livro de Registro das Formas de Expressão e o 

Livro de Registro dos Lugares. 

Os primeiros processos de registros de bens de natureza imaterial vão ocorrer em 

dezembro de 2012, ocasião em que são considerados patrimônio nacional a Arte Kusiwa, 

pintura corporal e arte gráfica dos índios Wajápi no Amapá, relacionado no Livro das Formas 

de Expressão, e o Ofício das Paneleiras de Goiabeiras no bairro de Goiabeiras velhas no 

Espírito Santo inscrito no Livro dos Saberes. 

Deste modo, concordamos com o historiador Gilberto Ramos ao indicar que “o 

conceito de patrimônio deve ser pensado em termos de uma prática social construída histórica 

e culturalmente em consonância com a busca de identidade e as demandas de “vontade de 

memória” no tempo presente” (NOGUEIRA, 2014, p. 52). 

 

PROCESSOS DE PATRIMONIALIZAÇÃO EM SOBRAL 

Ao lançar um olhar sobre as produções relativas a história e a cultura da cidade 

deSobral, é possível perceber a estruturação de um processo de construção de uma imagem, que 

ao longo de décadas, notadamente a partir da segunda metade do século XX, forjaram as bases 

das principais narrativas e vozes que contam seus enredos. Nesse sentido, a cultura se apresenta 

como um dos fatores de destaque nas obras dos primeiros historiadores e memorialistas da 

cidade, ganhando acentuado relevo dentro do processo no qual foi forjada a imagem de uma 

Sobral “distinta e real”.4 

Entre os elementos que constituem a história da cultura sobralense são destacados certo 

apreço pelas letras e artes fruto de um padrão de erudição e civilidade dos seus moradores, 

podendo ser percebido por meio da materializado nas edificações que compõem sua área 

central, tombada como patrimônio, no qual o Theatro São João emerge enquanto grande 

símbolo do legado cultural deixado pelos sobralenses de outrora.5 

Nesse sentido o São João, edifício cuja construção se deu entre os anos de 1875 e 1880, 

através da ação de um grupo de particulares, organizados em uma associação intitulada União 

 
4 Alusão ao nome recebido por Sobral por ocasião de sua elevação a categoria de Vila no ano de1773, sob o título 

de Vila Distinta e Real de Sobral. 
5 Sobre o Theatro S. João e sua representatividade na História da Cultura ver: SANTOS, Edilberto Florêncio dos. 

Entre Melodramas e Comédias Ligeiras: Vida Teatral, Sociabilidade e Costumes em Sobral-CE (1867-1927). 

Dissertação. Universidade Estadual do Ceará, Mestrado Acadêmico em História e Culturas, Fortaleza, 2017. 
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Sobralense, pode ser entendido como o primeiro bem no território sobralense a receber atenção 

no campo das políticas patrimoniais. Pois, no ano de 1970 houve a tentativa de indicação do 

Theatro São João, segundo teatro mais antigo do Ceará na contemporaneidade, ao tombamento 

nacional, tendo seu processo sido indeferido pelo órgão responsável.6 

Embora negada essa tentativa inicial de sua preservação à nível nacional, o mesmo é 

designado como patrimônio histórico cearense por meio de Tombo Estadual no ano de 1983,7 

fato pouco conhecido mesmo entre a população da cidade. Tendo uma peculiaridade bastante 

interessante, pois é o único bem cultural presente na cidade que conta com uma tripla proteção, 

pois além de patrimônio estadual, foi considerado patrimônio municipal através do marco legal 

que inaugurava a legislação de defesa do patrimônio sobralense no ano de 1995, fato que 

discutiremos logo a diante, além de estar inserido no conjunto arquitetônico e urbanístico 

tombado pelo IPHAN em 1999. 

A bem da verdade, a existência de uma legislação municipal de preservação do 

patrimônio é um fato desconhecido tanto pela população, quanto por pesquisadores, agentes da 

cultura e do patrimônio do município. Muito embora a mesma tenha servido de base para a 

efetivação de diversos processos de patrimonialização de bens, tanto natureza material como 

imaterial do município, por parte do poder legislativo e executivo local, desde a criação deste 

marco legal em 1995. 

Em 07 de agosto de 1995, o então prefeito municipal de Sobral, Aldenor Façanha 

Junior sancionou e promulgou a lei nº 019/95 que “dispõe sobre o tombamento e preservação 

do patrimônio cultural, histórico, artístico e paisagístico localizado no território do município 

de Sobral”. O documento municipal em seus três primeiros artigos apresenta a concepção de 

patrimônio a partir do qual os agentes públicos de Sobral naquele contexto pensavam a 

preservação dos bens patrimoniáveis em sua jurisdição: 

 
Art. 1º - Esta Lei tem por finalidade preservar a memória do município de 

Sobral,através da proteção, preservação e conservação, mediante tombamento, dos 

 
6  De acordo com a Lista dos Bens Tombados e Processos em Andamento (1938-2019) presente no site do 

IPHAN. Disponível em: 

http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/BENS%20TOMBADOS%20E%20PROCESSOS%20EM%20AN

DAMENTO%202019%20MAIO.pdf. Acesso em: 07 set. 2019. 
7Theatro São João é protegido cearense, segundo a lei n° 9.109 de 30 de julho de 1968, através do decreto n° 

16.237 de 30 de novembro de 1983. O decreto-lei eleva à condição de “monumento histórico” outros dez imóveis, 

estando entre eles também o Teatro da Ribeira dos Icós, na cidade de Icó. 

 

http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/BENS%20TOMBADOS%20E%20PROCESSOS%20EM%20ANDAMENTO%202019%20MAIO.pdf
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/BENS%20TOMBADOS%20E%20PROCESSOS%20EM%20ANDAMENTO%202019%20MAIO.pdf
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/BENS%20TOMBADOS%20E%20PROCESSOS%20EM%20ANDAMENTO%202019%20MAIO.pdf
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bens aquese referemosincisosde seuartigo2º. 

Art. 2º -Constituem o patrimônio histórico, artístico, paisagísticoe cultural 

domunicípio de Sobral, a partir do respectivo tombamento e na forma desta Lei, 

osseguintesbenspúblicosou particulares, situadosno territóriomunicipal. 

I – construção e obras de arte de notável qualidade estética ou 

particularmenterepresentativasde determinada época ouestilo; 

II - edificações, monumentos intimamente vinculados a fato 

memorável local ou apessoade excepcional notoriedade; 

III -

monumentosnaturais,comosítiosarquiológicosepaisagísticosdenotávelfeição,inclusi

veosagenciadospela indústria humana. 

Art. 30 - Dar-se-á o tombamento pela inscrição do bem no livro próprio, 

com adiscriminação das características que o individualizam.(Sic) 

 

Podem os perceber que, muito embora o artigo 216 da Constituição Federal de 1988 

já tivesse expandido o conceito de patrimônio em busca da pluralidade de contribuições, 

pensando a cultural, a memória e a identidade em um sentido diverso, a legislação municipal 

constituída 7 anos depois, não integra essas alterações conceituais, estando mais próxima da 

concepção levanta mais de meio século atrás, como decreto-lei nº25 de1937. 

Importante perceber que nos incisos previstos pelo artigo 2º da lei, termos como 

“notável”, “fato memorável”, ou clara inferência a lei de 1937 com a ideia de “pessoa de 

excepcional notoriedade”, caracterizam uma visão de patrimônio e, por conseguinte da história 

e da cultura, ainda voltada a ideia dos grandes fatos e feitos realizados por ilustres figuras. 

Do mesmo modo, embora a lei ao conceituar o termo patrimônio inclua o termo 

“cultural” junto aos já consagrados “histórico, artístico, paisagístico”, não apresenta qualquer 

referência as categorias de patrimônio material e imaterial, prevendo como instrumento de 

preservação exclusivamente o tombamento, condizente apenas ao patrimônio tangível. Este 

último dado, pode ser justificado pelo fato da legislação que irá normatizar a preservação do 

patrimônio imaterial através do Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial e do 

Programa Nacional do Patrimônio Imaterial ser datada do ano de 2000, como já visto. 

Este equívoco relacionado a política de salvaguarda do patrimônio imaterial foi 

dirimida com a promulgação da lei nº 1697 de dezembro de 2017, que dispondo sobre a Criação 

do Conselho e Reestruturação do Fundo de Preservação do Patrimônio Cultural, e 

regulamentando em seu capítulo III sobre o Tombamento de Bens Culturais de Natureza 

Material, e o capítulo IV sobre o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial.8 

 
8 Contudo é possível perceber a permanência de alguns dos equívocos, pois, ao consultar a Lei Orgânica do 

Município de Sobral do ano de 2019, vê-se que a gestão pública municipal mantém reproduzindo conceitos do 

 



 
 

Universidade Federal do Ceará, Fortaleza | 04 a 08 de Outubro de 2021 

826 
 

 

Voltando lei nº 019/95, seu artigo 4º determina o tombamento de 11 edifícios 

sobralenses, sendo eles: o Theatro São João inaugurado em 1880; o Arco Nossa Senhora 

deFátima, construído pela Diocese de Sobral em 1953; o Museu Dom José, antigo sobrado do 

Major Bandeira de Melo datado de 1884, tornado residência na década de 1940 e Museu a partir 

de 1951; a Catedral da Sé, matriz de Sobral cuja pedra fundamental foi lançada em 1778; a 

Igreja do Rosário construída pela Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens 

Pretosde Sobral em 1767; a Igreja do Menino Deus edificada no começo do século XIX; a Igreja 

de São Francisco templo edificado em 1945 em substituição a capela anterior; a Igreja do 

Patrocínio erguida em 1885; o Abrigo Coração de Jesus, abrigo de idosos idealizado pela 

Diocese sendo inaugurado em 1953, o Conjunto Arquitetônico da Universidade Estadual 

Valedo Acaraú, local onde havia funcionado o antigo Seminário São José de 1925; e o Colégio 

Sant’Ana, edifício da primeira metade do século XIX, funcionando como primeira residência 

episcopal de Sobral entre 1916 e 1933 quando é reformulado, passando a funcionar como 

instituição educacional no ano seguinte. 

Acreditamos ser possível creditar a estruturação da política de preservação 

dopatrimônio sobralense no ano de 1995, aos movimentos ocorridos na cidade mediante o caso 

que envolve o solar da família Figueiredo, localizado na Praça São João. O antigo sobrado, 

encontrava-se abandonado e parcialmente derruído no começo da década de 1990, quando foi 

comprado por um comerciante que planejava destruí-lo para construção de uma galeria 

comercial. As narrativas oficiais dão conta que mediante uma ação pública movida por um 

grupo de sobralense e capitaneada por alguns vereadores do município, a obra foi embargada, 

impedindo a destruição do edifício, que posteriormente seria desapropriado, e restaurado para 

abrigar a Casa da Cultura de Sobral a partir do ano de 1988, uso mantido até o 

presente.(ARAUJO,2010) 

A história envolvendo a tentativa de demolição do antigo Solar dos Figueiredos de 

posterior constituição da Casa da Cultura de Sobral, encontra lugar de destaque nas narrativas 

sobre o tombamento do conjunto urbanístico e arquitetônico sobralense pelo IPHAN, 

 
campo do patrimônio em total dissonância com as transformações do campo nas últimas décadas. A “Seção II 

Da Cultura”, em seu artigo 186 coloca como competência do município “promover a proteção do patrimônio 

histórico-cultural local, criando dispositivos, através de leis ordinárias, para tombamento de prédio, sítio 

arqueológico, bem como das paisagens naturais e construídas.”; desconsiderando totalmente, tanto no artigo 

como em seus incisos, a expressão e a preservação do patrimônio imaterial. 
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desconsiderando uma ação anterior do município de preservação de seu patrimônio. É notório 

também a predominante ausência de inferências à referida lei municipal em trabalhos 

acadêmicos e material institucional do município sobre o patrimônio local, estando as pesquisas 

acadêmicas majoritariamente interessadas em abordar a preservação nacional, apresentada 

algumas vezes como a abertura do processo de retomada de um passado áureo e início de 

umapolítica exitosa de preservação e gestão do patrimônio. Este processo permite perceber 

como afirma Getúlio Santos, um processo onde embora a legislação municipal anteceda o 

tombamento do núcleo histórico pelo IPHAN, “o advento da ação federal condicionou a própria 

ação municipal, que passou a se concentrar sobre o mesmo conjunto de bens protegido pela 

União.”(SANTOS,2015, p. 40) 

Sobre o processo de patrimonialização do conjunto arquitetônico e urbanístico 

sobralense, o Estudo de Tombamento Federal de Sobral realizada no ano de 1997 pela 4º SR 

do IPHAN, analisado pelo arquiteto Romeu Duarte Jr., indica a justificativa envolvidas no 

processo. 

acidadeaindaguarda,sejanotraçadodasruascentrais,sejaemmuitasedificações,aestrutu

ra urbana de seu núcleo e as marcas da lenta construção e expansão de seutecido 

urbano[...]. A riqueza e a importância de Sobral[...], faz-se visível, 

inclusive,naricapaisagemquecompreendeaSerradaMeruocaeasilhuetadesuasedificaç

ões.Aimportância das estradas, bemcomoa centralização dopoder religioso, 

[...],revelamcomoocorreuoprocessodeocupaçãodosertãodopaís.(4ºSR/IPHANApud

DUARTE JR., 2012,p.240) 

 

O texto indica que a preservação do perímetro urbano de Sobral se relaciona a 

conservação de um dos testemunhos do processo de ocupação do sertão brasileiro, ligada aos 

antigos caminhos das boiadas que adentraram o território do semiárido a partir dos leitos dos 

rios, coadunada com a ação da Igreja Católica no processo de colonização e urbanização destes 

espaços. 

O processo de tombamento foi responsável por diversas ações de requalificação da 

área central da cidade, desenvolvido pela gestão municipal fazendo uso de mecanismos 

decaptação de recursos das instâncias federal e estadual. Nesse sentido, podem ser citados os 

processos de requalificação dos largos das Dores e do Rosário, urbanização da Margem 

Esquerda do Rio Acaraú, os restauros da Casa do Capitão-mor, Theatro São João e Igreja da 

Sé, e mais recentemente o projeto Novo Centro, responsável pelo procedimento de retificação 
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e ampliação dos passeios, padronização da sinalização e iluminação, internalização da fiação 

elétrica e de logística do perímetro tombado. 

Com relação a incidência das políticas de preservação do patrimônio cultural 

promovidas pelo governo do Estado do Ceará em bens culturais sobralenses, após o 

tombamento do edifício do Theatro na década de 1980, uma nova ação é consolidada no ano de 

2004, ocasião em que Francisco Pedrosa de Sousa, o Mestre Panteca, é agraciado com o título 

de mestre da cultura cearense. A diplomação do mestre de reisado, fundador e líder do Grupo 

Boi Ideal, como Mestre da Cultura Tradicional Popular do Estado do Ceará, se deu por meio da 

lei estadual n° 13.351 de 22 de agosto de 2003, que elege a esta categoria os sujeitos que tenha 

os conhecimentos ou as técnicas necessárias para a produção e preservação da cultura 

tradicional popular de uma comunidade estabelecida no Estado do Ceará. Além da concessão 

do diploma, a lei assegura o repasse de um auxílio financeiro a ser pago mensalmente, pelo 

Estado do Ceará, no valor correspondente a um salário mínimo, mediante a compromisso dos 

detentores do título de “transferir seus conhecimentos e técnicas aos alunos e aprendizes,através 

de programas de ensino e aprendizagem organizados pela SECULT, cujas despesas serão 

custeadas pelo Estado” (CEARÁ, 2003). 

O programa, pioneiro neste sentido no país, é aperfeiçoado em 2006 pela promulgação 

da Lei Estadual 13.842, que instituiu o Registro dos Tesouros Vivos da Culturano Estado do 

Ceará, passando a incluir grupos e coletividades representantes de saberes efazeres relevantes 

da cultura cearense e prevendo o caráter prioritário aos projetos culturais propostos pelos 

diplomados quando submetidos aos editais e processos de apoio públicos promovidos pela 

Secretaria Estadual de Cultura. 

Com o falecimento do Mestre Panteca no ano de 2006, o município de Sobral ficasem 

um representante entre os Tesouros Vivos da Cultura cearense por mais de uma década. Até 

que em 2018 Rita de Cássia Cunha, foi titulada pelo saber-fazer dos fartes, doce de origem 

portuguesa, cuja receita foi adaptada aos ingredientes locais e, que até os dias de hoje se mantém 

em produção na cidade. 

Voltando a legislação municipal sobre o patrimônio sobralense, a mesma serviu debase 

legal para a execução de processos de proteção de diversos bens no decorrer dos anos, inclusive 
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no campo do patrimônio imaterial, mesmo não tendo passando por nenhuma alteração neste 

período. Notório destacar que os dois primeiros bens de natureza intangível a serem protegidos 

pelo poder público municipal, estão relacionados aos saberes dos mestres do município 

titulados pelo governo cearense. Este são os casos das leis que tornam “patrimônio cultural e 

imaterial do município e do povo sobralense” o Encontro de Bois e Reisados e o Doce Fartes 

e sua receita, ambos decorrentes de decreto do ano de 2013. 

A prática de sanção de leis a partir de 2013 que elegem como “patrimônio cultural e 

imaterial”, conforme indicamos documentos do legislativo sobralense, coloca alguns problemas 

que passam por questões de cunho legal e conceitual. Inicialmente cabe perceber que a lei que 

institui o processo de preservação do patrimônio do município de Sobral em 1995, não engloba 

os bens de natureza imaterial, prevendo exclusivamente o tombamento como mecanismo de 

proteção, portanto relacionando-se somente aos elementos tangíveis. 

Do mesmo modo, conceitualmente podemos perceber algumas incongruências como 

no caso da instituição de uma política de preservação voltada ao Encontro de Bois e Reisados, 

programa desenvolvido anualmente pela Secretaria Municipal de Sobral dentro do ciclo de 

apresentação dos grupos de bois, e não a manifestação cultural em si, seus grupos e brincantes. 

O mesmo ocorrendo com a preservação do “Doce Fartes e sua receita” que se traz um equívoco 

ao deixar de fora o processo de produção artesanal do alimento, explicitando somente a receita. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Assim, o estudo de caso relacionado aos processos de patrimonialização perpetrados 

em Sobral, permite analisar como as transformações que a legislação sobre a preservação dos 

bens patrimoniais no país na transição entre o século XX e XXI foram assimiladas e 

ressignificadas a nível estadual e local, ensejando o estabelecimento de ações públicas de gestão 

cultural no campo do patrimônio em sintonia com as peculiaridades e potencialidades de cada 

uma destas esferas. 

De acordo com o francês Hugues de Varine, a gestão do patrimônio deve ser realizada 

de forma a se constituir com a maior proximidade possível dos sujeitos criadores e detentores 

do bem patrimonial, de modo a não o distanciar da vida.(2013,p.19) De modo que o patrimônio 
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deve ser entendido como um recurso concreto de dimensões múltiplas, devendo servir ao 

desenvolvimento e não somente as demandas cultural ou turística, tendo por fim melhorias dos 

campos econômico, social, identitário, entre outros.(VARINE, 2013,p. 84) 

Desta maneira, as políticas de gestão do patrimônio evidenciam o potencial de uma 

atividade que próxima da realidade local pode integrar questões relacionados a memória,  

história e identidade, mas também a dimensão econômica e cidadã da cultura, gerando renda e 

valor aos sujeitos envolvidos, a exemplo das políticas executadas a décadas junto ao conjunto 

arquitetônico e urbanístico chancelado como patrimônio nacional, permeado por constantes 

ações de qualificação e ações que visam sua valorização e proteção. 

Portanto, o campo do patrimônio cultural e as ações de patrimonialização se estruturam 

como um desafio ao poder público local e as ações da gestão pública da cultura, demandando a 

estruturação de políticas democráticas alicerçadas na autonomia e na gestão compartilhada. 

Afirmando o caráter de mediador e facilitador das estancias institucionais dentro das políticas 

culturais, entendendo sua participação como meio possível a realização de salvaguarda que tem 

na sociedade, os atores e o fim destas políticas. 
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“Riacho Maceió”: divisor de águas de Fortaleza e modos de viver e morar 

do Mucuripe (1988-1996) 

 

Matheus Cardoso de Andrade1 

 

Resumo: O presente artigo visa discutir a relação e importância do riacho Maceió para o bairro 

Mucuripe, ambos situados em Fortaleza-CE. Desde a sua foz (na Av. Beira-Mar) e o seu curso 

natural, o riacho perpassa diversas espacialidades, classes sociais e também projetos 

urbanísticos implementados nas últimas décadas nessa região. As (re)construções da cidade, a 

partir da segunda metade do século XX foram promotoras, em conjunturas políticas distintas, 

de uma cidade turística, hoteleira e voltada para a orla. E é justamente levando em consideração 

tais aspectos que percebemos as relações de poder entre o público e o privado, entre a sociedade, 

os interesses do mercado imobiliário e as tradições de descendentes de pescadores e lavandeiras. 

O cotidiano, os costumes, a paisagem, a relação entre natureza e seres humanos passam a sofrer 

impactos em escalas cada vez mais intensas para os moradores do bairro e lideranças defensoras 

de um progresso menos agressivo e abusivo para os seus ideais de viver e morar na Fortaleza 

do final da década de 1980 e anos 1990. Tendo isso em vista, buscaremos compreender como 

se deu tais mudanças nesse recorte histórico, que tipos de conflitos e disputas em torno do riacho 

são estabelecidas, sua importância para a biodiversidade, identidade local e releitura enquanto 

um potencial patrimônio ambiental urbano; como a questão do direito a cidade está interligada 

com as garantias dos direitos civis e de moradia. Esse estudo é baseado na pesquisa de mestrado 

ainda em desenvolvimento no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade 

Federal do Ceará, em parceria do Grupo de Estudos e Pesquisa em Patrimônio e Memória 

GEPPM/UFC/CNPQ e possui financiamento da CAPES. 

 

Palavras-chave: Patrimônio ambiental urbano; Mucuripe; direito à cidade. 

 

1. As diversas fortalezas que perpassam o riacho Maceió: meio ambiente, desigualdade 

social e  turismo. 

 

O riacho Maceió cruza os bairros da Varjota, Mucuripe e uma parte do Meireles. 

Ao mesmo tempo em que faz fronteira entre territórios nobres e classes sociais paupérrimas, 

ele as interliga através do seu corpo já sepultado pelo progresso. Símbolo de um modo de viver 

e habitar que se fez tradicional ao longo de parte significativa do século XX, haja vista as 

relações sociais, ambientais, habitacionais e históricas que se constituiram no seu em torno2, no 

 
1Mestrando em História Social pela UFC. E-mail: matheusktkt@gmail.com 
2 O riacho Maceió além de ser um dos elementos da paisagem cultural da região, também estava presente, assim 

como o riacho papicu, no cotidiano das lavandeiras que se utilizavam dessas águas para sustentarem suas famílias. 

Destaca-se também o em torno do Maceió para a plantação de verduras e frutas revendidas na cidade, assim como 

o lazer proporcionado aos habitantes, as variedades de seres vivos e relevância ecológica para a localidade. 

mailto:matheusktkt@gmail.com
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final do referido século se torna um dos principais pontos de tensões sociais da orla de Fortaleza. 

Tal aspecto é fundamental na medida que percebe-se que a dita invenção ou construção social 

do imaginário de uma Fortaleza turística3 converge para o avanço da cidade de concreto, 

cimento e asfalto sobre áreas ou zonas que se encontravam marginalizadas. 

(CAVALCANTE, 2017 ) argumenta que essa região da orla de Fortaleza, fora uma 

das últimas a serem esquadrinhadas pelo avanço do progresso, evidenciando que a urbanização 

dessa espacialidade, numa história de longa duração, se deu de modo cadenciado, ora pautado 

em obras de grande impacto, como a construção do Porto do Mucuripe, indústrias de gás, ora 

em políticas econômicas que gradativamente, com a abertura de ruas, avenidas e vias expressas, 

vão possibilitando o avanço e consolidação de Fortaleza sobre uma zona ainda marginalizada, 

distante de concentrar os principais investimentos culturais, urbanísticos e empresariais. 

De certa forma, essa narrativa urbana contrasta com as últimas décadas do século 

XX e início do século XXI, haja vista que nesse período aponta-se para uma crescente nas 

oportunidades de negócio na região do Mucuripe, marcada pelo avanço do turismo como um 

propulsor de investimentos estrangeiros, públicos e de projetos urbanísticos4. Essa atividade 

econômica e cultural se torna uma das principais vertentes de investimentos e de grande retorno 

financeiro5, corroborando assim para a consagração de um modelo de cidade, de lazer e praia 

voltado para um mercado interessado em adequar as especificadades regionais e paisagísticas 

de cada região às lojas, serviços, costumes e estética globais valorizadas socialmente como 

sendo associadas a riqueza, ao poder, à moda. 

Ademais, o crescimento urbano e populacional descomunal que ocorre em 

 
3 A partir dos investimentos urbanísticos e no setor de turismo a cidade passa a conta com “diversos” polos de 

lazer e entretenimento, por vezes cada um direcionado para públicos específicos ou apropriados segundo as pessoas 

que os frequentam. A título de exemplo, podemos pensar sobre a praia do titanzinho marcada pelo surf e pescas, 

a praia de Iracema, com shows, ponto de encontro de namorados; A feira de peixes no Mucuripe, etc. Ver: 

PEREIRA, Alexandre Queiroz. A orla da cidade: praia, espaço público e lazer em Fortaleza/ Alexandre 

Queiroz Pereira, Regina Balbino da Silva, Maria Clélia Lustosa Costa. – Fortaleza: Imprensa Universitária, 2020. 
4Os projetos e políticas adotadas tornaram o Ceará um dos estados do Nordeste mais engajados no que se refere 

aos investimentos e iniciativas ligadas ao desenvolvimento de um turismo neoliberal. Ao longo da segunda metade 

do século XX, as políticas vinculadas ao turismo no estado do Ceará passaram a ter peso e relevância diferenciadas, 

sendo estruturada, apoiada e planejada pelos órgãos governamentais, em parceria com bancos e empresas privadas. 

Esse processo de maturação é marcado, dentre outras ações, pelo desenvolvimento do PRODETURIS (Programa 

de Desenvolvimento do Turismo do Litoral do Ceará) em 1989 e posteriormente do PRODETUR- CE (Plano de 

desenvolvimento do Turismo no Litoral do Ceará) em 1992. Ver: BENEVIDES, Irileno Porto. Turismo e 

PRODETUR: Dimensões e olhares em parceria. Fortaleza: EUFC, 1998. 
5 Os ganhos com essa atividade entre os anos 1995-2015 crescem de modo bastante significativo, corroborando 

assim para a narrativa econômica de sucesso absoluto desse modelo de gestão e cidade. Ver: Indicadores turísticos 

1995/2016 – governo do estado do Ceará. 



 
 

Universidade Federal do Ceará, Fortaleza | 04 a 08 de Outubro de 2021 

835 
 

 

Fortaleza no final do século XX, assim como a da atividade turística, no caso do Maceió, fazem 

parte de uma problemática que passa a ser estrutural na cidade: a questão ambiental e sanitária. 

É justamente sobre essa questão que a matéria do Jornal O povo6 intitulada “ Recursos hídricos 

de Fortaleza são sufocados” destaca: 

Lagos e lagoas existiram em profusão em Fortaleza e todos eles foram aos poucos 

diminuídos ou extintos em nome do progresso, sendo que na maioria esse progresso 

poderá tranquilamente ficar entre aspas. Atualmente, para os que não sabem, Fortaleza 

conta com três rios: Ceará, Cocô e Maranguapinho, este, afluente do primeiro. Riachos, 

Fortaleza tem dezenas, mas com denominação apenas seis: Jacarecanga, Pajeú, Maceió, 

Esso, Coaçu e Dendê. Corregos, temos milhares, porém somente o Passaré tem 

denominação oficial[...] Observa-se que a situação atual é bem diferente a antipor dois 

aspectos: antigamente a cidade era bem menor e muitas lagoas citadas hoje como 

pertencentes a Fortaleza ficavam tão distantes que não eram cadastradas[...] existiam as 

chamadas  matas ciliares, ou seja, o verde formado por árvores em redor de lagoas, dos 

rios, dos riachos e córregos, que também foram totalmente destruídos” (O povo, Nirez-

Memórias, 23/07/1988). 
 

Esse texto escancara a brutal alteração ambiental, habitacional e paisagística que a 

cidade sofreu nas últimas décadas. Na medida em que se tentam realizar um levantamento dos 

riachos, lagoas e rios ainda existentes, constata-se que a problemática ambiental choca-se com 

a perspectiva de progresso adotada pela cidade em diferentes épocas e governos. Argumenta-

se que antigamente (talvez ainda nas primeiras décadas do século XX), pelo fato da cidade ser 

menor e seus locais de água ficarem mais distante, a situação era bem diversa, o que faz sentido 

na medida em que seria mais difícil se locomover e a cidade de concreto e asfalto ainda não 

teria avançado completamente pelo território. 

No entanto, é possível supormos que a poluição ou destruição fosse de menor 

impacto e não estrutural, ao ponto de não comprometer a existência de um sistema hídrico ou 

de vários riachos, rio e lagoas, como já no final da década de 1980 é evidente. A matéria segue 

falando sobre os tipos de poluição e as contradições sociais que marcam esse processo: 

Os riachos e rios que atravessam hoje Fortaleza estão totalmente poluídos por quatro 

 
6O Jornal O Povo, fundado em 07 de janeiro de 1928, é um dos periódicos mais tradicionais do Ceará. Possui 

diversas edições e relevância política e econômica. No final do século XX, o jornal desenvolvia edições e matérias 

específicas voltadas para os bairros como o Mucuripe. É interessante observarmos a preocupação do O Povo em 

dar certa abertura as falas de lideranças comunitárias e pessoas envolvidas com atividades artísticas ou culturais, 

mas também de autoridades e narrativas diferentes das que são destacadas por esses moradores. Percebe-se também 

a tentativa de valorização da identidade, memória e história local pela constante divulgação da paisagem, relatos 

positivos, projetos e artistas famosos falando sobre o bairro, a sua história. O próprio jornal busca se integrar à tais 

ações, tendo em vista que chega a promover ou ajudar na organização de algumas atividades culturais do bairro 

bastante relevantes, como a da festa da Nossa Senhora da Saúde, sua feirinha e eventos culturais (lançamento do 

livro de Blanchard Girão sobre o Mucuripe e homenagem ao padre Nilson). 
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tipos de agressão: a industrial, que não obedece às leis de tratamento do resíduo, a 

hospitalar, a do lixo colocado pela população, comércio e a própria municipalidade e 

talvez a pior delas, a ligação clandestina de fossas, principalmente por 

edifícios e apartamentos. Aliás há um episódio pitoresco nisso, é que os “novos 

ricos”, que têm suas fossas ligadas aos riachos da proximidades, mandam lavar suas 

roupas pelas lavandeiras da região, que usam os próprios riachos contaminados. Os 

mesmos “ricos” usam a praia onde deságuam seus esgotos (O povo, Nirez- Memórias, 

23/07/1988). 

 

As agressões apontadas causam a poluição e destruição dos rios, lagos e córregos, 

mesmo assim, parecem ser toleradas e naturalizadas, evidenciando o caráter estrutural dessas 

formas de violências à natureza, constituídas desde o cotidiano de moradores que fazem o 

descarte incorreto do lixo, aos hospitais, industrias e comércios, ou seja, há uma forte 

generalização, naturalização e banalidade de atos que reforçam tais condutas. A  exposição  à 

inúmeras doenças e contaminação por falta de um saneamento básico adequado se torna uma 

questão de vida ou morte para as classes mais baixas e para aqueles que contraem doenças mais 

graves. 

Além disso, há de se ter em mente que os movimentos ambientais e a chamada 

consciência ambiental era diferente da que hoje enfrentamos, porém, como veremos adiante, 

isso não significa que pessoas ou grupos não percebiam as consequências e os erros de gestões, 

empresas e da sociedade civil no seu trato com a natureza. Podemos refletir também sobre o 

papel da cultura urbana de sedimentar a cidade de acordo com princípios ideológicos e modelos 

de sociedade vistos como exemplares. 

(SENNET, 2016) ao realizar um amplo estudo sobre a história urbana da sociedade 

ocidental evidencia o quanto, dependendo do período histórico, das tecnologias, valores, ideais, 

desejos e religiosidades que estão em pauta, modificamos e (re)criamos os espaços da cidade de 

modo distinto e com intencionalidades, seja tendo como referência a construção e expansão da 

cidade em torno de suas igrejas e símbolos, ou de vê-la como um corpo, subdivido por áreas 

que, como orgãos, trabalham em prol do desenvolvimento e crescimento do todo. 

Soma-se a esse pensamento a construção da cidade e a sua relação com a natureza, 

fator cada vez mais preponderante devido ao triunfo da cidade capitalista perante outras formas 

e modelos de sociedade. (PELEGRINNI, 2006) destaca que a relação entre a nossa espécie com 

a natureza variou de modo proeminente a depender do período histórico. Se na Idade Média 
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acreditava-se amplamente que no mar havia monstros, demônios e sereias, a relação que se dá 

já no secúlo XX exemplifica o que a autora pondera: na medida em que a espécie humana passa 

gradativamente a dominar tecnologias das mais variadas e crer que pode se não controlar 

completamente a natureza, consegue manipulá-la, alterá-la e converter em fonte de lucro,  tal 

temor dá espaço à caça predatória de peixes, baleias e frutos do mar, assim como a buscar pelas 

praias, passeios turísticos, surf e viagens de cruzeiro; transporte de cargas, mercadorias e 

petróleo. 

Ao ser relatado a imensa destruição das fontes naturais, há de se ter em mente que 

a história e a memorias de uma sociedade estão relacionadas com suas águas, reveladoras de 

formas distintas de sociabilidade, afetividade e relação com o meio ambiente. Os rios, riachos, 

lagoas tiveram papel fundamental no processo de sedimentação humana ao longo da história, 

assim como na constituição de seu imaginário, cultura e modo de vida de diversos países de 

maneiras distintas (CARDOSO, BAPTISTA, 2013).  

Para além de uma possível necessidade de estratégia militar ou comercial, os rios 

foram imprescindíveis para a sobrevivência humana, desde os alimentos retirados dele à 

necessidade de beber água, se lavar e locomover. No caso do Mucuripe, o riacho fez parte da 

constituição identitária do bairro, seja como ponto de referência, plantio, habitação, lazer, 

trabalho e enquanto um dos elementos da paisagem natural local. A compreensão enquanto um 

patrimonio ambiental urbano para a comunidade leva em conta tais elementos e principalmente, 

a sua localização geográfica, já que a cidade cresce e se expande em meio às suas águas. 

De certa forma, a poluição de rios e riachos por esgotos de hotéis de luxo e hospitais 

relevam uma espécie de fetiche sobre a poluição. A poluição e literalmente consumo dessas 

áreas pelo capitalismo possuem significâncias que vão além da ampliação da produção, pois 

elas são convertidas em algo benéfico, não somente pelas possíveis vantagens que o sistema 

capitalista estruturado de tal maneira promete, mas também pela construção da noção de que a 

poluição e destruição de tais áreas constituem formas de dominação, apropriação e delimitação 

de poderes, que tornam as violações sobre a natureza “assinaturas”, marcas de poder e de 

controle territorial; agressões simbólicas que dizem respeito a capacidade de agredir, poluir e 

se apropriar de outros espaços sem ser preciso haver comprometimentos ambientais e éticos 
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(SERRES, 2011). 

Infelizmente, o riacho Maceió insere-se nessas discussões. Percebe-se que as 

disputas em torno do riacho desenvolvem-se em constantes usos e abusos de delimitações e 

protocolos ambientais e de urbanização sustentável, configurando-se enquanto um complexo 

jogo de forças entre o poder público, seus representantes, o poder privado, a sociedade e os 

indivíduos que habitam os arredores da praia, bem como os novos moradores que se 

estabelecem nessa região, principalmente em caráter temporário devido ao grande mercado 

hoteleiro criado na orla. 

A utilizaçao de fossas e escoamento de esgoto se torna um dos principais problemas 

das cidades grandes, ainda mais as que historicamente são marcadamente desiguais e 

excludentes. A contradição apontada de poluir um riacho, torna-lo parte do esgoto, ao mesmo 

tempo que manda-se lavar roupa nele se adequa muito bem a situação do riacho Maceió no 

recorte proposto. Muito além dos debates, disputas e mobilizações para a preservação ambiental 

do Maceió, essas ações escancaram a incongruências de um projeto de civilização incapaz de 

gerir os recursos naturais sem comprometer a si mesmo e a eles.  

 Nessa versão de uma Fortaleza do progresso idealizada pelas elites econômicas e 

políticas que vai se formulando principalmente a partir da segunda metade do século XX, a 

“redescoberta” do litoral implica nos avanços e abusos sobre uma outra cidade, mais 

especificamente a que se constituía no litoral. Essa outra fortaleza, uma das várias possíveis, 

foi tradicionalmente constituída em torno da pesca, do abandono do poder público, da 

religiosidade, pobreza e de uma relação diferenciada com a natureza, o trabalho, lazer, 

habitação, plantação e sociabilidade. 

O chamado grande Mucuripe7, detentor de uma paisagem ambiental e cultural 

singular, gradativamente, por meio de ruas, asfaltos, transportes públicos, trilhos e calçadões 

vai integrando parte de sua espacialidade ao modelo predominante da capital baseada no 

desenvolvimento econômico do porto e industrias adjacentes, nas políticas urbanas da ditadura 

militar e num fator cada vez mais preponderante: o turismo. Esse setor avança na medida em 

que as políticas econômicas e culturais do estado são estipuladas por grandes investimentos 

governamentais marcado pelo chamado “Governo das Mudanças”, que de certa forma, 

 
7 Denominação utilizada para se referir ao conjunto de bairros que compõem a região, tais como Mucuripe, 

Serviluz, Meireles, Varjota, Santa Terezinha. 



 
 

Universidade Federal do Ceará, Fortaleza | 04 a 08 de Outubro de 2021 

839 
 

 

intensificou esse processo, seja na esfera estadual, municipal ou sendo por vezes cúmplice das 

violações do mercado imobiliário. 

(BARBALHO, [entre 2000-2018]) argumenta que as campanhas que marcaram a 

ascensão desse grupo neoliberal dos jovens empresários foram baseadas na forte propaganda 

símbolica nos meios de comunicação da época, fundamentais para mostrar esse grupo como 

sendo moderno, eficiente, inovador e distante da velha política dos coronéis do estado, ou seja, 

dos políticos tradicionais detentores de forte influência política ou intimidadora, de negociatas 

e nepotismos incostestáveis. O uso das televisões e jornais, também foram fundamentais para a 

projeção de outro futuro, baseado num horizonte de expectativa (KOSELLECK, 2006) 

diferenciado que se faria crível realizando as modificações ditas necessárias no espaço de 

experiência da cidade, da orla, do Mucuripe. A fortaleza das secas, da pobreza e dos coronéis 

seria ultrapassada pela da cidade do sol, das praias, prosperidade econômica e desenvolvimento 

urbano. 

A projeção da cidade para o turismo foi tomada como uma imensa oportunidade de 

desenvolvimento econômico, superação das desigualdades sociais e urbanísticas, assim como 

motivo de orgulho nas narrativas econômicas e liberais. No entanto, essa Fortaleza turística, no 

Mucuripe, não foi sedimentada numa terra vazia, inabitada por seres vivos e pessoas: através 

das águas do riacho Maceió, símbolo de um Mucuripe ainda verde e romântico, das colônias de 

pescadores, lavandeiras e brincadeiras, vemos as diversas fortalezas que perpassam as suas 

águas e que as utilizam como  fronteiras sociais e econômicas. 

 

2. Um riacho chamado Maceió, um lugar chamado Mucuripe: mobilizações populares 

nas Fortalezas em disputa 

Através da produção artística e mobilização das associações do chamado “grande 

Mucuripe”, especialmente a partir da década de 1980, período apontado como o de fundação da 

associação do bairro, do Fórum Mucuripe Resiste, criado especificamente para a defesa em torno 

do Maceió e nas discussões de pautas em comum com os bairros adjacentes, percebemos a 

importância das mobilizações populares em prol de suas reivindicações e as inúmeras tentativas 

de garantir o respaldo legal de proteção ambiental do riacho, envolto numa escalada de assédios 
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e abusos do setor imobiliário e do turismo. 

 O ano de 1988 demarca um novo período de tensões no que concerne a luta pela 

preservação do riacho, seja em âmbito legal8 ou nas ações tomadas por grupos e pessoas 

interessadas em se apropriar do terreno. Logo nos primeiros meses do ano as matérias do jornal 

O povo relatam e denunciam a construção de muros em torno da foz do riacho, o seu 

aterramento, a destruição de árvores e casas devido às obras de construtoras. Uma das contendas 

marcantes se trata de disputa entre os moradores e o arquiteto Emílio Hinko9 que ergue muros 

próximo a foz do riacho num terreno que ele registrou em cartório ainda nos anos 1950, 

prejudicando assim os quintais de moradores tradicionais dessa localidade e comprometendo o 

próprio riacho. A matéria do jornal O povo intitulada “Derrubada de muro provoca tumulto na 

Beira-Mar” nos da a dimensão dessas disputas e dificuldades de fazer valer as recomendações 

legais a favor das associações do bairro: 

 

Tumultos e várias pessoas com ferimentos leves, além da denúncia de arbitrariedade 

policial registraram se, ontem, durante a destruição de um muro que circunda a área 

de preservação ambiental na confluência da avenida Beira-Mar com rua Teresa 

Winka, na volta da Jurema. A confusão aconteceu quando, inicialmente, policiais 

civis, do 2º DP (aldeota) foram acionados para impedir uma suposta invasão do 

terreno ali localizado, onde se situa a foz do riacho Maceió. A derruba, porém, havia 

sido determinada pela SUOP (Secretaria de Urbanismo e Obras Públicas) com base 

em decreto municipal[...] Ao serem abordados pelos jornalistas os moradores 

afirmaram que ao chegar no local a equipe de policiais detonou tiros a esmo, 

provocando correria generalizada. A prefeita Maria Luíza tomou conhecimento do 

incidente e para lá se deslocou, na tentativa de contornar o problema. Quando os 

agentes já haviam ido embora diante as explicações da SUOP, a confusão se 

estabeleceu novamente com a chegada de um pelotão da Polícia Militar (O povo, 

16/09/1988) 

 

Devido as denúncias, a prefeitura ordena a derrubada do muro, que foi feita pelos 

 
8  Na administração do então prefeito Lúcio Alcântara, através do decreto 5545 de 14 de março de 1980, o riacho 

Maceió é reconhecido como zona de proteção verde paisagística e turística, medida revogada pelo decreto 5811 

de 31 de outubro de 1984 do prefeito Cesar Cals Neto. No ano de 1988, há forte mobilização popular para que 

Maria Luiza Fontenele reconheça novamente o riacho Maceió como zona de proteção. Nesse mesmo ano, a prefeita 

assina o tombamento da Lagoa do Papicu e reconhece o riacho Maceió novamente, o que gera novos embates mas 

culmina num novo respaldo legal nas reivindicações populares e na preservação da natureza. As idas e vindas 

legais, assim como os abusos praticados mesmo com a garantia dos direitos nos revelam as fragilidades das 

decisões municipais e a imensa pressão do capital imobiliário sobre essa região da cidade, desrespeitando os limites 

legais e éticos em várias construções. 
9  Emílio foi um influente arquiteto responsável pela construção de edifícios em Fortaleza. Segundo consta, ele 

teria registrado a compra de um terreno próximo ao Maceió ainda nos anos 1950 e com a valorização local, bem 

como maior interesse da sociedade sobre esse espaço, há divergências quanto a legalidade de sua posse e direito 

de construir. 



 
 

Universidade Federal do Ceará, Fortaleza | 04 a 08 de Outubro de 2021 

841 
 

 

funcionários da Emlub (responsável pela limpeza urbana e obras nas ruas) e colaboração 

voluntária de moradores. No entanto, surge uma denúncia anônima dessa suposta invasão, 

ocasionando em tumultos e na ida da prefeita para ratificar a legalidade da ação. A denúncia, 

juntamente com a ação de policiais civis e militares nos revelam o modo como os interesses 

privados de grupos de pessoas influentes economicamente ou politicamente  eram capazes de 

mobilizar os próprios mecanismos do estado ou município para fazer valer os seus interesses. 

O medo que pessoas pobres fizessem aquilo que se denunciava (invasão de terrenos, 

construção de prédio ou muros) e o estranhamento da cena de homens e mulheres derrubando 

um muro com agentes da prefeitura, possivelmente inquietou fortemente os interesses privados 

de tal forma que foi preciso tentar barrar a ação acionando a polícia civil e militar, que 

aparentemente fizeram jus às abordagens truculentas do período em que o regime cívico-militar 

estava no poder. 

Esse ato simbólico da derrubada do muro, que teve seus tijolos furtados por pessoas 

da região para construir os seus barracos, representou um marco na mobilização comunitária e 

uma tentativa de frear o ímpeto imobiliário e interesse econômicos no em torno do Maceió, fator 

que vez ou outra persiste em avançar sobre as suas águas. Se durante a gestão de Maria Luiza foi 

possível obter algum respaldo, entre as gestões de Ciro Nogueira e Juracir Magalhães (1989-

1992), a conjuntura política municipal se alterou de modo significativo, como podemos ver na 

reportagem intitulada “Reivindicada a preservação do riacho Maceió”  

 

A prefeitura de Fortaleza segundo Vanda Claudino Sales, da Associação dos 

Geógrafos do Brasil, iniciou a abertura de duas vias nas proximidades do Maceió, 

fazendo dessa forma, um convite aos especuladores para a ocupação das áreas ainda 

desabitadas. As construções foram, segundo ela, iniciadas sem qualquer autorização 

do Ibama ou da Samace, que são os órgãos que devem ser ouvidos quando uma obra 

ocasionará danos a um recurso natural. A abertura das ruas, após denuncias 

encaminhadas pelo movimento ecológico as duas entidades, esteve, durante algum 

tempo, embargada. No entanto[...] a conivência entre as esferas governamentais 

federal, estadual e municipal, representada pelo órgãos em questão e a Prefeitura 

interessada na obra, levou ao desembargo. O caso foi levado ao Conselho Estadual do 

Meio Ambiente (Coema[..] O coema, na ocasião. Aprovou parecer demonstrando a 

culpa da Prefeitura e Governo do Estado na degragação do Maceió. (O povo, 

21/10/1991) 

 

As violações perpetradas pela própria prefeitura, assim como a conivência ou 
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omissão dos órgãos responsáveis acabam por legalizar crimes ambientais e abusos de autoridade 

que ficam impunes, comprometendo assim a noção de um estado democrático, a cidadania e o 

meio ambiente que teoricamente se buscava na época e até hoje. Essas ações arbitrárias, 

juntamente com o despejo incorreto de entulhos, de esgotos e o desmatamento local vão 

comprometendo a possibilidade de ao menos se estabilizar o quadro de destruição ambiental. 

Na medida em que as associações do bairro reivindicavam o seu direito de morar e 

viver no local em que habitavam, contando com serviços essenciais de qualidade, assim como 

de participar das discussões que diziam respeito aos seus interesses (saúde, educação, moradia, 

lazer) podemos discutir o conceito de direito à cidade, atrelado a compreensão de acesso aos 

seus direitos institucionais e às políticas públicas, assim como as disputas de classe e de 

representatividade (LEFBVRE, 2001), incluindo-se nesse caso pautas ambientais e sanitárias. 

As mobilizações em torno do Maceió, seja pela garantia de novamente se 

reconhecer o riacho enquanto zona de proteção paisagística e turística, sua limpeza ou na luta 

para que se tornasse um parque ecológico chocam-se justamente com um dos núcleos de 

desenvolvimento econômico e ideológico em ascensão: o turismo, elemento-chave para a 

narrativa do progresso e investimentos em projetos urbanísticos da época. Podemos refletir 

sobre o posicionamento político da associação do bairro sobre esse aspecto tendo em vista uma 

de suas produções intituladas “Projetos do governo”: 

 

O Maceió é tributário do mar/ É caudal da história de uma gente/ que há séculos ocupa 

o Mucuripe e a Varjota/ O governo faz projetos:/ O parque ecológico São Pedro é um 

deles./ Visa preservar o riacho e a área verde/ em parte do seu curso./ O projeto 24 

horas é outro/ instala boutiques, uma nova Monsenhor Tabosa/ nos Mangues do 

Maceió./ Nada contra o progresso. Desde que a lógica deste progresso/ esteja voltada 

ao bem estar do povo/Desde que não favoreça apenas o turismo./Desde que não seja 

o estopim/ da especulação imobiliária. (Folder Fórum Mucuripe resiste, década de 

1990) 

 

 

A postura destacada nesse poema é bastante esclarecedora na medida em que nos 

leva a refletir sobre os supostos propósitos e benefícios que o turismo adquire ao mobilizar 

grandes investimentos do capital público e privado na região. A questão que nos coloca é: será 

que realmente os moradores da região se beneficiam e estão incluidos dos projetos e 
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investimentos públicos?  Se o jogo de forças parece bastante desigual na defesa do riacho 

Maceió, isso se dá por omissão ou colaboração do poder público, bem como pela 

impossibilidade que a ideologia capitalista e turística da época via ao não buscar preservar 

minimamente a natureza e a paisagem cultural, acreditando ser vital sua reformulação quase 

que completa. 

Esse tipo de visão intensificou o processo de gentrificação local, expulsando ou 

removendo moradores tradicionais seja por meio das consequências das obras dos edifícios, 

oferta de compra, aumento do custo de vida, negação de direitos e de respeito a cidadania dessas 

pessoas. A “turistificação” do litoral10, simbolicamente construída e inventada, faz com que os 

próprios habitantes tradicionais da região se tornem estranhos perante os hotéis luxuosos, 

pessoas de outras nacionalidades, carros, vestimentas e utensílios que se integram numa moda, 

costume e cultura do consumo global. 

Outra questão levantada nesse poema é justamente os chamados “projetos do 

governo”, especificamente o que ganha o nome de “Rua 24 horas”11. A sua problematização trará 

elementos importantes na reflexão do que estamos chamando de fortalezas distintas. Há dois 

exemplos para pensarmos essas diferentes cidades que implicam em modos de se relacionar, 

habitar e viver singulares. Um deles parte de um relato presente na dissertação de Sidarta Cabral, 

que utilizando a metodologia da história oral, entrevista um morador antigo da localidade 

chamado Paulo. Ele pede que Paulo fale sobre a sua história de vida, e o entrevistado menciona 

informações pertinentes sobre como era a vida e o cotidiano do bairro na sua infância e mocidade 

(provavelmente entre os anos 50-60): 

 

“Posso começar com este cantinho. A gente chamava de Passa Raiva (aponta uma 

tabuleta pintada com este escrito). Como chama até hoje. Porque aqui o verde, as 

plantas, o cantinho como um todo aqui... acalma. Quando minha irmã vinha cansada 

do trabalho com a enfermagem, onde ela era auxiliar... Chegava aqui e sossegava. 

Porque tinha sido duro o trabalho [...] Quando eu era menino, aqui tudo era aberto. 

Havia um mesmo quintal, um quintal só, único. A gente brincava aqui. – Vamos para 

a lanchonete? – a gente dizia. E a gente ia na goiabeira, no pé da siriguela, da 

graviola...Nós mesmos confeccionávamos nossos brinquedos... os carrinhos de 

rolimão...Tinha o jô ajuda, o pega-pega, as brincadeiras que toda criança por aqui fazia 

naquele tempo. Mas tinha uma coisa... A minha relação com o riacho Maceió. A gente 

pegava peixe beta... O betú, no riacho Maceió. Pegava bacias de betú, de peixe beta. 

 
10 Nota sobre a invenção da praia e o mito da praia democrática. 
11 O projeto Rua 24 horas foi Proposto pelo Clube de Diretores Lojistas (CDL) para a implementação de um 

conglomerado de lojas na avenida Beira-mar, tendo como localização especifica a área no em torno da foz, tendo 

as proximidades do Náutico como segunda opção. 
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A gente chamava o Riacho Maceió de Correte, de correntezas. Na Corrente, no riacho, 

agente atravessava a nado de tão fundo isso aqui. E lá pegava mais pitu... Hoje dá na 

canela, a fundura do riacho” ( relato de Paulo, [201?]) 

 

Fica explícito outros referencias de lazer, brincadeira, de relação com a natureza e 

o espaço, especialmente na ideia de que haveria uma espacialidade comum onde as pessoas 

interagiam entre si e possuíam forte vínculo emocional e social. A noção de privado e público 

atual parece se perder em meio à essa outra configuração, ainda mais pelo próprio andar na 

cidade que revela outras relações políticas e de poder. Pensando sobre a relação entre homem 

e natureza no presente é praticamente impossível encontrar plantas frutíferas como as que foram 

mencionadas na cidade, ainda mais “ao ar livre”, assim como as variedades de peixes no 

Maceió. O relato de Paulo também revela as alternativas de sobrevivência adotadas de acordo 

com as possibilidades que o meio ambiente oferecia aos habitantes. 

Porém o que mais chama atenção nessa outra relação com o bairro e o Maceió é o 

relato do narrador sobre a sua irmã buscar passar um tempo numa área verde do Mucuripe (é 

possível que seja nas proximidades do Maceió ou no próprio riacho) para acalmar e fugir do 

estresse que a vida urbana e laboral provocava. Novamente é importante destacar as formas 

distintas que os empregos capitalistas atingem as pessoas e as alternativas de lazer e descanso 

que gradativamente vão se estabelecendo em sociedades e épocas distintas de acordo com as 

normas sociais, os objetos, espaços, etiquetas, moral e conduta esperada. Nesse caso, para os 

habitantes do Mucuripe talvez fosse bastante normal tomar tal decisão, já que estaria integrado 

ao seus cotidianos, ou seja, à um Mucuripe habitado e vivenciado de diversas formas, não  um 

bairro consumido e do consumo, local de curta estadia para os visitantes e turistas. 

Além do mais, tendo em vista as discussões sobre a praia como um espaço de poder, 

lazer e do turismo é importante nos atentarmos ao projeto 24 horas. O documento do projeto, 

datado em 24/04/1992 justifica-se como sendo um investimento bastante positivo para a geração 

de empregos, desenvolvimento econômico, atração de outros serviços capazes de atender aos 

anseios da sociedade da época, assim como promover o desenvolvimento urbanístico local, dada 

a necessidade de a prefeitura agir na pavimentação das ruas, criação e circulação de ônibus, ou 

seja, na estruturação básica exigida pelos padrões condicentes com o que se esperava de uma 

cidade organizada e urbanizada. Um ponto crucial que se destaca nas discussões elencadas trata-
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se da argumentação feita no anteprojeto 042/92, que dizia respeito à Rua 24 horas e era favorável 

à sua implementação. 

O vereador Idalmir Feitosa, autor do anteprojeto, cita a inspiração (Curitiba) como 

um exemplo que justifica a obra e segue destacando outros elementos:  

 

“O exemplo mais vivenciado dessa implantação ocorre na cidade de Curitiba, local 

em que trouxe para aquela próspera cidade um novo estilo de vida para todos os seus 

habitantes e visitantes. Ressalte-se ainda, que o objetivo essencial desta iniciativa 

busca propiciar um oferecimento maior de oportunidade de emprego para a classe 

obreira em geral, bem como desenvolver um mercado que por suas típicas atividades 

se ajuste a uma realidade de desenvolvimento compatível com o crescimento das 

grandes metrópoles, que sabem propiciar os melhores serviços de turismo. Afora 

todos os aspectos de ordem social, temos ainda de entender que a rua 24 (vinte e 

quatro) horas servirá até mesmo de terapia para os portadores de insônia, os quais 

estatisticamente já atingem um percentual de 18% (dezoito por cento) dos grandes 

centros urbanos. Considerando tudo mais o que possa ser aduzido por emendas ou 

outras sugestões para o aperfeiçoamento deste projeto e a real eficácia das normas a 

serem legiferadas, esperamos a apreciação dos nossos pares e a total aprovação com 

a Sanção Prefeitural, pois somente assim poderemos atender os anseios de um forte 

contingente populacional de nossa estimada Fortaleza” (Anteprojeto 042/92) 

 

 Para além do que já fora mencionado sobre as justificativas econômicas e 

urbanísticas, destaca-se dois elementos diferenciados que soma-se ao porquê de implementar 

tal obra. O primeiro deles se trata justamente que o projeto “servirá até mesmo de terapia para 

portadores de insônia”, o que curiosamente é apontado como solução para os problemas e 

desgastes impulsionados pela vida urbana e laboral, que segundo o autor atinge dezoito por 

cento dos grandes centros urbanos. Levando em consideração o relato de Paulo e a solução 

apontada pelo vereador, podemos observar como o espaço e a relação entre homem e natureza 

altera-se bruscamente dentro de uma lógica capitalista e turística. 

A ofertas de lojas como sorveteria, pizzaria, vídeo game, lanchonete, bar, 

restaurante, bebida importada, barbearia, correios, posto médico, padaria, farmácia, cine foto 

som, locadora vídeo som, agência de turismo, padaria, livraria, banco e dentre outras lojas 

serviriam para oferecer um conglomerado de serviços, experiências e práticas condizentes com 

a invenção desse Mucuripe e Fortaleza pós-modernos, capazes de curar os males do cotidiano 

e da insônia embebendo-se de um estilo de vida conectado com o que se esperaria dos grandes 

centros urbanos e internacionais. 



 
 

Universidade Federal do Ceará, Fortaleza | 04 a 08 de Outubro de 2021 

846 
 

 

 O próprio nome do projeto, “Rua 24 horas”, nos levar a refletir que tipo de 

relações sociais e temporais são estipuladas dentro de um sistema econômico consumista que 

praticamente ambiciosa abolir ou, no mínimo, alterar os ciclos de dia e noite, sono e descanso 

que compõe a nossa natureza biológica, química e física. Além disso, destaca-se a preocupação 

de “atender um forte contingente populacional”, dando a entender que há uma parcela 

significativa da população que respalda tais mudanças e querem viver de outras formas, uma 

estratégia de narrativa importante para legitimá-las e dizer que tais benefícios estarão a 

disposição da população de modo geral.  

 

 

 

3. Considerações finais  

 

Tendo em vista o que foi discutido, observamos que a compreensão de progresso e 

turismo muitas vezes é contrária ao que os moradores esperariam como retorno justas e 

cabíveis, seja dentro de suas perspetivas coletivas ou na esfera legal. Curiosamente ou não, 

entre os anos 1991-1992 o Plano Diretor Participativo de Fotaleza (PPDU- FOR) estava sendo 

discutido e implementado. Apesar de o plano, em seu texto, buscar integralizar a sociedade nas 

discussões sobre a cidade, na prática, vemos o quanto se torna complexo e contraditória as ações 

governamentais. Há de se mencionar que as tratativas de regulamentar novamente o que pode 

ou não ser feito na cidade envolve também a elaboração de outra lei de Uso e ocupação do solo 

de 1996, escancarando os distanciamentos entre uma administração teórica e as ações tomadas 

pelo governo.  

Já sobre a questão ambiental, percebemos que as violações e destruições das áreas 

verdes foram práticas constantes e ditas como necessárias para a expansão da cidade. Mesmo o 

riacho Maceió já final do século XX sendo umas das poucas áreas verdes que ainda existiam na 

cidade, dos debates ambientais gradativamente avançarem12, das ações dos moradores e 

partidos políticos em prol do meio ambiente, o interesse econômico de “desenvolver” a região 

a qualquer custo falou bem mais alto, indo contra as recomendações legais, éticas e sanitárias. 

 
12  Essa percepção é baseada nas ações e eventos de organizações partidárias, comunitárias debatedores dessa 

temática. Nesse período em específico marca-se no Brasil a realização da rio+92. 
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Os diversos atos de destruição dos riachos de modo geral, seja por meio das 

construtoras que despejavam entulhos, da prefeitura que abria ruas e permitia ou construía rede 

de esgoto atrelada ao riacho, dos hospitais e pessoas que também jogavam os seus lixos em 

áreas verdes da cidade contribuíram para naturalizar o absurdo de raramente vermos ou termos 

acesso à uma escologia sustentável e ambientes onde a natureza ainda ao menos conseguiu 

minimamente se manter. O custo social, político e ambiental das ações humanas são cada vez 

mais sentidos por nós que estamos no século XXI, mas na época já poderia ser sentido de outras 

formas: nos anos 90 a cidade se encontrava ameaçada por um grande surto de cólera que se 

espalhava ainda mais devido às péssimas condições sanitárias, à poluição das águas, falta de 

saneamento básico, água potável e condições econômicas e educacionais para as pessoas 

buscarem tratamentos, prevenções.  
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Sphan, uma criação política de Gustavo Barroso: conflito, construção e 

transformação no processo de elaboração do conceito de patrimônio (1934-

1967)1 

Pedro Henrique da Silva Paes2 

Resumo: Ao compreender que o patrimônio é um conceito plural que historicamente foi 

construído por intelectuais, atuando politicamente em instituições públicas, buscamos refletir 

os processos de sistematização e institucionalização da memória nacional entre 1934 e 1967. 

Este recorte temporal deve-se à fundação da Inspetoria de Monumentos Nacionais, tutelada ao 

Museu Histórico Nacional e dirigida por Gustavo Barroso, intelectual cearense e militante da 

Ação Integralista Brasileira (1932-1937), ao egresso de Rodrigo Melo Franco de Andrade da 

direção do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Ressaltando as disputas 

intelectuais entre os projetos identitários do MHN e do SPHAN, analisamos como concepções 

e práticas de preservação foram elaboradas, concomitantemente, ao processo de visibilização 

da cultura material brasileira. Portanto, empenhando-se em alcançar estes objetivos, nos 

utilizamos, principalmente, dos Anais do MHN e da Revista do Patrimônio publicada pelo 

SPHAN como suportes de informações nos quais nos permitiu acessar o complexo campo de 

disputa estabelecido no interior do Estado brasileiro entre as décadas de 30 e 60 do século XX. 

 

Palavras-chave: Gustavo Barroso; SPHAN; Patrimônio. 

O Museu Histórico Nacional, personalizado na figura de Gustavo Barroso, atuante 

integralista do grupo formado por Plínio Salgado a partir de 1932 e crítico da política de Getúlio 

Vargas, a partir de 1934, foi se distanciando ideologicamente do aparelho político montado 

pelas alianças progressistas de Gustavo Capanema. Ao analisar as correspondências entre 

Epaminondas de Macedo, engenheiro conservador da IMN, e o diretor do MHN, Aline 

Magalhães (2017) constata que no ano de 1935, Gustavo Barroso esteve longo período ausente 

das atividades relacionadas ao museu e à inspetoria, pois esteve atribulado com as campanhas 

integralistas em todo o Brasil. Já a partir de 1937, visto a falta de autonomia em demarcar quais 

edifícios seriam considerados patrimônio histórico e artístico, a Inspetoria de Monumentos 

Nacionais dirigida por Gustavo Barroso por meio do Museu Histórico Nacional foi desativada 

e substituída pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Houve essa diminuição 

 
1Este artigo é uma versão reduzida do tópico 1.3 “Museu Histórico Nacional X Serviço do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional: por um conceito de patrimônio” da dissertação, “Preciosidades e relíquias históricas dignas de 

serem tombadas”: Gustavo Barroso e o patrimônio cearense na querela intelectual modernista (1934-1959), 

apresentada ao Programa de pós-graduação em história da Universidade Federal do Rio Grande do Norte em 06 

de junho de 2021. 
2 Graduado em história pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Especialista em ensino de ciências humanas 

pelo Instituto Federal do Ceará – Campus Caucaia (IFCE). Mestre em história pela Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN). E-mail: pedrohenriqueboris@hotmail.com. 



 
 

Universidade Federal do Ceará, Fortaleza | 04 a 08 de Outubro de 2021 

850 
 

 

de prestígio político, entretanto não sua extinção, pois o intelectual começou a integrar o 

Conselho Consultivo do SPHAN, a partir de 1938, assim como permaneceu como membro de 

outras instituições de preservação da memória, como o Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro e a Academia Brasileira de Letras. 

Através da lei n° 378 de 13 de janeiro de 1937, o Ministério da Educação e Saúde passou 

por reformulações na sua organização e conquistou novas funções e instituições. Nessa 

legislação foi instituída a divisão territorial de atuação do MES, seus órgãos de direção, os 

órgãos de administração especial, os serviços relativos à educação mantidos com recursos 

federais, assim como a criação de instituições extracurriculares, como o próprio SPHAN, o 

Museu Nacional de Belas-Artes e o Serviço de Radiodifusão Educativa. Já sobre o Museu 

Histórico Nacional, a legislação atribuiu à função de contribuir nos trabalhos do SPHAN, assim 

como o funcionamento do curso de museologia e “é mantido como estabelecimento destinado 

à guarda, conservação e exposição das relíquias referentes ao passado do país e pertencentes ao 

patrimônio federal”.3 

A princípio, os intelectuais do SPHAN, encabeçados por Rodrigo Melo Franco de 

Andrade, Lúcio Costa e Mário de Andrade, já estabeleciam debates em torno da definição de 

patrimônio. A partir do lugar de formação intelectual desses sujeitos, observamos que as ideias 

em torno do conceito se tornavam complementares. Entretanto, identificamos outros espaços 

no interior do SPHAN em que os conflitos intelectuais se tornaram mais evidentes. Como foi o 

caso do Conselho Consultivo da instituição federal formado pelo “diretor do Serviço do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, dos diretores dos museus nacionais de coisas 

históricas ou artísticas, e de mais dez membros, nomeados pelo Presidente da República”. 4 

O Conselho Consultivo do SPHAN, entre 1938 e 1967, foi formado por intelectuais de 

diversas áreas do conhecimento. Entre essas áreas, estão a antropologia, a arquitetura, as artes 

plásticas, o direito, a etnografia, a geografia e a história. Nesse período, segundo Jamile da Silva 

Neto (2018), 33 intelectuais ocuparam o conselho. Eles se firmavam como personalidades 

conhecidas. Ao ocupar diversos espaços políticos, da administração pública, de produção e 

 
3 BRASIL. Decreto-lei N° 378, de 13 de janeiro de 1937. Dá nova organização ao Ministério da Educação e Saúde 

Pública. In: SPHAN, Ministério da Educação e Cultura. Proteção e revitalização do patrimônio cultural no Brasil: 

uma trajetória. Brasília: Fundação nacional pró-memória. 1980, p. 52. 
4 BRASIL. Decreto-lei N° 378, de 13 de janeiro de 1937. Dá nova organização ao Ministério da Educação e Saúde 

Pública. In: SPHAN, Ministério da Educação e Cultura. Proteção e revitalização do patrimônio cultural no Brasil: 

uma trajetória. Brasília: Fundação nacional pró-memória. 1980, p. 69. 
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sociabilidade do conhecimento, esses sujeitos elaboravam uma intensa rede intelectual pela 

preservação do patrimônio nacional e para a formação de projetos heterogênios da escrita do 

passado brasileiro. O passado folclórico, arqueológico, etnográfico, colonial ou imperial eram 

algumas das vertentes que entraram em disputa por meio da atuação intelectual dos conselheiros 

no interior do SPHAN. 

Entre 1938 e 1959, Gustavo Barroso ocupou vaga ininterrupta no Conselho Consultivo 

do SPHAN por exercer a função de diretor do Museu Histórico Nacional. Segundo o 

levantamento realizado por Jamile da Silva Neto (2018), nos 21 anos em que Barroso 

permaneceu como membro do conselho foram realizadas 31 reuniões e o diretor do MHN 

compareceu em 09 delas. Identificamos que foi relatado 01 processo de tombamento por 

Barroso e 01 processo teve sua intervenção. Portanto, apesar de observar outros conflitos 

intelectuais entre as atas das reuniões do conselho,5 concentramos nossa análise nos 09 registros 

que correspondem exatamente àquelas reuniões que foram frequentadas pelo diretor do MHN. 

Ainda segundo a ata da sessão inaugural do Conselho Consultivo do SPHAN, as 

reuniões extraordinárias seriam convocadas pelo presidente ou por dois ou mais membros do 

conselho mediante o encaminhamento de ofícios aos demais membros. Já as reuniões ordinárias 

ocorreriam nas primeiras segundas-feiras úteis de cada mês. Entretanto, essa periodicidade não 

foi obedecida em nenhum ano até 1967, quando Rodrigo Melo Franco de Andrade deixou a 

direção do SPHAN. As reuniões em que Gustavo Barroso participou foram: a sessão inaugural 

ocorrida em 10 de maio de 1938, a 5° sessão ordinária de 28 de setembro de 1938, as quatro 

reuniões que se sucederam no ano de 1939, a 10° sessão ordinária ocorrida em 16 de abril de 

1940, a 11° sessão ordinária de 17 de julho de 1946 e, por fim, a 16° sessão ordinária de 04 de 

 
5  Além de Gustavo Barroso, no Conselho Consultivo do SPHAN existiam outras vozes dissidentes ao movimento 

modernista que comandava os trabalhos da instituição, como o diretor do Museu Nacional de Belas Artes entre 

1937 e 1961, Oswaldo Teixeira, e o diretor do Museu Imperial de Petrópolis entre 1940 e 1950, Alcindo de 

Azevedo Sodré. Baseado nos escritos de Rodrigo Melo Franco de Andrade, Maria Cecília Londres Fonseca 

procurou legitimar o trabalho dos intelectuais do SPHAN ao afirmar que “essa era a fase mais visível e combativa 

de um ponto de vista conservador, que falava em nome de uma cultura de aparências, sem maiores compromissos 

com o rigor e a pesquisa, nem com a autenticidade do que deveria ser protegido. Exatamente o tipo de cultura que 

os modernistas vieram se contrapor” (FONSECA, 2017, p. 125). Se comparado aos párocos responsáveis por 

administrar antigas igrejas e capelas ou prefeitos que procuravam modernizar as cidades a partir da década de 30, 

as vozes discordantes mais incisivas vinham das figuras públicas que atuavam em diversas instituições de 

memória. Entretanto, a interpretação da socióloga se torna equivocada por reduzir as diferenças entre esses sujeitos 

apenas ao privilégio político disputado. Apesar de ser uma variante importante não é a única, visto as diferenças 

ideológicas, os diferentes projetos de política patrimonial e os efeitos e impactos ocasionados com determinadas 

iniciativas de preservação. 
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fevereiro de 1949. Entre os processos de tombamento impugnados que tiveram que receber o 

julgamento do conselho, um foi relatado por Barroso, o conjunto arquitetônico de São João 

Marcos (RJ). Já na ata da sessão ordinária do Conselho Consultivo do SPHAN de 15 de 

dezembro de 1939, Barroso se opôs a decisão de negar auxílio financeiro para o erguimento da 

estátua da Princesa Isabel em Petrópolis.6 Foram identificadas entre as 22 reuniões em que 

Gustavo Barroso esteve ausente à emissão de 18 justificativas de sua falta. Não sendo 

registradas justificativas apenas nas 12°, 13°, 14° e 23° sessões das reuniões ordinárias do 

Conselho Consultivo do SPHAN. 

Além do espaço conquistado no conselho, Gustavo Barroso, também, utilizou do papel 

de editor dos anais do MHN para se autopromover como figura pública que principiou as 

políticas de preservação no Brasil. Segundo Afonsina Maria Augusto Moreira (2006), a perda 

de espaço na política de preservação patrimonial impulsionou a necessidade de escrever “uma 

memória retrospectiva do Museu e, por sua vez, da Inspetoria” (MOREIRA, 2006, p. 67). A 

pesquisadora ainda salienta que “com a criação do SPHAN, do Museu da Inconfidência e do 

Museu de Petrópolis, recursos, atribuições e funções foram redistribuídas. Os próprios objetos 

guardados e expostos no MHN, por ordem do governo federal, tiveram que ser remanejados 

entre os museus e órgãos afins” (MOREIRA, 2006, p. 67). 

Dessa forma, também, nos utilizamos dos Anais do Museu Histórico Nacional como 

documentação que nos permitiu analisar as disputas travadas entre o projeto barrosiano e 

modernista em torno do controle da política nacional de patrimônio. Com efeito, esse periódico, 

publicado anualmente pelo MHN a partir de 1940, foi responsável por presentificar a Inspetoria 

de Monumentos Nacionais através da memória institucional. Isto é, ao se ver destituído da 

repartição que era responsável por eleger e fiscalizar os monumentos nacionais, Gustavo 

Barroso lembrou da IMN para rivalizar ideologicamente com o SPHAN. Assim, a escrita da 

memória do museu, de seu diretor fundador e das ações integradas com outras instituições foi 

 
6 A ata do Conselho Consultivo do SPHAN de 15 de dezembro de 1939 nos fornece a informação que em 08 de 

agosto do mesmo ano foi instituído o Decreto-lei n° 1.497 que permitia o auxílio provido pela União à construção 

de monumentos públicos dedicados a história do Brasil. Esse texto legislativo forneceu ao SPHAN a tarefa de 

julgar quais projetos deveriam ser contemplados com esse auxílio. Para tanto, na 9° reunião ordinária do conselho 

foi julgado o projeto de edificação de um monumento dedicado a Princesa Isabel na cidade de Petrópolis 

apresentado pela Comissão Pró-monumento à Princesa Isabel. Relatado pelo conselheiro José Otávio Correia Lima 

que negou o auxílio, o processo foi impugnado pelos demais membros que votaram a favor do parecer emitido 

pelo professor da Escola Nacional de Belas Artes. Entretanto, mesmo apoiando a decisão do conselho, Gustavo 

Barroso se manifestou a favor da importância de se erguer um monumento à Princesa Isabel na mesma cidade em 

que surgiu o pedido. 
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fabricada para instrumentalizar artifícios eficazes de recuperar o prestígio político estabelecido 

com o controle das políticas públicas de preservação. No volume VII dos Anais do MHN, 

Barroso documentou, iconograficamente, as cidades e monumentos brasileiros através do 

arquivo montado durante o período de funcionamento da inspetoria. Na apresentação deste 

volume publicado em 1953, Gustavo Barroso apontou: 

Desde a fundação do Museu Histórico Nacional, em 1922, foi sempre constante 

preocupação de sua Diretoria a defesa do patrimônio histórico e artístico da nação. 

Como não existia no Brasil nenhum órgão oficial encarregado dessa proteção, o 

diretor do Museu Histórico, dentro das possibilidades dos serviços a seu cargo, iniciou 

aquelas providências defensivas, que, dez anos mais tarde, culminariam na criação da 

Inspetoria de Monumentos Nacionais, primeira repartição pública do país que realizou 

um trabalho sistemático e eficiente de restauração de monumentos até ser substituída 

nas suas funções após um lustro de ininterrupta atividade, que salvou da ruína as 

relíquias de Ouro Preto.7 

Veja, não permitindo que os modernistas do SPHAN conquistassem o reconhecimento 

de heróis do patrimônio ou de novos bandeirantes que (re)descobriram o Brasil, Gustavo 

Barroso reivindicava o pioneirismo do MHN na preservação do patrimônio nacional, 

remontando ao ano de 1922 e à missão da instituição no momento de comemorações em torno 

da Independência do Brasil. Entretanto, ao realizar esse exercício, o diretor do MHN excluiu 

outras iniciativas, como a formação de legislações específicas para o patrimônio, a criação das 

inspetorias regionais de Minas Gerais, Bahia e Pernambuco, assim como rejeitou a importância 

de instituições que ele fazia parte como o próprio IHGB e outros institutos históricos estaduais. 

Ainda referenciando esse segmento de Barroso, identificamos que o diretor do MHN 

afirmou que a IMN foi substituída pelo SPHAN, mesmo não citando o serviço do patrimônio 

criado em 1937. Isso é muito significativo. Primeiro, porque mesmo se passando 16 anos da 

criação do SPHAN, Barroso ainda afirmava que o trabalho da IMN foi eficiente e representou 

um “lustro de ininterrupta atividade”. Segundo porque aqui percebemos como as cidades 

mineiras foram espaços reivindicados pelos modernistas conservadores e progressistas. 

Gustavo Barroso, ao reivindicar espaço na política de preservação do patrimônio 

brasileiro, também, tomou as cidades mineiras como lugar do desenvolvimento da 

nacionalidade e como detentora de um potencial de representar o passado heroico colonial. O 

diretor do MHN relembrou as viagens que também realizou em território mineiro, assim como 

 
7 BARROSO, Gustavo. Apresentação.  Anais do Museu Histórico Nacional, Rio de Janeiro, v. 07, p. 05-06, 1953. 

Anual. Disponível em: http://docvirt.com/docreader.net/DocReader.aspx?bib=MHN. Acesso em: 06 de agosto de 

2020, p. 05. 
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recordou o plano de restaurações da cidade de Ouro Preto em 1935 e seu envolvimento no 

tombamento do conjunto arquitetônico e urbanístico de Diamantina em 1942. Entre os 25 

artigos publicados nos Anais do MHN de 1944, no qual Barroso realizou um levantamento das 

atividades realizadas pela IMN e suas consequências após a fundação do SPHAN, 11 artigos 

abordavam diretamente a cidade de Ouro Preto, tomando, inclusive, como consequência o 

reconhecimento da cidade como monumento nacional pelo Decreto n° 22.928 de 12 de julho 

de 1933. 

Ouro Preto, segundo os simpatizantes da concepção de patrimônio verde-amarelo que 

fizeram parte da grade técnica do MHN e da IMN, foi entregue ao Serviço do Patrimônio e 

Histórico e Artístico Nacional “quase toda restaurada”. Isto é, segundo esse julgamento, frente 

às “Viagens de Descoberta do Brasil” realizadas pelos modernistas paulistas, as experiências 

oficiosas concretizadas por Barroso no final dos anos 20 e no período em que se manteve como 

inspetor de monumentos, foram mais efetivas na conservação do patrimônio histórico e artístico 

nacional mesmo que, a partir de 1937, observamos a institucionalização da política de 

tombamento e as práticas de conservação adotadas pelos arquitetos do SPHAN. Assim, o 

serviço do patrimônio liderado pelos modernistas progressistas de São Paulo, Rio de Janeiro e 

Minas Gerais, segundo a perspectiva de Barroso, foi resultado dos esforços empreendidos por 

ele mesmo na Inspetoria de Monumentos Nacionais a partir de 1934. Segundo o relato sobre a 

defesa do passado brasileiro, o diretor do MHN concluiu: 

Sinto-me honrado e envaidecido nesse trabalho árduo e às vezes pouco compreendido 

que dura há mais de quatro lustros, com vida pública e oficial de 1922 até hoje, em ter 

sido o fundador e primeiro diretor do Museu Histórico, o criador e primeiro inspetor 

da Inspetoria de Monumentos Nacionais, berço do atual Serviço do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional, que não passa de sua ampliação com maiores recursos.8 

Apesar das diferenças ideológicas, das orientações que definem o patrimônio, da força 

jurídica que possuíam ou da trajetória distinta, o SPHAN foi reduzido a uma ampliação da IMN. 

Entretanto, a interpretação de Gustavo Barroso apontou um contraponto à memória construída 

pelo próprio SPHAN entre as décadas de 70 e 80. Ao mostrar as trajetórias dissidentes do 

modernismo paulista desbravador da “joia mineira” e reivindicar espaço na preservação do 

patrimônio brasileiro, Barroso registrou sua participação no processo de legitimação na política 

 
8 BARROSO, Gustavo. A defesa do nosso passado.  Anais do Museu Histórico Nacional, Rio de Janeiro, v. III, 

p. 579-585, 1943. Anual. Disponível em: http://docvirt.com/docreader.net/DocReader.aspx?bib=MHN. Acesso 

em: 06 de agosto de 2020, p. 585. 
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patrimonial mesmo que se visse afastada, ideologicamente, do Ministério da Educação de 

Gustavo Capanema. Portanto, através dessa concepção, Gustavo Barroso, “em matéria de 

museu e defesa do patrimônio histórico do país, tinha sido precursor e o mestre”, pois “tudo 

quanto a respeito se tem feito e se está fazendo se origina do seu impulso inicial”. 9 

Para complexificar o conflito ideológico entre Gustavo Barroso frente ao MHN, e o 

modernismo que gerenciava o SPHAN entre 1937 e 1967, em torno da preservação do 

patrimônio nacional, destacamos a questão da disputa estética entre o estilo neocolonial surgido 

com a proposta de recuperar a paisagem urbana esfacelada com as reformas urbanas que 

ocorreram em todo país no período da Belle Epoque (1871-1914) e a arquitetura moderna. Com 

as restaurações dos bens materiais imóveis de Ouro Preto, iniciadas em 1934, a Inspetoria de 

Monumentos Nacionais procurou selecionar o neocolonial como o estilo que mais se 

aproximava com o aspecto estético do passado colonial da cidade. Dessa forma, Gustavo 

Barroso mais uma vez imprimia sua visão romântica de passado, ou seja, através dos vestígios 

arqueológicos encontrados em Ouro Preto se poderia reconstruir o passado e dar uma nova vida 

aquele espaço que já era reconhecido como monumento nacional e transmitia ensinamentos 

sobre o passado. 

Entretanto, segundo Maria Cecília Londres Fonseca (2017), pelo o corpo técnico do 

SPHAN ser formado, principalmente, de arquitetos preocupados no desenvolvimento de uma 

arquitetura moderna no Brasil, o ecletismo de estilos e o neocolonial foram omitidos das 

políticas de preservação projetadas pela instituição. A partir disso, os modernistas que 

ocuparam o SPHAN durante os 30 anos em que Rodrigo Melo Franco de Andrade permaneceu 

na direção da instituição criticaram as reformas realizadas pela IMN entre 1934 e 1937. Manuel 

Bandeira em seu Guia de Ouro Preto de 1938, por exemplo, afirmava: 

Há em algumas dessas casas novas a intenção de retomar o estilo das velhas. Mas falta 

a essa arquitetura de arremedo o principal em tudo, que é o caráter. Essa maneira 

arrebitada e enfeitadinha que batizam de estilo neo-colonial (sic), tomou à velha 

construção portuguesa uma meia dúzia de detalhes de ornato,desprezando por 

completo a lição de força, de tranquila dignidade que é a característica do colonial 

legítimo. 10 

 
9 Discurso proferido pela antiga aluna do curso de museus, professora Maria Barreto, em homenagem ao 

septuagésimo aniversário de Barroso. Ver: CARVALHO, Nair de Morais. As comemorações do septuagésimo 

aniversário do fundador do M.H.N. Anais do Museu Histórico Nacional, Rio de Janeiro, v. X, p. 258-331, 1958. 

Anual. Disponível em: http://docvirt.com/docreader.net/DocReader.aspx?bib=MHN. Acesso em: 06 de agosto de 

2020, p. 585. 
10 BANDEIRA, Manuel. Guia de Ouro Preto. Rio de Janeiro: Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 

1938, p. 41. 
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Ao analisar os discursos empregados pelos defensores do estilo neocolonial e da 

arquitetura moderna, Lauro Cavalcanti (1999) afirma que arquitetos e paisagistas como Lúcio 

Costa, Oscar Niemeyer e Burle Marx, fundadores da escola carioca de arquitetura moderna, 

foram fortemente influenciados pelo sueco Le Corbusier e pelo alemão Walter Gropius. Para 

esses intelectuais, a partir do início século XX, havia a necessidade de elaborar um novo espírito 

de construir novas mentalidades de se morar. Dessa maneira, as formas de construir do mundo 

moderno incorporaram os métodos industriais e a arquitetura elaborada nesse período seria uma 

ruptura com a arquitetura artesanal que caracterizava a sociedade anterior. A eliminação de 

ornamentação, a simplificação das construções e a produção em série se estruturariam na crítica 

aos modelos de construção do passado. Isto é, segundo Gropius, por exemplo, para construir no 

ciclo da industrialização não se deveria usar técnicas artesanais, pois se tornaria uma arquitetura 

não edificada com bases para o futuro (CAVALCANTI, 1999). 

À vista disso, lembramos que a concepção de preservação proveniente dos arquitetos 

modernistas do SPHAN esteve baseada na necessidade de perceber a evolução das técnicas e 

dos métodos construtivos frente ao desenvolvimento das cidades modernas (CHUVA, 2009). 

Dessa forma, as críticas direcionadas à IMN e as reformas neocoloniais em Ouro Preto 

procuravam ir além do campo estético, mas invadiam o campo ético e social uma vez que, 

compartilhando do ideal freyriana de “democracia racial” e das oposições estruturais entre o 

morar do senhor e do trabalhador, a arquitetura moderna procurava integrar, através do aspecto 

pedagógico, o passado e o futuro, assim como a casa moderna seria espaço de libertação das 

classes brasileiras subalternizadas (CAVALCANTI, 1999). Enquanto os representantes do 

estilo neocolonial colecionavam monumentos históricos, os modernistas ligados ao SPHAN 

estavam preocupados no “resgate estrutural que estabelecesse uma doutrina adaptável às novas 

exigências impostas pelos impulsos de industrialização do país” (CAVALCANTI, 1999, p. 

186). 

Reparando que os créditos da restauração dos monumentos de Ouro Preto foram dados 

apenas para Epaminondas de Macedo,11 Gustavo Barroso em 1944 respondeu a Manuel 

 
11 Epaminondas de Macedo foi engenheiro da Repartição Geral dos Telégrafos associado ao Ministério de Aviação. 

Entre 1934 e 1937, enquanto funcionava a IMN, exerceu o cargo de engenheiro responsável por reformas e 

restaurações, principalmente, na cidade de Ouro Perto. Segundo Gustavo Barroso, em artigo intitulado A defesa 

do nosso passado, publicado no volume III dos Anais do MHN de 1943, Epaminondas de Macedo “se tornou meu 

amigo e, mais tarde, foi meu auxiliar de toda a confiança na Inspetoria de Monumentos Nacionais. Pegou-lhe o 
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Bandeira e a seu Guia de Ouro Preto. O ex-diretor da Inspetoria de Monumentos Nacionais 

afirmava: 

Essas notícias, apesar de incompletas e de atribuírem somente ao Engenheiro 

Epaminondas de Macedo, sem nenhuma referência a quem de fato planejara e dirigida 

as obras, confirmam o vulto dos trabalhos realizados pela Inspetoria de Monumentos, 

dirigida pelo Dr. Gustavo Barroso e fruto unicamente dos seus esforços pessoais, o 

que esta exaustiva documentação comprova de modo cabal e definitivo.12 

Pois, dos 16 monumentos de Ouro Preto restaurados pela Inspetoria de Monumentos 

Nacionais e listados por Manuel Bandeira em seu guia, encontravam-se igrejas, chafarizes e 

pontes. Sobre a Matriz de Antônio Dias, por exemplo, o Guia de Ouro Preto nos relata que, “de 

1935 a 1936, foram executados novos trabalhos de reparação e restauração parcial, por conta 

da Inspetoria de Monumentos Nacionais e sob a direção de Epaminondas de Macedo”.13 

Primeiro, é importante destacar que a atuação de Macedo no SPHAN justificaria a atribuição 

de reconhecimento de seu trabalho frente às reformas de Ouro Preto. Depois, lembramos que 

por conta das atividades associadas ao integralismo, Gustavo Barroso se manteve ausente do 

Rio de Janeiro no ano de 1935. Isto é, por conta de sua atuação política frente ao movimento 

influenciado pelo nazifascismo europeu, o diretor não conseguiu coordenar os trabalhos do 

museu ou da inspetoria nesse momento e foi se distanciando das obras de restauração. 

Dessa forma, é correto afirmar que todo o volume V dos Anais do MHN, elaborado em 

1944, foi escrito para recolocar Gustavo Barroso na posição de provedor da preservação do 

patrimônio nacional, sobretudo, de Ouro Preto. A aproximação com Antônio Carlos Ribeiro de 

Andrada, a suposta influência do reconhecimento da antiga capital de Minas Gerais como 

monumento nacional, as reformas chefiadas pela IMN ou o envolvimento no processo de tombo 

do conjunto urbanístico e arquitetônico de Diamantina foram alguns dos fatos relatados para 

exaltar a atuação sine qua non do diretor do MHN. Visto isso, ele combateu o suposto 

pioneirismo do modernismo paulista na “descoberta” cultural de Minas Gerais, o esquecimento 

 
vício do amor ao passado e se tornou um prestimoso e eficiente membro do Serviço do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional”. A partir de 1937, Epaminondas de Macedo continuou o trabalho de restauração da antiga 

capital de Minas Gerais, mas agora acompanhado de outros técnicos e arquitetos vinculados ao SPHAN, como 

Lucio Costa e Oscar Niemeyer. Já entre os artigos publicados na Revista do Patrimônio, Epaminondas de Macedo 

em 1937 publicou o artigo sobre a Capela de Senhora de Santana situada em Mariana, Minas Gerais.  
12 BARROSO, Gustavo. O que diz o guia de Ouro Preto. Anais do Museu Histórico Nacional, Rio de Janeiro, V. 

V, p. 168-169, 1944. Anual. Disponível em: http://docvirt.com/docreader.net/DocReader.aspx?bib=MHN. Acesso 

em: 06 de agosto de 2020, p. 169. 
13 BARROSO, Gustavo. O que diz o guia de Ouro Preto. Anais do Museu Histórico Nacional, Rio de Janeiro, V. 

V, p. 168-169, 1944. Anual. Disponível em: http://docvirt.com/docreader.net/DocReader.aspx?bib=MHN. Acesso 

em: 06 de agosto de 2020, p. 168. 
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de sua figura enquanto personagem central das reformas sucedidas em Ouro Preto e defendeu 

que sua atuação enquanto inspetor de monumentos possibilitou a criação do Serviço do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 

Ainda sobre as disputas pela preservação do patrimônio urbano mineiro, Gustavo 

Barroso e o SPHAN direcionaram atenções em torno do tombamento do conjunto arquitetônico 

e urbanístico de Diamantina. Através da portaria n° 197, emitida por Gustavo Capanema, em 

23 de julho de 1942, Gustavo Barroso, Alcindo Sodré (diretor do Museu Imperial de Petrópolis) 

e Paulo de Assis Ribeiro (técnico ligado ao MES) foram convocados para averiguar denúncias 

direcionadas ao próprio ministro da educação sobre possíveis irregularidades do tombamento 

da cidade em 1938. 

A participação desses dois conselheiros nesse levantamento chamou a nossa atenção. 

Isso por que ao analisar a conjuntura política estadonovista, depreendemos que no interior da 

administração pública varguista os conflitos geravam um olhar vigilante e o conselho 

consultivo, além de auxiliar no cumprimento da legislação patrimonial, atuaria na fiscalização 

dos trabalhos desenvolvidos pelos técnicos do serviço do patrimônio. Isto é, ciente das 

desavenças políticas e das diferenças ideológicas, Capanema determinou os nomes de dois 

conselheiros opositores ao projeto patrimonial modernista para analisar rigidamente uma ação 

que poderia ter sido negligenciada pelos técnicos do SPHAN que julgaram o processo 64-T-38, 

referente ao tombamento do conjunto arquitetônico e urbanístico de Diamantina. 

Segundo a lista de bens tombados, disponibilizada no endereço eletrônico do IPHAN, o 

centro histórico de Diamantina foi inserido no Livro de Belas Artes em 16 de maio de 1938. 

Integrante da chamada “civilização mineira”, Diamantina, junto a São João del-Rei, Ouro Preto, 

Mariana, Serro e Tiradentes que, também, obtiveram o título de cidades históricas pelo SPHAN 

ainda em 1938 passou por uma ressignificação simbólica através do processo administrativo 

que privilegiou a preservação de antigos templos religiosos, construções civis e antigas ruas 

pavimentadas seguindo o estilo medieval (TAVARES, 2016). 

Segundo Denis Pereira Tavares (2016), após o tombamento do centro histórico de 

Diamantina, vários moradores reivindicaram que o SPHAN arcasse com os custos de 

conservação dos edifícios históricos ou que foram adaptados para preservar a paisagem 
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colonial. As reclamações eram inúmeras e variavam desde a falta de recursos para fazer as 

devidas reparações até as preferências estéticas dos residentes que desejavam residir em 

“modernos” edifícios. Em carta endereçada a Getúlio Vargas em junho de 1942, encaminhada 

para Gustavo Capanema e por fim direcionada a Rodrigo Melo Franco de Andrade, Galdino 

César da Rocha14 argumentou sobre as consequências negativas que o tombamento de 

Diamantina ocasionou para os moradores da respectiva cidade: 

OPINIÃO PÚBLICA: nesta cidade todos se queixam da ação do Patrimônio Histórico 

e Artístico Nacional, mas todos se subordinam às decisões ilegais desse Serviço. (...) 

CONSEQUÊNCIAS DO TOMBAMENTO ILEGAL: Do tombamento ilegal de 

Diamantina decorrem consequências nocivas aos interesses da União, da Cidade e dos 

interesses de seus habitantes. São os dinheiros públicos que se escoam em indevida 

aplicação e a desmoralização da administração federal que se propaga na opinião 

pública (...). São as peias na iniciativa da autoridade municipal, dificultando-lhe os 

melhoramentos urbanos e o travamento do progresso da Cidade. São as restrições 

ilegais, criadas ao direito do cidadão dispor de sua propriedade, e o impedimento de 

construir no seu terreno o prédio que lhe aprouver respeitados os regulamentos 

administrativos e os direitos de vizinhos. Considerando, exmo. sr. Presidente da 

República, que foi aqui provado, de forma cabal e incontestável, o tombamento ilegal 

de Diamantina. Considerando que esse tombamento ilegal só tem servido para 

estabelecer restrições aos direitos de propriedade e para impedir progresso desta 

cidade. (...) O requerente pede a V. Excia, a anulação do tombamento do conjunto 

arquitetônico e urbanístico da cidade de Diamantina (ROCHA, 1942 apud 

TAVARES, 2016, p. 194). 

Questionando não apenas a autoridade política dos arquitetos modernos que estavam à 

frente do SPHAN, mas a própria legalidade do Decreto-lei n° 25/37, Galdino Cesar da Rocha, 

segundo Denis Pereira Tavares (2016), argumentou que os proprietários de edifícios não foram 

notificados do processo administrativo que levaria ao tombamento do conjunto arquitetônico e 

urbanístico de Diamantina. Em sua denúncia ao presidente da República, Galdino da Rocha 

ainda salientou que o tombamento ocasionaria a má utilização de recursos públicos para manter 

o patrimônio histórico preservado e atravancaria o desenvolvimento material de Diamantina. 

Recebendo crítica, baseada na ideia liberal de administração pública, a política intervencionista 

elaborada pelos modernistas que tiveram a frente do SPHAN e sustentada pelo Estado 

 
14 Galdino Cesar da Rocha foi um engenheiro civil que atuou no processo de anulação do tombamento de 

Diamantina. Nesse episódio, o engenheiro mineiro solicitou em extensa carta de 25 páginas ao presidente da 

república, Getúlio Vargas, que anulasse o procedimento administrativo realizado nesse sítio histórico eleito 

patrimônio nacional pelos modernistas ligados ao SPHAN. Segundo o Decreto-lei 3.866 de 29 de novembro de 

1941 em artigo único, “o Presidente da República, atendendo a motivos de interesse público, poderá determinar, 

de ofício ou em grau de recurso, interposto por qualquer legítimo interessado, seja cancelado o tombamento de 

bens pertencentes à União, aos Estados, aos Municípios ou a pessoas naturais ou jurídicas de direito privado, feito 

no Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, de acordo com o Decreto-Lei n° 25, de 30 de novembro 

de 1937”. 
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providencialista varguista teve que se defender dos primeiros ataques realizados pela sociedade 

civil. Isto é, as críticas realizadas pelo engenheiro mineiro se opuseram à intervenção estatal à 

propriedade privada ao mesmo tempo em que procurou defender seus direitos enquanto 

indivíduo. 

Assim, Gustavo Capanema acionou Gustavo Barroso, Alcindo Sodré e Paulo de Assis 

Ribeiro através da portaria n° 197 emitida em 23 de julho de 1942 para averiguar a denúncia de 

Galdino Cesar da Rocha. A comissão acionada por Capanema concluiu através do relatório ao 

Conselho Consultivo do SPHAN emitido em 28 de setembro de 1942 “que o engenheiro César 

Galdino da Rocha fosse responsabilizado pela “atitude assumida de formular acusações 

infundadas e alimentar desconfiança na Administração Federal, no seio da cidade de 

Diamantina”” (TAVARES, 2016, p. 195). 

Sobre a trajetória de Barroso no conhecimento histórico de Diamantina, primeiro, é 

correto afirmar que a cidade, junto a outras que tinham um acervo histórico preservado, como 

Mariana, Sabará, Cachoeira do Campo, São João D’el Rei e Tiradentes, foi um espaço que 

demandava atenção do diretor do MHN para a manutenção de seu acervo arquitetônico. Entre 

os documentos da Inspetoria de Monumentos Nacionais, observamos que essas cidades eram 

alvo dos planos de conservação e restauração do antigo inspetor.  

No Documentário iconográfico de cidades e monumentos do Brasil publicado como 

volume VII dos Anais do MHN de 1953, Gustavo Barroso relembrou de suas viagens ao estado 

de Minas Gerais e publicou desenhos e aquarelas de Alfredo Norfini, adquiridos ao longo de 

sua atuação na instituição. Na ocasião descreveu arquitetonicamente e artisticamente 

monumentos que compunham a paisagem histórica de Diamantina, como a casa do contratador 

João Fernandes, a Rua da Quitanda e a Capela do Rosário. Mas, antes disso, em artigo escrito 

para o volume de 1947, mas publicado apenas 10 anos depois, Gustavo Barroso expôs, através 

das páginas dos Anais do MHN a prataria presente em templos religiosos, principalmente, na 

moderna catedral, examinados em sua atividade de 1943. Através desses registros o antigo 

inspetor de monumentos nacionais reafirmava sua atuação como agente da preservação do 

patrimônio de Diamantina. 
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Aqui privilegiamos o conflito entre Gustavo Barroso e os intelectuais que formaram 

tecnicamente o serviço do patrimônio, como Manuel Bandeira, Lúcio Costa ou o próprio 

Rodrigo Melo Franco de Andrade. Esses conflitos, ora foram disfarçados, ora foram, 

publicamente, expostos, dependendo da ocasião em que as diferenças foram realçadas. 

Entretanto, indiretamente, Rodrigo Melo Franco de Andrade direcionou uma resposta ao diretor 

do MHN e a todos àqueles intelectuais que de alguma forma lembraram-se de sua atuação 

política frente à preservação do patrimônio brasileiro e reivindicaram reconhecimento do 

SPHAN. Em conclusão do prefácio elaborado para o livro de Gilberto Freyre, Mocambos do 

Nordeste (1937), o diretor do serviço do patrimônio afirmou: 

O Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional se empenhará no sentido de 

impedir que a literatura enfática ou sentimental, peculiar a certo gênero de amadores, 

insinue-se nestas publicações. Por este meio, não interessa divulgar páginas literárias, 

ainda que brilhantes. O que interessa é divulgar pesquisas seguras, estudos sérios e 

trabalhos honestos e bem documentados acerca do patrimônio histórico e artístico 

nacional. Estas publicações não têm outra finalidade. 15 

Ao não referenciar nomes, Rodrigo Melo Franco de Andrade manteve uma postura 

diplomática se comparado ao comportamento dos seus críticos intelectuais que muitas vezes 

decidiram partir para agressões verbais nos vários artigos publicados.16 Gustavo Capanema, 

também, manteve uma postura conciliadora uma vez que na sessão inaugural do Conselho 

Consultivo do SPHAN, ocorrida em 10 de maio de 1938, tomou a posição de moderador dos 

conflitos intelectuais existentes em seu ministério. Ao dissertar sobre a criação da instituição e 

da importância do conselho lembrou-se do trabalho realizado por Gustavo Barroso na IMN, na 

ocasião salientou a capacidade do diretor do MHN em desenvolver a conservação e restauração 

do patrimônio nacional apesar dos baixos recursos. Entretanto, Capanema chamou atenção para 

a falta de autonomia da inspetoria diante sua submissão ao museu e defendeu que se deveria 

criar uma instituição independente e com atribuições privativas.17 

 
15 Andrade, Rodrigo Melo Franco de. Introdução de Mocambos do Nordeste. In: ___. Rodrigo e o SPHAN. Rio de 

Janeiro: Ministério da Cultura, Fundação Pró-Memória. 1987, p. 95. 
16 Lauro Cavalcante (1999) salienta que o conflito entre antigos e modernos se manifestou em diversos espaços e 

que os “tradicionalistas”, como Gustavo Barroso e José Mariano Filho, buscavam denunciar seus adversários 

políticos através de acusações ou suposições morais e relacionadas a posicionamentos políticos de esquerda em 

meio ao regime autoritário varguista. Como exemplo desse contexto, o autor cita o episódio em que Mariano acusa 

Manoel Bandeira de comunista apesar de sua predileção ao conservadorismo em âmbito político.  
17 SESSÃO INAUGURAL DO CONSELHO CONSULTIVO DO SPHAN. 1938, Rio de Janeiro. Ata de Reunião. 

Rio de Janeiro: Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 10 de maio de 1938. Disponível em: 

http://portal.iphan.gov.br/. Acessado em: 15 de dezembro de 2020. 
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Visto a polidez no comportamento desses agentes do patrimônio no início da sessão do 

Conselho Consultivo do SPHAN, de 10 de maio de 1938, Gustavo Barroso que fora 

reconhecido como autoridade do patrimônio pelo discurso inicial de Capanema, endossado pela 

posição de Edgard Roquete Pinto, afirmou que não haveria necessidade de uma votação verbal 

ou escrita para a eleição da presidência daquele conselho visto que era natural que o próprio 

Rodrigo Melo Franco de Andrade permanecesse como presidente daquela agremiação. 

Entretanto, a sugestão de Barroso não foi atendida de imediato, assim, o diretor do SPHAN e 

Manuel Bandeira defenderam que a presidência deveria ser ocupada por outro membro visto 

que haveria isenção nas decisões e garantiria um bom funcionamento dos trabalhos. Dessa 

forma, o diretor do MHN continuou a defender sua posição e mais uma vez, segundo o relator 

da ata, “respondeu que os senhores membros do conselho tinha experiência suficiente para dar 

o devido desconto a qualquer demasia juvenil que se manifestasse porventura na ação do 

presidente” e completou “para deliberar sem menor constrangimento acrescentando que, de 

resto, o presidente não teria o direito de voto e, portanto, bastaria essa consideração para afastar 

dos debates e deliberações qualquer intervenção de sua parte”.18 

Com esta sugestão de Gustavo Barroso, o primeiro presidente do Conselho Consultivo 

do SPHAN foi eleito. Primeiro, é latente na posição do antigo inspetor de monumentos que o 

SPHAN era formado por jovens personalidades que estavam se posicionando no pujante campo 

da política cultural brasileira. Isto é, demarcando território nesse campo, o diretor do MHN 

apropriou-se da fala autorizada de Capanema e relembrou sua posição diante do 

desenvolvimento da política de preservação do patrimônio histórico e artístico nacional. 

Entretanto, reconhecendo a importância de Rodrigo Melo Franco de Andrade diante da direção 

do SPHAN e da possível presidência do conselho, Barroso silenciou esse agente do patrimônio 

aproveitando-se da necessidade de isenção do cargo ocupado pelo diretor do SPHAN no 

conselho. 

Concluímos que a história da política patrimonial brasileira foi construída de forma 

conflituosa apesar do que diz a literatura tradicional que colocaram os modernistas ligados ao 

SPHAN na posição de fundadores da noção de preservação. Para serem reconhecidos como 

“heróis do patrimônio”, Rodrigo Melo Franco de Andrade, Lúcio Costa, Carlos Drummond de 

 
18 SESSÃO INAUGURAL DO CONSELHO CONSULTIVO DO SPHAN. 1938, Rio de Janeiro. Ata de Reunião. 

Rio de Janeiro: Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 10 de maio de 1938. Disponível em: 

http://portal.iphan.gov.br/. Acessado em: 15 de dezembro de 2020. 
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Andrade e Mário de Andrade tiveram que negociar com vozes influentes que se opuseram ao 

projeto de patrimônio possibilitado pelo desenvolvimento da arquitetura moderna. Segundo 

nosso julgamento, a personificação do projeto de patrimônio do modernismo verde-amarelo em 

torno da figura de Gustavo Barroso impediu que as políticas públicas incentivadas por essa 

agremiação tivessem mais força. Como pudemos verificar entre os artigos dos Anais do MHN, 

os intelectuais e técnicos que escreveram sobre a Inspetoria de Monumentos Nacionais se 

mantiveram subordinados à figura do diretor do MHN. 

Ao afirmar que o SPHAN substituiu a IMN, Gustavo Barroso definiu esse órgão como 

“minha primitiva, humilde e gratuita inspetoria”19 (Grifo Nosso). Essa definição, claramente, 

mostra a intenção de Barroso em tornar o espaço político, público e republicano da instituição 

museológica que dirigia para benefício próprio e para a manutenção de privilégios políticos no 

campo da cultura. Isto é, frente às posições antissemitas de Barroso, além das reivindicações 

morais e patrióticas ou do afastamento político ocasionado pelas críticas ao regime varguista e 

ao progressismo do Ministério da Educação de Capanema, a IMN não suportou a falta de 

investimentos, de força deliberativa para definir o que seria monumento nacional e as pressões 

dos intelectuais paulistas, cariocas e mineiros que formaram uma rede conectada com outras 

instituições de memória por todo o Brasil e desenvolveram estudos bem documentados sobre 

cultura (VELOSO, 2018; CAVALCANTI, 1999). 

Enquanto a Inspetoria de Monumentos Nacionais, coordenada por um dos ideólogos do 

integralismo brasileiro, incorporou uma concepção ultranacionalista de patrimônio, 

“considerando histórico apenas o que diz respeito ao Estado, aos grandes homens, 

principalmente militares e à herança europeia” (MAGALHÃES, 2001, p. 200), os modernistas 

que integraram o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional elaboraram sua 

concepção através da edificação de uma civilização que culturalmente e artisticamente se 

alinhava com os maiores representantes da cultura ocidental (CHUVA, 2009). Isto é, a seleção 

do que deveria ser preservado foi realizada por cada instituição obedecendo aos critérios 

supracitados. Enquanto a IMN procurou eleger o passado nobre capaz de ser documentado entre 

os edifícios coloniais, o SPHAN procurou documentar através dos bens tombados os métodos 

construtivos, materiais e as formas arquitetônicas. Portanto, o antagonismo entre os projetos de 

 
19 BARROSO, Gustavo. A defesa do nosso passado.  Anais do Museu Histórico Nacional, Rio de Janeiro, v. 03, 

p. 579-585, 1943. Anual. Disponível em: http://docvirt.com/docreader.net/DocReader.aspx?bib=MHN. Acesso 

em: 06 de agosto de 2020, p. 585. 
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preservação da memória do modernismo verde-amarelo e aquele que dominou, 

ideologicamente, o SPHAN possibilitou a visualização do patrimônio que foi desprivilegiado 

na política nacional de tombamento. Se o SPHAN concentrou seus esforços na conservação de 

monumentos da tradição colonial portuguesa do século XVIII, outras tradições, períodos e 

modelos também foram lembrados por instituições que estiveram em disputa pelo controle da 

política pública de preservação da memória. 
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ST 16 - Monumentos e obras de artes no espaço público: intervenção, 

conflito e reparação 

O mal da identidade nacional brasileira 

Bruna Carneiro Leão Simões1 

Resumo: Os intelectuais modernistas, durante as primeiras décadas do século XX, foram 

responsáveis por buscar a identidade nacional em praticamente todas as suas expressões 

artísticas, desde a literatura, a música, a pintura e tal proposta, no que diz respeito à arquitetura, 

encontrou resposta na arquitetura colonial. Ao mesmo tempo em que esse estilo é preservado, 

sob o conceito de monumento histórico, o estilo eclético é descaracterizado e 

desconceitualizado a favor de uma harmonização estética. Isto posto, a presente investigação 

tem como principal objetivo compreender as interferências, influências e preferências das 

políticas patrimoniais elaboradas concomitantemente à definição proposta pelos modernistas 

do verdadeiro representante artístico-estético nacional brasileiro a partir da perspectiva de 

Derrida sobre “arquivo” e “mal de arquivo” desenvolvida na obra Mal de Arquivo: uma 

impressão freudiana. Ao considerar a arquitetura como uma espécie de arquivo, sob a 

concepção estruturada por Derrida, que abriga e que, simultaneamente, elabora a memória de 

um período histórico importante, pode-se considerar que está fadada ao “mal de arquivo”. Desta 

forma, o presente trabalho buscou demonstrar os paralelos existentes entre os conceitos 

construídos por Derrida e o período de definição da raiz nacional brasileira.  

 

Palavras-chave: Patrimônio Arquitetônico; Ouro Preto; Identidade Nacional, Derrida, Mal de 

Arquivo.  

 

Mal de Arquivo  

Jacques Derrida em seu livro “Mal de Arquivo: Uma Impressão Freudiana”, elabora o 

conceito de arquivo a partir de uma análise realizada dos documentos e pesquisas deixados por 

Freud. O autor inicia a discussão com base na análise etimológica da palavra que deriva do 

vocábulo “arkhê” que “designa ao mesmo tempo o começo e o comando”. Além disso, ele 

incorpora, em seus textos, a concepção de que o arquivo “também se conserva ao abrigo desta 

memória que ele abriga” (DERRIDA, 2001: 11-12). 

Derrida, durante sua proposição sobre “arkhê”, agrega uma percepção que remete ao 

“sentido físico, histórico ou ontológico” relacionada ao começo, ao princípio, bem como a 

acepção do “nomológico” a qual se refere ao comando. Para Derrida, o sentido que o arquivo 

 
1Mestranda em História pela Universidade Federal de Ouro Preto. Graduada em Arquitetura e Urbanismo em 2020 

pela mesma instituição. Bolsista UFOP. E-mail para contato: brunaclsimoes@gmail.com. Agradeço à UFOP pelo 

recurso financeiro e pelo apoio nas etapas da pesquisa. 
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pode assumir descende também da palavra “arkheion” de origem grega que significa domicílio 

e se refere às autoridades que detinham o poder de guardar os arquivos, nomeados pelo autor 

de “arcontes” (DERRIDA, 2001: 12).  

A domiciliação do arquivo, segundo o autor, concebe a ideia de que o arquivo é o lugar 

onde são depositados documentos oficiais e os primeiros responsáveis por guardá-los foram os 

arcontes, que assumem o papel de guardiões que “tinham o poder de interpretar os arquivos”, 

além das funções de “unificação, identificação, classificação”. Para Derrida, o “princípio 

arcôntico do arquivo” constitui a maneira de reunir documentos de modo a articular os seus 

signos e agrupar os elementos almejando obter uma “unidade de uma configuração ideal”, ato 

nomeado como “consignação” (DERRIDA, 2001: 13-14). 

Os arcontes foram os seus primeiros guardiões. Não eram responsáveis apenas pela 

segurança física do depósito e do suporte. Cabiam-lhes também o direito e a 

competência hermenêuticos. Tinham o poder de interpretar os arquivos. Depositados 

sob a guarda desses arcontes, estes documentos diziam, de fato, a lei: eles evocavam 

a lei e convocavam à lei. (DERRIDA, 2001: 12-13) 

A possibilidade de interpretação, classificação e consignação dos arquivos colocava 

os arcontes em um lugar de privilégio. Derrida evidencia também que esses procedimentos de 

unificação e identificação atribuídos ao poder arcôntico também podem servir para abrigar, 

assim como dissimular o arquivo (DERRIDA, 2001: p. 13). Em outras palavras, há, portanto, o 

consciente e/ou inconsciente da memória, a sua manutenção ou a sua supressão, relativas ao 

poder e o arquivo. 

Essa relação entre poder e o arquivo e a tensão entre a conservação e repressão estão 

conectadas ao conceito freudiano de “pulsão de morte”, caracterizada por Derrida como “mal 

de arquivo”. Essa pulsão é definida, segundo Freud, também como uma “pulsão de agressão e 

destruição”. De acordo com Derrida, o ato de destruição leva ao esquecimento e a erradicação 

de tal memória (DERRIDA, 2001: 22).  

Freud dirá que esta pulsão com três nomes é muda (stumm). Ela trabalha, mas, uma 

vez que trabalha sempre em silêncio, não deixa nunca nenhum arquivo que lhe seja 

próprio. Ela destrói seu próprio arquivo antecipadamente, como se ali estivesse, na 

verdade, a motivação mesma de seu movimento mais característico. Ela trabalha para 

destruir o arquivo: com a condição de apagar mas também com vistas a apagar seus 

“próprios” traços – já que não podem desde então serem chamados “próprios” 

(DERRIDA, 2001: 21) 
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Derrida constrói em seu livro o pensamento de “mal de arquivo” por meio do conceito 

de “pulsão de morte” elaborado por Freud. Para Jacques Derrida, “a pulsão de morte não é um 

princípio. Ela ameaça de fato todo o principado, todo o primado arcôntico, todo desejo de 

arquivo. É isso que mais tarde chamaremos de mal de arquivo” (DERRIVA, 2001: 23). A 

relação entre esses dois conceitos acontece por meio da conexão entre o esquecimento e o 

apagamento da memória, tanto no âmbito individual quanto no político e no social.  

Os conceitos de arquivo e do mal de arquivo desenvolvidos por Derrida podem ser 

aplicados às discussões sobre as políticas patrimoniais e as decisões dos órgãos de proteção 

institucionalizados nas primeiras décadas do século XX. A relação entre esses fatores pode ser 

observada a partir das discussões sobre identidade nacional brasileira, que antecedeu as 

políticas patrimoniais.   

A relação entre os conceitos de arquivo e mal de arquivo e o processo da busca pela 

raiz nacional é o foco principal desse artigo, que tem como intuito compreender as 

interferências, influências e preferências das políticas patrimoniais nas edificações dos séculos 

XVI ao XIX em Ouro Preto a partir da percepção elaborada por Derrida sobre esses 

conceitos.Em outras palavras, o resgate da representação da identidade nacional brasileira feita 

pelos intelectuais modernistas possibilitou certo esquecimento e até apagamento da tipologia 

eclética, por meio de decretos e medidas de proteção impostas pelo SPHAN. Tal ação pode ser 

comparada às identificações e classificações dos arcontes sobre os arquivos, segundo o olhar 

de Jacques Derrida.  

Identidade Nacional 

“A identidade nacional é uma criação moderna. Começa a ser construída no século 

XVIII e desenvolve-se plenamente no século XIX” (FIORIN, 2009: 116). O conceito de 

identidade nacional está vinculado com a noção de monumentos históricos elaborada na 

Primeira Comissão de Monumentos Históricos de 1837, na França (RIBEIRO; BOTELHO 

2013: 1). Durante esse encontro, a necessidade de proteção, preservação e conservação desses 

monumentos, bem como a inevitabilidade da definição de quais são esses monumentos, se 

tornam nítidas. 
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Choay caracteriza monumento como “[...] qualquer artefato edificado por uma 

comunidade de indivíduos para se recordarem, ou fazer recordar as outras gerações pessoas, 

acontecimentos, sacrifícios, ritos ou crenças” (CHOAY, 1925: 17). Com esse conceito, é 

possível conceber a ideia de monumento vinculada a memória de uma comunidade que a 

desenvolve e dela faz parte. Esses monumentos, segundo Oliveira, deveriam ser preservados a 

partir da ação do Estado (OLIVEIRA, 2020: 29-30). Conforme o autor, há uma ligação entre a 

noção de monumento histórico e o que é chamado de patrimônio cultural.  

ii) a mesma noção apareceu, como a compreendemos hoje, na França, em um 

inventário produzido em 1790; iii) foi no decurso da Revolução Francesa que o 

conceito de patrimônio, com vistas à garantia da preservação de bens móveis e 

imóveis de interesses histórico e artístico, apareceu como um assunto de Estado; iv) 

patrimônio firmou-se como um conceito na Europa no decorrer do século XIX, tendo 

se disseminado pelo mundo durante o século XX (OLIVEIRA, 2020: 29-30). 

A discussão abordada na Primeira Comissão dos Monumentos Históricos 

caracterizava monumento como tudo aquilo que “devia remeter-se a um passado relacionado a 

eventos, símbolos e personagens representados materialmente e referentes a uma história 

considerada remota” (RIBEIRO; BOTELHO, 2013: 1). Buscou-se então, através dessas 

definições, determinar qual bem seria reconhecido como patrimônio e monumento histórico e 

que, portanto, deveria ser preservado.  

Foi no Brasil do século XX que houve a disseminação da concepção de patrimônio 

relacionado aos monumentos históricos, o que originou a procura pela verdadeira identidade 

nacional (FIORIN, 2009: 120). Essa busca é incentivada pelo Estado que indica os intelectuais 

modernistas como os responsáveis por encontrar o representante autêntico. “Assim como os 

considera dignos de tornar digna, em nome do Estado, a produção do passado que será por ele 

protegida para a posteridade” (CAVALCANTE, 2006: 54). Além disso, esses intelectuais 

assumem cargos importantes no Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(SPHAN), órgão criado para proteger e conservar o patrimônio nacional, o que provocou uma 

unilateralidade das medidas patrimoniais, uma vez que acordavam sobre a proteção exclusiva 

do representante da raiz brasileira. 

[...] o quadro do SPHAN era composto por muitos intelectuais ligados ao 

Modernismo. Estes foram convidados pelo diretor da Instituição para atuarem nas 
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pesquisas histórico-artísticas, que tinham como objetivo promover um amálgama 

entre o passado e o presente (VIEIRA, 2016: 70) 

Segundo Santos (2014: 3), “O movimento modernista queria buscar o “popular”, o 

“tradicional” e o “histórico” encontrando no período colonial as bases da nossa verdadeira 

identidade”. Essa investigação debruçou-se principalmente no campo da arquitetura, no qual o 

reconhecimento do autêntico representante nacional foi atrelado ao estilo Colonial. Para 

assegurar a proteção desse patrimônio, é proposto por Mario de Andrade um projeto de lei em 

1936 que culminaria na criação do e inauguração do SPHAN (VIEIRA, 2016: 14), instituto 

responsável pelas funções: 

I. Determinar e organizar o tombamento geral do patrimônio artístico nacional; 

II. Sugerir a quem de direito as medidas necessárias para conservação, defesa e 

enriquecimento do patrimônio artístico nacional; 

III. determinar e superintender o serviço de conservação e de restauração de obras 

pertencentes ao patrimônio artístico nacional; 

IV. sugerir a quem de direito, bem como determinar dentro de sua alçada, a aquisição 

de obras para enriquecimento do patrimônio artístico nacional; 

V. fazer os serviços de publicidade necessários para propagação e conhecimento do 

patrimônio artístico nacional (SPHAN, 1980: 55) 

 

O maior foco de proteção desse órgão era o patrimônio edificado (VIEIRA, 2016: 14), 

uma vez que o representante foi reconhecido na arquitetura Colonial. Com isso, Ouro Preto, um 

dos maiores sítios urbanos preservados desse período, recebe grande ênfase com a implantação 

de medidas e políticas patrimoniais. Contudo, além da discussão modernista acerca da 

conservação desse patrimônio, esses intelectuais disseminavam críticas ao estilo Eclético “que 

era tido como uma arquitetura alheia à realidade da época, simplificando-a como um amontoado 

de estilos” (CARVALO, 2002: 50).  

Quanto aos inúmeros exemplos de fora, Inglaterra e USA –principalmente USA, em 

que se tem adotado critério oposto, isto é, o de reproduzir em estilo ‘apropriado’ tudo, 

até mesmo os interruptores de luz elétrica -, eles significam para mim bem pouca coisa 

(MOTTA, 1987: 110) 

Fica evidente na fala de Lúcio Costa, em sua carta para o Diretor do SPHAN sobre a 

construção do Grande Hotel de Ouro Preto, a sua crítica às edificações do estilo Eclético, que 

também fazem parte da paisagem da cidade. 
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As edificações desse estilo foram utilizadas no país como forma de demonstrar 

progresso e modernização, ideal advindo da Revolução Industrial com origem na Inglaterra do 

século XVIII, e que chega ao Brasil em meados do século XIX. Ao final do século XIX, Ouro 

Preto recebe as novas técnicas de construção e meios de produção elaborados no período da 

revolução e disseminados pelo mundo. Durante esse período, é proposto a transferência da 

capital da província mineira de Ouro Preto para Belo Horizonte. Essa proposta de transferência 

aflorou a necessidade do município de se modernizar com o objetivo de manter capital. Tal 

necessidade culminou no emprego das novas técnicas e dos novos materiais nas edificações 

existentes, assim como a construção de novas edificações para promover a imagem de 

desenvolvimento desejada pelos republicanos. 

As novas edificações seguiam o estilo Eclético, que era o representante do ideal de 

progresso almejado pela Revolução Industrial. Contudo, os esforços não impediram a 

transferência da capital, o que resulta na migração de grande parte dos seus habitantes, que já 

deixavam o município devido ao declínio da produção aurífera, e agora se deslocam para 

regiões mais prósperas (LEMOS; MARTINS; BOIS, 2006: 9). A cidade passa então por um 

período de poucas alterações da sua paisagem devido à pouca atividade urbana, até as primeiras 

décadas do século XX com a busca pela raiz nacional (CASTRIOTA, 2009: 137). 

Com o reconhecimento da arquitetura colonial como tal representante, assim como 

com a ideia de preservação dos monumentos históricos e também com a crítica ao Ecletismo 

iniciou-se as políticas de preservação, com a inauguração do SPHAN, que preferenciaram o 

estilo Colonial e provocaram alterações em edificações de outros estilos, afetando 

principalmente o Eclético.  

[...] a arquitetura efetivamente brasileira teria começado no ciclo mineiro, no século 

XVIII, sendo as obras anteriormente realizadas interpretadas como uma 

transplantação direta para o País da arquitetura de Portugal – uma espécie de “pré-

história” da verdadeira arquitetura brasileira. Corolário de tal tese, teríamos o mito de 

que somente a arquitetura barroca – além da modernista, naturalmente – tinha 

dignidade, sendo o século e meio entre os dois períodos considerado totalmente 

estéreis e dignos de esquecimento (CASTRIOTA, 2009: 140-141) 

Após o início da implantação das políticas patrimoniais instituídas pelo SPHAN, 

mudanças na arquitetura percorrem a paisagem ouro pretana, com a descaracterização do estilo 
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Eclético ao alterarem e retirarem seus elementos típicos. É possível perceber essas 

transformações em algumas edificações de grande importância para a cidade, como o caso do 

atual Cine Vila Rica que, anteriormente, despendia de elementos do século XIX e que teve sua 

fachada desconstruída e modificada aos moldes coloniais.  

Figura 1: Cine Vila Rica no estilo Eclético 

 
Fonte: MOTTA, 1987: 111. (Figura modificada pela autora).  

Foto tirada em meados do século XIX.  

 

 

Figura 2: Cine Vila Rica após as intervenções 
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Fonte: MOTTA, 1987: 111. (Figura modificada pela autora).  Foto tirada por volta de 1910-1940. 

 

As mudanças propostas por Lúcio Costa em 1956 para este prédio consistiram em 

"atenuar seu aspecto bastardo" eliminando os frontões e substituindo o ático 

ornamental por telhados de beirais no "estilo colonial"; "uniformizou-se" também o 

arco pleno das janelas, "conservando-se porém o entablamento e as pilastras".  

(SALGUEIRO, 1996: 136-137) 

O intuito principal dessas alterações estilísticas, que descaracterizaram boa parte das 

edificações Ecléticas da cidade de Ouro Preto, era promover uma harmonização estética que 

privilegiava a arquitetura colonial. Tais medidas de uniformização, segundo Salgueiro, 

“falseiam a percepção dos diferentes momentos de sua historicidade, estagnando-a em nome de 

um século XVIII mítico” (SALGUEIRO, 1996: 136-137). A autora exalta também que os 

edifícios do século XIX, ou “apagam-se ou assimilam-se” por serem taxadas de “desnaturados”.  

A escolha de preservar a arquitetura Colonial em detrimento da Eclética, feita pelos 

intelectuais modernistas com o apoio do governo da época, colabora para a criação de uma 

visão “mítica” de uma cidade parada no tempo e que, até hoje, é reproduzida por aqueles que a 
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conhecem. Ouro Preto é afamada como cidade colonial, e para isso precisou esquecer e até 

apagar um estilo arquitetônico que representava, em suas edificações, a memória de um tempo 

histórico importante para o desenvolvimento da cidade e da sua comunidade.  

 

O Mal da Identidade Nacional 

Jacques Derrida, como abordado anteriormente, vincula o seu conceito de “mal de 

arquivo” à “pulsão de morte”, conceito elaborado por Freud. O “mal” advém da possibilidade 

de interpretação, classificação e identificação dos arquivos, do poder arcôntico sobre os 

arquivos. Ao considerar essa concepção no âmbito da discussão sobre identidade nacional, 

pode-se construir um paralelo entre o poder de arquivamento e a escolha feita pelos intelectuais 

modernistas sobre a raiz nacional.  

Tal paralelo pode ser elaborado ao conceber a arquitetura como um arquivo que por si 

só abriga e produz memória, com base no conceito que Derrida constrói sobre esse termo. As 

edificações carregam, por meio de suas técnicas construtivas e suas alterações constantes, a 

história de um período que ao mesmo tempo elas elaboram. No caso do século XIX, o estilo 

Eclético foi utilizado como parte da construção de um período histórico que visava a 

modernização e o progresso e hoje abriga a memória desse momento.  

Ao seguir a percepção da arquitetura como um arquivo, pode-se considerar também que 

a mesma está sob a responsabilidade de guardiões, assim como os arquivos, para Derrida, 

estavam sob o poder arcôntico (DERRIDA, 2001: 13-14). Esse poder de identificação e 

classificação dos arquivos é aplicável à arquitetura e ao período de busca pela identidade 

nacional no momento em que há uma determinação do representante brasileiro por aqueles que 

foram incumbidos pelo governo de o fazer e que, nessa discussão, são representados pelos 

intelectuais modernistas. 

Esses intelectuais detiveram o poder de interpretar a arquitetura daquele período a fim 

de classificá-la ou não como monumento histórico e que, portanto, deve seguir os princípios de 

preservação e conservação ou descaracterização e apagamento. Os modernistas podem ser 
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considerados, então, os arcontes segundo a construção do conceito de Derrida: “Não eram os 

responsáveis apenas pela segurança física do depósito e do suporte. Cabiam-lhes também o 

direito e a competência hermenêuticos. Tinham o poder de interpretar os arquivos” 

(DERRIDA, 2001: 13).  

É nesse contexto de classificação, “este lugar de escolha onde a lei e a singularidade se 

cruzam no privilégio” (DERRIDA, 2001: 13), que a concepção de manutenção e repressão do 

arquivo, do consciente e inconsciente da memória, também se faz válida. A possibilidade de 

supressão de uma memória, ocorre quando a definição da identidade nacional alcança o campo 

do esquecimento e apagamento da história. Ao selecionar o Colonial e descaracterizar o 

Eclético têm-se a predileção de um e a erradicação de outro. A arquitetura, portanto, assim 

como outros arquivos, está fadada a “pulsão de morte”. 

Considerações finais 

O presente artigo almejou, através do olhar de Derrida, construir uma relação entre o 

conceito de “mal de arquivo” e o período de procura pela raiz nacional. Foi possível perceber 

que a concepção de arquivo elaborada pelo escritor pode ser aplicada para além de documentos 

físicos, mas também no âmbito da construção e da arquitetura, considerando esta como o 

próprio arquivo.  

O pensamento que concebe a arquitetura como um arquivo abre precedentes para a 

consideração dos responsáveis por sua preservação como seus verdadeiros arcontes que, não só 

a asseguram, como também a identificam e a classificam. Essa categorização do arquivo, que 

nesse contexto, se dá através da escolha do autêntico representante brasileiro, faz com que ele 

esteja fadado a “pulsão de morte” e, portanto, de esquecimento e apagamento.  

Pode-se considerar então que a busca pela identidade nacional está relacionada ao “mal 

de arquivo”, conceito proposto por Derrida, quando constrói paralelos entre o poder arcôntico 

e os intelectuais modernistas, assim como o ato de arquivamento e a escolha pela preservação 

da arquitetura Colonial em detrimento da Eclética.  
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O trabalho in situ, site-specific e a arte pública 

Tiago Machado1 

Resumo: Nesta comunicação procurarei analisar as implicações de três intervenções 

produzidas por artistas e endereçadas ao espaço público. Trata-se dos trabalhos Tilted Arc de 

Richard Serra, desenvolvido em Nova York em 1981, do trabalho intitulado Deux Plateau de 

Daniel Buren instalado em Paris em 1986 e as enigmáticas situações T/T de Artur Barrio, 

desenvolvidas originalmente em Belo Horizonte em 1970. Embora haja grandes diferenças 

entre as obras escolhidas, partimos da ideia de que cada uma lida e levanta questões que nos 

permite perceber a complexidade da composição do espaço público, inclusive em seus aspectos 

monumentais e patrimoniais ou mesmo de sua ausência. Assim, todas as três intervenções, ao 

serem endereçadas para fora do espaço relativamente seguro do museu, realizam uma sondagem 

na qual a composição do local de sua acolhida e sua situação de aparição fazem parte 

inescapável dos resultados do trabalho apresentado. Esperamos, deste modo, demonstrar a 

pertinência do conceito de trabalho in situ para compreendermos o alcance das obras bem como 

as características específicas dos espaços públicos para os quais tais intervenções estavam 

destinadas.  

 

Palavras-chave: trabalho in situ; espaço público; arte pública. 

 

A arte pública é o termo usualmente empregado para designar as obras de arte que são 

colocadas diretamente no espaço público como os móbiles de Calder ou as esculturas de Henry 

Moore, que adornam as cidades do mundo atualmente. Todavia, seguindo as reflexões de Buren 

poderíamos afirmar que a designação mais correta para indicar este tipo de instalação é a de 

“arte no espaço público”, pois o que legitima o seu caráter público, fundamentalmente, é o fato 

da peça, escolhida independentemente de seu lugar social de destinação, ser instalada fora do 

museu – em parques, universidade, entradas de prédios oficiais etc. Frequentemente, 

principalmente a partir de meados dos anos 1960 na Europa e nos Estados Unidos, a encomenda 

oficial ganha força e se consagra como a principal motivação para os artistas investirem no 

espaço da cidade. Sobre este processo de encomenda o escultor inglês Henry Moore comenta:  

Eu não gosto de fazer encomendas, no sentido de ir olhar o lugar e então pensar 

alguma coisa. Uma vez me foi solicitado a considerar um local para a possível 

instalação de uma escultura minha, eu tentei escolher alguma coisa cabível dentre 

 
1
Instituto Federal de São Paulo - IFSP 
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aquilo que eu já tinha feito ou estava prestes a fazer. Mas eu não paro e tento criar 

alguma coisa especialmente para o lugar.  

Para mostrar no espaço exterior a escultura em seu melhor proveito, ela deve ser 

instalada de tal modo a se relacionar antes com o céu do que com as árvores, uma 

casa, pessoas ou outros aspectos da vizinhança. Apenas o céu a milhas de distância 

nos permite contrastar infinitamente com a realidade, e então somos capazes de 

descobrir a escalar interior do escultor sem comparação. (apud. KWON, 2002 p.63) 

Nota-se no escultor moderno (Henry Moore) a preocupação em, acima de tudo, manter 

a qualidade estética da escultura. A separação entre arte e o conjunto formado pela arquitetura 

e o espaço público [site], são entendidos como dois campos autônomos que não se conectam na 

prática artística. O lugar definido pela arquitetura ou por outros elementos da paisagem urbana 

é no máximo o pano de fundo que destaca a escultura instalada ao ar livre. Desse modo, as 

esculturas modernas, quando disposta no ambiente público servem como complemento, como 

fatores de embelezamento da cidade, muitas vezes presas aos efeitos monótonos e 

funcionalistas da arquitetura moderna que começa a ser duramente criticada a partir do final 

dos anos 1960. Contudo, nesta década, vários artistas passaram a investir diretamente no espaço 

externo do museu, redefinindo o próprio conceito de escultura. Este não se limitaria a designar 

apenas objetos tridimensionais sobre uma base ou pedestal exposto no museu, como então 

demonstravam os trabalhos que se utilizavam de inscrições dispostos diretamente no chão ou 

na parede como nas obras de Weiner, Kosuth, Matt Mullican ou as colagens de fotografia ou 

texto colado em painel publicitário nas obras de Raymond Hains, Barbara Krüger, Thomas 

Huber. 

Buren, mobilizando a sua aplicação do trabalho in situ, não critica a saída dos artistas 

do museu, mas sim o eventual endosso da ilusão de autonomia da obra de arte quando instalada 

no espaço público. Algo como uma  idealização da praça pública como uma extensão do espaço 

controlado pelo museu:  

De fato, se de um lado vemos imediatamente designado como arte aquilo que se 

expõem no museu, segundo o poder único que este último se arroga, e que de certo 

modo persiste na maioria dos casos, de outro lado, em compensação, no que se refere 

ao que é exposto na rua, é claro que esta não possui nenhum poder que lhe permita 

algo semelhante. (BUREN, 2001, p.158) 
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 Sob este ponto de vista, ao proceder assim o artista e seu trabalho pouco ou nada 

acrescenta à discussão de uma arte pública e de seus verdadeiros problemas, isto é, o fato de 

que o trabalho do artista fora do museu, deve se medir exatamente por essa exterioridade, 

buscando as relações com a arquitetura, com o uso do espaço público e com a conjuntura 

histórica que preside a sua instalação.  

Um caso polêmico de instalação de uma obra de arte no espaço público que pode ajudar 

a ilustrar algumas destas questões diz respeito ao caso da escultura de Richard Serra, “Tilted 

Arc”, instalada na Federal Plaza em Nova York em 1981. O trabalho foi fruto de uma 

encomenda do U. S. General Services Administration em 1979 e instalado em 1981, a 

gigantesca peça de aço toldado, posicionada bem no centro da praça rodeada de prédios 

governamentais, foi removida em contrariedade com o desejo de Serra, em 15 de março de 

1989, após cinco anos de um longo processo que incluiu audições públicas na prefeitura, 

processos judiciais e ampla cobertura da mídia (KWON, 2002, p.57). As principais reclamações 

contra a escultura foram feitas principalmente por dois motivos, ambos ligados ao seu aspecto 

não funcional. Por um lado, os usuários da Federal Plaza alegavam que a escultura instalada 

bem no meio da praça dificultava o trajeto entre a estação do metrô e os prédios governamentais 

nos quais trabalhavam. Já as equipes de segurança do local afirmavam que o modo como a 

instalação estava posicionada dificultava uma visão panorâmica da praça. 

O gesto não consensual de Serra, que se recusou durante todo o tempo em que durou o 

litígio a reconsiderar o local e a pertinência de sua instalação, foi marcado pela renúncia em 

aceitar e incorporar a arquitetura do lugar como elemento de seu trabalho. O gesto ia contra a 

corrente da arte pública nos Estados Unidos nos anos 1980, levada a frente pelas instituições 

governamentais como o NEA (National Endowment for the Arts), que reforçava a ideia, 

presente em seus programas desde os anos 1960, de um design útil para as obras públicas. 

Segundo Serra, esta postura oficial de integração do trabalho artístico com a arquitetura urbana 

indiciava a manifestação de certa ideologia de harmonia social do lugar que seria dever do 

artista problematizar. Neste sentido, o modelo de integração entre a arte e o espaço público 

sugerido pelas instituições governamentais foi duramente questionado por “Tilted Arc”.  
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Richard Serra. “Tilted Arc”, Federal Plaza, New York, 1981-1989 

O escultor quis tornar evidente o fato de que a Federal Plaza não era exatamente um 

espaço público, que ela era antes uma divisão simbólica no meio da cidade.  Sua escultura não 

colaboraria para maquiar a divisão existente.2 A arquitetura da praça é vista aqui como 

 
2 Poucos meses antes de ser convidado para realizar a encomenda que resultaria em Tilted Arc Richard Serra 

afirmou “Parece haver neste país [Estados Unidos] agora, principalmente em relação à escultura, uma tendência a 

fazer obras que atendam a arquitetura. Eu não estou interessado em trabalho que é estruturalmente ambíguo, ou 

em esculturas que satisfazem princípios do design urbano (...) Estou interessado na escultura que é não-utilitária, 

não funcional, ... qualquer uso é mal uso.” (apud. Kwon, 2002,p.72) 
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manifestação material de ideologias questionáveis e do poder político que as mascaram. A 

instalação do trabalho no espaço público se situa no fogo cruzado entre a possibilidade de 

expressão do artista e do diálogo com as forças sociais que comandam o local de destinação da 

encomenda, representado pela materialidade da arquitetura e pela necessária funcionalidade do 

lugar.  A escultura instalada na Federal Plaza ganha o seu sentido como um gesto escultural, 

derivado do projeto do artista que busca criticar o modo de enquadramento sugerido pelas 

ideologias reproduzidas pelas instâncias governamentais e, neste sentido, Richard Serra tinha 

razão ao apontar que seu trabalho não teria sentido se abandonasse a Federal Plaza. Segundo 

Kwon (2002, p.170), “A controvérsia envolvendo Tilted Arc obviamente envolveu outras 

questões além do status de especificidade do lugar, mas este termo estruturou toda a sua defesa.”  

Assim, o gesto crítico de Serra é capturado em uma contradição a qual o artista, o 

público e as autoridades governamentais não conseguiram resolver. A peça que buscava mostrar 

a fragilidade da coesão social que comandava o valor simbólico da praça pública, segundo as 

premissas das instituições oficiais da cultura, acaba por reproduzir outra ideologia bastante 

corriqueira nas sociedades ocidentais: a da liberdade irrestrita do artista criador. O gigantesco 

arco toldado é a materialização, segundo o artista, da divisão social que assola uma sociedade 

de exploração incessante, que rompe qualquer tipo de veleidade sobre a coesão social nos 

Estados Unidos nos anos Reagan. Essa proposta é materializada não apenas pela forma 

escultural, mas pela sua própria instalação. Por outro lado, ela é também a manifestação do 

suposto poder de criação livre do artista e dos efeitos emancipatórios de sua obra que a ideologia 

dominante confere aos artistas quando abrigados pelos museus e pelas instituições culturais 

reconhecidas. Motivado, entre outras questões, pela remoção do trabalho de Richard Serra, 

Buren comenta: 

No museu, pode-se expor criar, sem restrições. O artista ocidental do século XX ali 

expõe com toda a liberdade. Seria impossível, portanto, ordenar-lhe seja o que for. O 

mito do artista livre não poderia sequer tolerar a idéia de se adaptar – por menos que 

fosse – a qualquer encomenda, a qualquer ordem. É claro que há muito a se dizer sobre 

essa liberdade! Seria mais justo falar, então, de liberdade vigiada sob comando 

implícito. (BUREN, 2001, p.162)      
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Para Buren, no caso das instalações permanentes in situ, mesmo antes de sua instalação, 

enquanto projeto, o trabalho deve lidar com questões tais como o uso específico do público, a 

história simbólica e arquitetônica do lugar investido e questões referentes à relação entre a 

escultura e o patrimônio da cidade:  

Um tipo de coisa muito aberta cuja função, se ela existe, será inventada pelo público. 

A grande diferença com uma intervenção em museu, é que na rua, o artista corre riscos 

verdadeiramente. No interior ele está protegido pela instituição; no exterior, ele deve 

se conduzir não mais como um artista privilegiado, mas como um indivíduo 

responsável, conservando o lado “gratuito” do trabalho, o lado questionador. Nisso 

reside a grande dificuldade. (BUREN, 2012, p. 1885)  

A escultura in situ Deux Plateaux, projetada e realizada entre os anos de 1985 e 1986, 

foi a primeira encomenda pública realizada por Buren. O projeto contou com o auxílio do 

arquiteto Patrick Bouchain e do engenheiro hidráulico François Braize. O projeto se baseia em 

dois princípios fundamentais. O primeiro é o de não construir uma escultura sobre o Cours 

d’Honneur, o pátio principal do palácio, mas mostrar o seu subsolo. Em segundo lugar, integrar 

o projeto na composição arquitetônica do palácio, tomando por referência a sua estrutura linear 

e repetitiva. Da conjunção destes dois princípios surge a obra escultural. 
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Daniel Buren. “Deux Plateaux”, Escultura in situ, Paris, 1986  

Uma rede é fixada no chão e toma como referência o espaçamento das colunas da galeria 

de Orléans. A malha assim definida serve de guia para escavar três trincheiras até onde o 

subsolo permitir. No centro de cada quadrado da malha e no eixo exato das colunas da galeria 

Orléans são instalados os polígonos. O conjunto é constituído de dois platôs distintos: um 

oblíquo, cuja linha de maior declive encontra-se na diagonal do pátio e revela o subsolo; o 

outro, horizontal, criado para o alinhamento visual do alto do tronco das colunas, 

constituindo as galerias do Palais Royal e mostrando o térreo. Esses dois platôs são virtuais 

e só podem ser percebidos pelo olhar. Isso não impossibilita que o espaço possa ser 

percorrido nos seus 3000 m² e que o pedestre possa ao mesmo tempo comtemplar a 

arquitetura em torno. 

Buren precisou lidar com dois problemas principais. Em primeiro lugar pensar um 

trabalho escultural que ocupasse os 3.000m² derivando seu princípio de construção dos próprios 

elementos arquitetônicos que circundam o Cours d’Honneur. Em segundo lugar, procurar 

anular a curvatura convexa do pátio, que induz o passante para as margens da praça, em favor 

de um modelo de Pizza italiana em forma côncava.  Durante a construção se mostrou impossível 

anular esta curvatura, assim o jogo das colunas com o subsolo procura também compensar este 

fato. Como dito acima, o trabalho é totalmente derivado das características do pátio e da 

arquitetura que o circunda, deste modo as grades desenhadas no piso são deduzidas a partir da 

distância dos eixos entre duas colunas da galeria de Orléans (319 cm), e mesmo as medidas dos 

polígonos são derivadas desta colunata. Paralela as colunas da galeria de Orleans são traçadas 

linhas contínuas no chão de 8,7 cm de largura. E perpendicular as colunas duplas nota-se a 

relação com a ferramenta visual (as listras). A grade é completada pela linha de asfalto traçada 

perpendicularmente às colunas duplas. Finalmente são construídas três fileiras cujo piso é 

coberto por grades metálicas de onde se pode observar o trabalho realizado no subsolo, a base 

das colunas e uma fileira de água que corre no subsolo como uma galeria de águas. O retângulo 

formado pelas estruturas metálicas procura enfatizar o princípio ternário que governa toda a 

construção do Palácio (três colunatas, três galeria, os jardins em forma de “U” etc). 
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Figura 64 - Photo-souvenir. “Deux Plateaux”, Escultura in situ, Paris, 1986. 

Os polígonos que emergem do piso (as famosas “colunas de Buren”) estão divididos em 

três tipos de acordo com a sua elevação em relação no nível do solo. Em primeiro lugar existem 

os polígonos instalados ao rés do chão, que funcionam quase como um desenho sobre o pátio, 

cuja função é permitir, em caso de emergência, o acesso de veículo aos prédios governamentais 

que o circundam. O segundo tipo são os polígonos com até 60 cm de altura que apresentam 

pouca variação e representa o primeiro platô virtual da instalação. Sua função é tentar diminuir 

o aspecto convexo do pátio. Já os polígonos do terceiro tipo são o que se elevam a partir da 

grade de metal e formam o segundo platô virtual, a partir do nível do solo eles variam em altura 

entre 0 e 3m. Na verdade eles deixam entrever o trabalho feito no subsolo e o seu aspecto virtual 

reporta ao fato de que todas as colunas deste terceiro tipo possuem a mesma altura, sua diferença 

ao nível do pátio é decorrente do declive no subsolo.  

Para o trabalho in situ, no caso específico de uma encomenda pública, as exigências de 

integração entre o trabalho e o lugar são mais complicadas do que as presentes na ocasião de 
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uma instalação no espaço controlado dos museus. Trata-se de um trabalho de longa duração, 

que tem como objetivo explorar os lugares da cidade e seu fluxo. A encomenda pública depende 

de questões políticas para sua realização efetiva e, seguindo a lógica do trabalho in situ, precisa 

respeitar a sua condição de mobiliário urbano colocado em um lugar que possuí um contexto 

histórico preciso. O contexto político no caso do Palais Royal era particularmente interessante 

porque opunha de um lado um governo socialista, o primeiro da história da república francesa, 

que apostava na cultura como a mola propulsora da renovação da cidade de Paris e de outro a 

prefeitura de Jacques Chirac, conhecida figura da direita francesa, que, inclusive, seria na 

década seguinte presidente da França. Por um lado, o governo socialista incentivava os artistas 

a participarem das obras públicas, mas sob a divisa, tipicamente neoliberal, que entende a 

cultura como mais um ramo dos negócios. No caso, o turismo cultural de alto nível e 

gentrificado. Enquanto a qualidade de vida, medida pelos salários da população mantinha a 

tendência de queda já verificada na década anterior, além da concentração de renda, 

gentrificação dos centros turísticos e uma suburbanização nos banlieus. Durante a década de 

1980 e depois, esta tendência à precarização dos serviços públicos e a crise no planejamento 

urbano foi crescente, mesmo em cidades consideradas centrais para os países desenvolvidos 

como Paris. Se Buren se recusa a produzir mais uma obra de arte instalada arbitrariamente no 

tecido das cidades sem com ela se relacionar, propondo, por sua vez, uma relação histórica e 

construtiva com o patrimônio, o trabalho em questão não pode escapar deste contexto histórico 

mais amplo. Este quadro forma o contexto de desenvolvimento e aparecimento do trabalho. 

Tal oposição resultou em uma batalha judicial movida pela prefeitura contra a decisão 

do governo federal de instalar a escultura permanente de Daniel Buren. O canteiro de obras 

tornou-se um lócus de enfretamento político, expondo o trabalho, apoiado pelo governo central 

e seu ministro Jack Lang, a todo tipo de resistência conservadora, expressa, sobretudo pelo 

jornal Le Figaro e pelos traseuntes que deixavam suas marcas nos tapumes utilizados para 

cercar a obra, enquanto esta se encontrava embargada por ordem dos tribunais parisienses. 

Daniel Buren se viu obrigado a defender seu trabalho em várias frentes, inclusive em ações 

judiciais das quais saiu vencedor apelando para o direito de autor, que garante ao artista a 

possibilidade de finalização de sua obra, baseado em um princípio da legislação francesa que 
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proíbe, por parte do estado, a censura prévia. Nos jornais e revistas, utilizadas por ele como 

tribunas, ele também se defendeu fazendo uso da aura do artista. Neste sentido, procurou 

vincular seu trabalho à história da arte enfatizando que o respeito ao patrimônio público não 

deveria impedir que trabalhos fossem realizados a partir dele. O sucesso de tal estratégia de 

defesa demonstrou, pelo avesso sem dúvida, a força da ideologia sobre a figura do artista na 

sociedade francesa da época, inclusive nos círculos mais conservadores.3 

 O projeto e construção de Deux Plateaux em si fruto de um estudo sobre as camadas 

arquitetônicas sobrepostas do Palais Royal e de seu pátio principal. A violência simbólica 

contra a obra ressalta as próprias contradições sociais que assolavam a França naquele momento 

histórico e que neste sentido fazem parte das circunstâncias de aparição do trabalho in situ. Isto 

foi claramente percebido por Buren: “No Palais Royal, não foi a tradição que foi defendida ao 

me atacarem, foi o trabalho da morte que se pôs a caminho sob a pele da defesa do patrimônio.” 

(BUREN, 2001, p.146). As posições mais conservadoras, na conjuntura de instalação da obra 

puderam se manifestar abertamente:  

Pior ainda, petrificada. Trabalho do medo, de tudo que é movimento, que é vida. 

Trabalho do conservadorismo dos mais limitados, o antigo sempre tendo mais razão 

que o atual. Fazer um trabalho de morte é querer repetir simplesmente e repetindo, 

anular. (BUREN, 2001, p.146). 

 A escultura in situ permanece hoje para além das polêmicas que envolveram suas 

circunstâncias de aparição. Sem qualquer protocolo de uso ela não se enquadra nas categorias 

usuais de monumento, espaço de celebração ou mesmo de contemplação da força criativa do 

artista. Seus usos são inventados à medida em que o fluxo de pessoas atravessa aquele espaço. 

De forma cotidiana os passantes inventam modos diferentes de se relacionarem com as 

“Colunas de Buren”, tal como a escultura é chamada nos dias atuais: ela é simultaneamente 

ponto de encontro, local de leitura e descanso ou mesmo um playground a céu aberto.   
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ST 17 - Patrimônio Cultural no tempo presente: cartografias e resistências 

 

Política do patrimônio cultural da cidade de Goiás: ressignificar, identificar 

e proteger 

 

Aline Amaral Di Salvo1 

 

Resumo: Desde 1933, antes mesmo da organização do Patrimônio Cultural em âmbito 

nacional, surgiram as primeiras idealizações de um processo de patrimonialização da cidade de 

Goiás, a antiga capital do estado homônimo. Ao longo do tempo as ações de proteção se 

sobrepuseram até a obtenção do título de Patrimônio Cultural Mundial, junto à Unesco, em 

2001. Embora é sabido que a trajetória preservacionista é longa e recebeu atenção de muitos 

pesquisadores, entende-se que as reflexões acerca das políticas públicas patrimoniais não 

devem ser entendidas como esgotadas. Desta forma, a presente pesquisa, em andamento no 

âmbito do Mestrado Profissional PROMEP-UEG, pretende realizar uma revisão bibliográfica 

dos estudos acadêmicos que já se debruçaram sobre a temática, com a finalidade de identificar 

as ações que ainda carecem de atenção e soluções, seja pelos especialistas ou pelos gestores 

públicos. Posteriormente, guiada pelos princípios da Política do Patrimônio Cultural Material, 

lançada pelo Iphan em 2018, se pretende ofertar produtos que poderão dar voz à comunidade 

local, viabilizando a democratização das práticas preservacionistas, através de ações de 

identificação, seleção e proteção de bens culturais.  

Palavras-chave: Goiás/GO, políticas públicas patrimoniais, democratização 

 

I. INTRODUÇÃO  

 

Este é um relato parcial de uma pesquisa que se encontra em andamento, no âmbito do 

Mestrado Profissional Estudos Culturais, Memória e Patrimônio da Universidade Estadual de 

Goiás. O trabalho em desenvolvimento se propõe a estudar as práticas de proteção do 

Patrimônio Cultural na cidade de Goiás, desde a década de 1930 até os dias atuais, lançando 

olhares sobre o histórico das proteções institucionais, sobre as pesquisas acadêmicas que se 

 
1Arquiteta e Urbanista. Servidora do IPHAN-GO. Mestranda do curso de Mestrado Profissional do Programa de 

Pós-Graduação em Estudos Culturais, Memória e Patrimônio (PROMEP) do Câmpus Cora Coralina da 

Universidade Estadual de Goiás (UEG). Orientação: Prof. Dra. Raquel Miranda Barbosa – Universidade Estadual 

de Goiás (UEG). E-mail: disalvo.arquitetura@gmail.com 
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dedicaram ao tema da patrimonialização e gestão dos bens culturais, agregando ainda conceitos 

e diretrizes constantes nas atuais políticas nacionais. Propõe-se a realização de uma pesquisa 

que venha a fomentar as reflexões acerca da proteção do patrimônio local, ofertando, ao final, 

um produto que visa instrumentalizar a comunidade e viabilizar sua participação ativa na 

construção de uma Política Municipal do Patrimônio Cultural.  

A cidade de Goiás é conhecida pela importância de sua história, por suas belezas 

naturais, suas práticas culturais e também pela relevância mundial de seu patrimônio 

arquitetônico e urbanístico. Ao se resgatar o histórico de proteções patrimoniais das instituições 

públicas, verifica-se que não por acaso a pequena cidade do interior do Estado atingiu este 

mérito. Motivados pelo Governo do Estado, na década de 1940 iniciaram os primeiros estudos 

que fundamentaram as primeiras proteções pelo governo federal na localidade. Na década de 

1960 o Governo do Estado foi o protagonista das ações protetivas ao instaurar leis sobre a 

temática, com destaque para a Lei nº 5.290/1964 que elevou a cidade enquanto Monumento 

Estadual (GOIÁS, 1964). Posteriormente, seguindo uma tendência mundial, o foco da 

preservação do Patrimônio Cultural se ampliou para a proteção de um conjunto. Nesta fase 

observa-se um trabalho colaborativo entre as três instâncias governamentais. Em 2001, unindo 

esforços de diversas instituições e com a participação ativa da comunidade, obteve-se o 

reconhecimento do sítio como Patrimônio Mundial Cultural, motivando, posteriormente, a 

rerratificação das poligonais de tombamento e entorno. 

O processo de construção desta pesquisa foi motivado a partir da vivência de Goiás 

enquanto moradora aliada ao desempenho de minhas atividades profissionais enquanto 

servidora pública do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN2. São anos 

de observação deste objeto de estudo. Nas reflexões pessoais, buscava unir as demandas 

trazidas pela comunidade, às pesquisas acadêmicas desenvolvidas sobre a temática. Também 

foi possível agregar debates atuais aos debates proporcionados pelos especialistas em 

seminários ou encontros promovidos pelo Iphan. Em todas as ocasiões ficava evidente a 

necessidade de uma constante atualização das práticas de proteção e gestão do Patrimônio 

Cultural. Diante do cenário, surgiram as primeiras indagações desta pesquisa. Como dar voz a 

 
2 Desde 2014 a autora é servidora do Iphan-GO, desempenhando ações junto ao Escritório Técnico do Iphan em 

Goiás. 
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estes personagens?  Quais seriam os bens selecionados para proteção pela comunidade se ela 

tivesse o poder da escolha? Uma política patrimonial desenvolvida à nível local poderia auxiliar 

na proteção desses bens?  Seria menos conflituoso gerir bens reconhecidos e valorados pela 

própria comunidade?  

Com as motivações e as indagações definidas passou-se a traçar as hipóteses desta 

pesquisa. Foram definidas duas hipóteses que se encontram atreladas a produções externas e 

internas ao Iphan. (I) O contato com produções acadêmicas que se dedicaram a estudar as 

políticas preservacionistas implementadas em Goiás propicia o diagnóstico que esta pesquisa 

necessita. Trata-se da visão externa, com olhar especializado, livre de vícios e isenta de cargas 

emotivas porventura vivenciadas por esta autora. (II) A implementação da Política do 

Patrimônio Cultural Material de 2018 pelo Iphan composta de dezoito princípios que devem 

nortear as práticas preservacionistas proporcionam fundamentos relevantes para a idealização 

e concepção dos produtos a serem ofertados à comunidade.  

E assim, motivado por inquietações originárias junto ao desempenho de atividades 

profissionais no Iphan, apoiada por um diagnóstico desenvolvido externamente por olhares 

especializados e norteada pela implementação de uma política pública à nível nacional, 

construída de forma democrática e participativa,  surge este trabalho, que possui como principal 

objetivo propiciar reflexões acerca da Política do Patrimônio Cultural da cidade de Goiás e 

ofertar produtos que poderão viabilizar a democratização das práticas preservacionistas, através 

da seleção e proteção de bens culturais.  

Este artigo visa a apresentação do histórico do processo de patrimonialização de Goiás 

e alguns resultados parciais de uma pesquisa. Para tal, contemplará o estudo pormenorizado do 

Processo de Tombamento nº 0345-T-42, visando identificar o que foi protegido, por quê foi 

protegido e quem foram os atores responsáveis pela proteção. 
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II. O PROCESSO DE PATRIMONIALIZAÇÃO 

II.a. As Primeiras Proteções 

Para se investigar o contexto das seleções de bens realizadas, principalmente, pelo Iphan 

e o valor atribuído aos mesmos, esta pesquisa buscou referências documentais constantes no 

Processo de Tombamento nº 0345-T-42 disponível virtualmente na Rede de Arquivos do Iphan. 

Trata-se de um processo aberto em 1942 no qual o passo inicial para a proteção patrimonial na 

cidade de Goiás foi dado pelo Governo do Estado de Goiás. Durante o mandato de Pedro 

Ludovico Teixeira foi encaminhado um ofício ao Ministro da Educação e Saúde, Gustavo 

Capanema sugerindo a elevação da antiga capital à Categoria de Monumento Nacional: 

É bem verdade que a antiga Capital não possui prédios artísticos, nem obras públicas 

de grande valor econômico ou escultural. Entretanto, a cidade em si, em seu conteúdo, 

pela sua posição na vida política de Goiaz, pelas suas tradições, pela sua poesia, etc, 

constitue um conjunto rico em sentido histórico, o que lhe dá fisionomia característica, 

tôda especial, no quadro das cidades brasileiras. A velha Vila Boa, de Saint Hilare, 

bem merece ser transformada em Monumento Histórico, como bem lembrou o ilustre 

escritor Brito Broca, em seu artigo ‘Visão de Goiânia’ inserto em ‘Cultura Política’ 

de outubro. Foi Goyaz um ponto marcante do bandeirismo, e só isso justifica a nossa 

sugestão, pois que o movimento bandeirante dos paulistas, como demonstra Cassiano 

Ricardo em excelente estudo, foi o mais tipicamente brasileiro que tivemos, o mais 

humano também, mais rico em consequências (IPHAN, 1942, v. I, p. 8). 

 

Em fevereiro de 1943 Rodrigo Melo Franco de Andrade, Diretor do SPHAN, realizou 

uma breve análise do pleito na qual afirmou que a cidade se encontrava “desfigurada de seu 

aspecto tradicional, em conseqüências de reformas muito prejudiciais realizadas na maioria 

talvez das construções antigas” (IPHAN, 1942, v. I, p. 19). No entanto, visando realizar novos 

estudos que pudessem reconsiderar a questão, Rodrigo afirmou que escreveu à Faculdade de 

Filosofia e Letras do Brasil com a finalidade de aproveitar uma excursão à cidade de Goiás. 

Em 1948 outras duas comunicações do Governo do Estado de Goiás ao SPHAN 

reafirmaram o interesse pela proteção do antigo núcleo. Primeiro tem-se um ofício do então 

Diretor do Museu Estadual de Goyaz, Zoroastro Artiaga, solicitando a proteção das seguintes 

edificações: Chafariz, Cadeia Pública, Igreja da Boa Morte, Igreja da Abadia e Palácio do 

Governo. Em maio do mesmo ano, enquanto Governador do Estado, Jeronymo Coimbra Bueno 

solicitou a retomada da ideia inicial de elevação da cidade de Goyaz enquanto Monumento 
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Nacional: “A antiga Vila Boa é uma cidade que bem caracteriza a época em que floreceu a 

exploração do ouro no Brasil Central e o Govêrno do Estado está interessado na conservação 

dos edifícios e instalações coloniais da sua antiga e tradicional Capital” (IPHAN, 1942, v. I, p. 

25). 

O processo seguiu para estudos do arquiteto e servidor da Instituição, Edgar Jacinto que, 

após viagem a cidade de Goiás, finalizou um relatório sobre o sítio em outubro do mesmo ano. 

Sua metodologia de pesquisa dividiu a análise nas seguintes investigações: conjunto 

arquitetônico, edifícios e monumentos públicos considerados separadamente, partido 

urbanístico, paisagismo local e plano histórico. Nota-se, somente por estas subdivisões 

estabelecidas, que o pleito de elevação a Monumento Nacional já não seria atendido e que os 

valores identificados pelo servidor eram diversos daqueles apresentados pelo Governo do 

Estado. Na conclusão de seu estudo defendeu a “preservação dos valiosos monumentos e do 

rico acervo existente” (IPHAN, 1942, v. I, p. 32) destacando ainda, o fator de risco de perda, 

tendo em vista que a Prefeitura Municipal havia cogitado a demolição do Chafariz e da Cadeia 

Pública. Por fim, sugeriu o estabelecimento de uma representação da Instituição para cuidar da 

região composta por Goiás e Mato Grosso3. 

Na sequência, o documento do Chefe da Divisão de Estudos e Tombamentos (DET) Sr. 

Alcides Rocha Miranda, propôs a inscrição dos seguintes logradouros, edifícios e obras de arte: 

Largo do Chafariz, Antiga Rua da Fundição; Igrejas de Nsa. Sra. da Boa Morte, Nsa. Sra. do 

Carmo, Nsa. Sra. Abadia, São Francisco e Santa Bárbara; Casa de Câmara e Cadeia, Palácio 

dos Governadores, Antigo Quartel do Exército, Chafariz da Boa Morte, esculturas pertencentes 

ao Palácio dos Governadores (armas de Portugal e dois bustos) e Imagem de Nossa Senhora do 

Rosário (IPHAN, 1942). 

O Decreto-Lei nº 25/1937 - que criou a instituição e os livros de tombo - também 

descreveu como deveria ser a instrução processual, suas etapas de notificação, procedimentos 

e prazos de impugnação da proteção, dentre outros aspectos.  Desta forma, a instrução 

processual dos anos seguintes foi composta por uma série de documentos que visaram a 

notificação das entidades proprietárias dos bens listados e retorno de suas anuências. Nos anos 

 
3Nesta época o Estado do Tocantins ainda fazia parte do Estado de Goiás. 
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de 1950 e 1951 se efetivaram as proteções, sendo iniciadas pelas Igrejas, no mês de abril de 

1950, inscritas no Livro de Tombo das Belas Artes. Em julho, ocorreu a proteção do Antigo 

Quartel da Segunda Companhia (conhecido como Quartel do Vinte) com inscrição no Livro de 

Tombo Histórico. Em maio do ano seguinte, concluiu-se a proteção dos seguintes bens: 

Conjunto Arquitetônico e Urbanístico do Largo do Chafariz, Conjunto Arquitetônico e 

Urbanístico da Rua João Pessoa (Antiga Rua da Fundição), Casa de Câmara e Cadeira e Palácio 

dos Governadores. Todos incluídos no Livro de Tombo de Belas Artes e o último também 

inscrito no Livro de Tombo Histórico4. 

Nesta primeira fase de proteção de bens da cidade de Goiás observa-se a seleção de 

imóveis de características monumentais e dois pequenos conjuntos de recortes bem específicos 

– Largo do Chafariz e Antiga Rua da Fundição. Com exceção do Quartel do Vinte, que foi 

inscrito somente no Livro de Tombo Histórico5, todas as demais proteções foram vinculadas ao 

Livro de Tombo das Belas Artes, logo, valoradas por suas características arquitetônicas e 

estéticas. Como atores do processo, destaca-se o papel do Governo do Estado de Goiás como 

idealizador e propositor da causa e o Iphan enquanto instituição pesquisadora e responsável 

pela proteção. 

II.b. Dos Monumentos ao Conjunto Urbano 

O segundo momento das ações protetivas da cidade de Goiás é iniciado por um Boletim 

sem autoria e sem data6, distribuído na cidade por ocasião das comemorações da Transferência 

da Capital. Trata-se de uma publicação de conteúdo crítico às ações de proteção de patrimônio 

realizadas no município: 

Por isso mesmo, entre os goianos está encontrando a melhor acolhida o movimento 

apartidário que levará ao Major Borges Teixeira as reinvindicações mais sentidas do 

bêrço da cultura mediterrânea: - de fazer presente a S. Excia. O apêlo de tôda uma 

população, no sentido de que sejam evitadas no terreno estadual e combatidas no 

federal, tôdas as tendências PRÓ-TOMBAMENTO de nossa cidade. 

(...) O Exmo. Sr. Governador Mauro Borges Teixeira, em seus contatos mais diretos 

com a nossa realidade, por ocasião de sua permanência entre nós, - fato que também 

passará á história goiana – precisa ajudar a comissão local a proteger a cidade que tão 

livremente escolheu para fazer, daqui, com justificado orgulho de nossa gene a séde 

do govêrno temporário, relembrando que desde as bandeiras lutamos por condições 

 
4Cumpre acrescentar que a Igreja de São João Batista do Povoado do Ferreiro, possuiu processo de tombamento 

distinto e iniciado apenas em 1952 e concluído em 1953. Sua inscrição se deu no Livro de Tombo das Belas Artes 
5 Somente o Palácio dos Governadores possui inscrição no Livro de Tombo de Belas Artes e Livro de Tombo 

Histórico simultaneamente. 
6 A publicação cita Mauro Borges Teixeira, que foi governador de Goiás entre os anos de 1961 e 1964. 
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melhores, sem TOMBAMENTOS aconselhados por quem, muitas vêzes, não possue 

nem a mentalidade progressista de nosso Jovem Governador, nem as condições 

mínimas de amor à terra de Anhanguera (IPHAN, 1942, Vol. I, p. 148). 

 

Ao se investigar as causas que puderam motivar tal publicação, encontra-se, dentre as 

legislações emitidas pelo Governo do Estado, a Lei nº 3.635/1961 que criou um grupo de 

trabalho com o objetivo de elaborar e submeter à aprovação do Governo “planos completos e 

minuciosos de amparo aos interesses econômicos do município de Goiás e de conservação do 

patrimônio artístico, histórico e cultural da antiga capital do Estado” (GOIÁS, 1961). Ainda na 

temática das legislações estaduais, no último ano do mandato de Mauro Borges, tem-se a 

publicação da Lei nº 5.290/1964 que “Erige a Cidade de Goiás à Cidade Monumento” (GOIÁS, 

1964). Desta forma, observa-se que o objetivo inicialmente traçado na gestão de seu pai, Pedro 

Ludovico Teixeira, foi atingido no âmbito estadual, sem considerar as reivindicações levantadas 

pela comunidade. 

Cinco anos após a publicação da lei estadual, o Departamento do Patrimônio Histórico 

e Artístico Nacional (DPHAN) antigo SPHAN, sob a gestão de Renato Soeiro, iniciou as 

reflexões para a ampliação da área de tutela federal.  Na ocasião, Soeiro solicitou atuação do 

Conselho Federal de Cultura “para a total proteção do conjunto arquitetônico e histórico da 

cidade” (IPHAN, 1942, Vol. I, p. 149-150). Em resposta, o parecer de Afonso Arinos apontou 

a necessidade de apoio recíproco entre governo federal e estadual a fim de preservar os edifícios 

e os monumentos tombados e na “defesa da sua ambientação na moldura incomparável da 

antiga e gloriosa Vila Boa de Goiás” (Vol. I, p. 152).  

Não é possível afirmar a data de início do apoio recíproco, no entanto, dentre a 

documentação presente no processo, verifica-se que no ano de 1974 foi firmado convênio entre 

o Iphan e a Superintendência de Obras e Planejamento do Estado de Goiás – SUPLAN para 

restauro de alguns monumentos tombados. Nos anos seguintes, mais especificamente a partir 

de 1975, nota-se claro envolvimento das três esferas governamentais em prol da preservação 

do patrimônio da cidade de Goiás. No âmbito municipal, a publicação da Lei nº 16/1975 fixou 

normas para a aprovação de projetos de edificação, restauração, demolição ou qualquer outra 
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modificação nos edifícios de qualquer natureza no perímetro urbano de Goiás7. Posteriormente, 

ocorreu o encaminhamento ao Iphan de uma proposta de extensão do tombamento de Goiás, na 

qual a arquiteta e servidora, Belmira Finageiv, relatou que foi responsável pelo mapeamento 

em planta das ruas e edificações pertencentes ao conjunto, enquanto o Governo do Estado, 

através da GOIASTUR, realizou o estudo fotográfico da área a ser expandida. 

Nota-se que o esforço coletivo não foi em vão. No Iphan, o processo foi encaminhado à 

Chefe da Seção de Arte, Lygia Martins Costa, que ao elaborar a Informação nº 145 de 24 de 

junho de 1976, realizou uma rica descrição arquitetônica e urbanística da área (IPHAN, 1942, 

v. III, p. 18-19). O processo seguiu para relatoria do Conselheiro Gilberto Ferrez, e em 16 de 

novembro de 1976 recebeu aprovação unânime do Conselho Consultivo do Iphan. Tem-se o 

encaminhamento para a homologação do Ministro da Educação e Cultura, que foi realizada 

somente em agosto de 1978 (v. III, p. 62). Desta forma, o Conjunto Arquitetônico e Urbanístico 

da cidade de Goiás foi inscrito nos Livros de Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico; 

Livro do Tombo Histórico; e Livro do Tombo de Belas Artes (v. III, p.67). 

Nesta segunda etapa de proteção tem-se uma ampliação do objeto de preservação 

associada à ampliação dos valores nele reconhecidos, vide a inscrição em três de quatro livros 

de proteção. Como atores do processo observam-se o Governo do Estado e o Iphan atuando 

pela proteção através de instrumentos de acautelamento distintos e a Prefeitura Municipal com 

a edição de uma lei que tinha por objetivo acompanhar as intervenções nos imóveis das ruas 

protegidas. Entende-se, desta forma, que a aliança positiva realizada entre as três esferas de 

governo foi fundamental para a preservação e gestão do patrimônio. 

II.c. Patrimônio Mundial Cultural 

A terceira e grande etapa da política preservacionista refere-se à união de esforços para 

a obtenção do título de Patrimônio Mundial pela Unesco. O processo foi profundamente 

marcado por uma construção coletiva de seu dossiê, a partir da união de esforços de diversas 

 
7 A referida lei delimita as seguintes ruas e praças: Rua Bartolomeu Bueno, Praça Desembargador João Alves de 

Castro, Rua Eugênio Jadim, Rua d´Abadia, Rua Hugo Ramos, Rua Hugo Argenta, Rua Couto Magalhães, Rua 

Dom Cândido, Rua Moreti Foggia, A. Sebastião Fleury Curado, Praça Castelo Branco, Praça Zacheuu Alves de 

Castro, Rua Félix de Bulhões, Rua Dr. Luis do Couto, Rua Dr. Corumbá, Rua Luiz Guedes e Praça Brasil Ramos 

Caiado. 
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instituições com conjunto com a sociedade civil8. O relatório final do ICOMOS, que recomenda 

a inscrição do bem na Lista do Patrimônio Mundial, denomina o objeto como Centro Histórico 

da cidade de Goiás “Historic Centre of the Town of Goiás”, e o descreve da seguinte forma: 

Goiás é um testemunho da ocupação e colonização do interior do Brasil nos séculos 

18 e 19 séculos. O desenho urbano é exemplar de uma cidade desenvolvimento 

orgânico, adaptado às realidades de o ambiente. A arquitetura de edifícios públicos e 

privado, embora modesto, ainda apresenta uma grande harmonia, fruto, entre outras 

coisas, do uso consistente de materiais e técnicas vernaculares locais. (UNESCO, 

2001, p. 316) 

 

Além das características arquitetônicas e urbanísticas presentes no centro histórico o 

dossiê destaca um importante valor paisagístico presente nas chácaras urbanas e na relação do 

sítio com a Serra Dourada.  Para o reconhecimento de um bem enquanto Patrimônio Mundial, 

é necessária a apresentação de justificativas que explicitam o seu excepcional valor universal. 

Goiás possuiu características enquadradas nos critérios (ii) e (iv): 

Critério (ii): Em seu traçado e arquitetura, o Centro Histórico da Cidade de Goiás é 

um exemplo notável de uma cidade europeia admiravelmente adaptada às restrições 

climáticas, geográficas e culturais da América do Sul central. Isso é demonstrado pelo 

plano urbano adaptado à topografia de cada lado do rio, as características 

arquitetônicas e layouts, materiais e técnicas de construção. 

Critério (iv): O Centro Histórico da Cidade de Goiás representa a evolução de uma 

forma de estrutura urbana e arquitetônica característica do povoamento colonial da 

América do Sul, aproveitando ao máximo os materiais e técnicas locais e preservando 

seu cenário excepcional. É o último exemplo remanescente da ocupação do interior 

do Brasil, tal como era praticada nos séculos XVIII e XIX. O Centro Histórico da 

Cidade de Goiás caracteriza-se pela harmonia de sua arquitetura, devido às proporções 

e tipos de edificações. (UNESCO, 2001, p. 316) 

 

Em 13 de dezembro de 2001, durante a 25ª Reunião da Unesco, em Helsinque – 

Finlândia, o Centro Histórico da cidade de Goiás é reconhecido enquanto Patrimônio Cultural 

Mundial, com justificativas embasadas nos critérios (ii) intercâmbio de valores humanos no 

âmbito da arquitetura e urbanismo – “cidade europeia admiravelmente adaptada às restrições 

climáticas, geográficas e culturais da América do Sul central” e (iv) ser exemplo representativo 

de um conjunto que ilustre um ou vários períodos significativos da história humana – 

“representa a evolução de uma forma de estrutura urbana e arquitetônica característica do 

povoamento colonial da América do Sul, aproveitando ao máximo os materiais e técnicas 

 
8 Foi realizada uma campanha coordenada, centrada no Movimento Pró-Cidade de Goiás, que reuniu 40 entidades 

e pessoas vinculadas ao Centro Histórico. 
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locais”. Entende-se que não existiram atores isolados responsáveis pelo reconhecimento. Foi 

uma ação coordenada que uniu instituições públicas e sociedade civil em prol da causa. 

O reconhecimento da Unesco, contendo especial destaque para o valor paisagístico de 

Goiás, motivou uma ampliação da área inicialmente protegida pelo Iphan. Assim, foram 

necessários estudos que fundamentaram a ampliação da poligonal de tombamento e entorno, 

efetivando-as no ano de 2004, a esta etapa dá-se o nome de Rerratificação do Tombamento. 

II.d. A Rerratificação do Tombamento 

A titulação enquanto Patrimônio Mundial pela Unesco, atribuiu à Goiás valores até 

então não reconhecidos pelo Iphan e incorporou áreas de grande relevância ainda não 

contempladas no Tombamento do Conjunto Arquitetônico e Urbanístico da cidade de Goiás, 

realizado em 1978. Desta forma, foram realizados estudos complementares de forma a justificar 

um processo de rerratificação do tombamento a ser apresentado para avaliação do Conselho 

Consultivo do Iphan. 

Através do Memorando nº 47/03, datado de 31/03/2003, o Coordenador Técnico de 

Proteção, José Leme Galvão Júnior apresenta justificativas para a rerratificação do tombamento 

do referido conjunto. Apoiado nos estudos realizados a partir de 1986 para a definição da área 

de entorno, foi reforçada a ideia de uma “ampliação da proteção para uma área urbana que 

melhor representasse os períodos evolutivos de Goiás, até o início do século XX.” (IPHAN, 

1942, v. V, p. 8). Nota-se, desta forma, uma proposição de um objeto mais amplo que a cidade 

de características coloniais, um objeto que considera os períodos evolutivos da arquitetura local. 

Dando prosseguimento a sua análise, Galvão Júnior complementa:  

Via de regra, o objetivo do tombamento é pré-posto, isto é, a proteção legal como 

primeiro instrumento de preservação. Entretanto, neste caso e a esse objetivo 

primeiro, acresce-se a meta mais importante: Transformar, pelo reconhecimento do 

tombamento, a crisálida intramuros na qual os valores estéticos-arquitetônicos e a 

paisagem urbana da Cidade de Goiás eram compreendidos, para uma paisagem 

cultural urbana, simultaneamente representativa do Brasil-Central e única em suas 

características mais íntimas. (IPHAN, 1942, v. V, p.8 [grifos nossos]). 

 

De forma a complementar as reflexões trazidas no Memorando citado, Junior acrescenta 

uma série de documentos que elucidavam as pretensões e justificativas para a extensão da área 
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protegida. Assim, são incorporados mapas de diferentes escalas, descrições dos perímetros de 

área tombada e de entorno, trechos do Inventário de Configurações de Espaços Urbanos – 

INCEU, levantamentos arquitetônicos de quatro chácaras urbanas e em uma tabela 

esquemática. Nesta tabela são avaliados os seguintes itens: (I) Denominação, (II) Indicação, 

(III) Categoria, (IV) Motivação, (V) Localização, (VI) Propriedade, (VII) Definição do bem 

tombado, (VIII) Caracterização do bem, (IX) Definição da área de tombamento e (X) Definição 

da área de entorno.  

Junior tratou do conceito de Paisagem Cultural e de valores imateriais nela contidos. Ao 

analisar o contexto histórico das políticas patrimoniais nacionais na época da construção deste 

documento, não há dúvidas que se trata de novos olhares e ações para a proteção e posterior 

salvaguarda de bens.  Ao propor o reconhecimento enquanto Paisagem Cultural, Junior se 

apoiava em um conceito instaurado a partir de 1992 pela Unesco, porém ainda não 

instrumentalizado pelo Iphan. Embora o conceito fosse tratado por alguns servidores, estas 

reflexões ocorreram em um momento no qual o instrumento da Chancela da Paisagens Cultural 

pela instituição ainda não estava em vigor, ocorrendo apenas em 2009. De forma complementar, 

destaca-se que o ano de 2003 enfrentava os primeiros desafios com relação à proteção do 

patrimônio de natureza imaterial implementado pelo Decreto nº 3551/2000.  

Os estudos são ratificados pela então Diretora Interina do Departamento de Proteção 

(DEPROT), Sra. Vandi Rodrigues Falcão, que assim escreve à Presidência do Iphan: 

Estando perfeitamente definidos o objeto e os calores culturais em questão, é dado 

agora o último passo, no âmbito técnico, para cumprimento desse compromisso que, 

como já vimos, é o reconhecimento da paisagem cultural maior, englobando todos os 

demais aspectos históricos, urbanísticos, arquitetônicos, geomorfológicos, 

etnográficos e da cultura intangível que os qualifica. 

Por oportuno, solicito à V. Sª que os passos administrativos e jurídicos procedentes 

tenham status de urgência. Desta forma o Iphan estará atendendo expectativa de todos 

que contribuíram no processo e aos anseios manifestados por ponderáveis segmentos 

da sociedade goiana. (IPHAN, 1942. v. V, p.41). 

 

O processo passa então pelos trâmites administrativos necessários: análise jurídica, 

comunicação à Prefeitura Municipal, publicação de edital de notificação aos proprietários no 

Diário Oficial da União (DOU), encaminhamento ao Conselho Consultivo do Iphan. Paulo 
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Bertran é escolhido relator. Seu parecer contempla cada um dos bens incorporados na 

rerratificação (seis chácaras9 e o antigo Matadouro). O parecer é aprovado por unanimidade. 

III. RESULTADOS PARCIAIS DA PESQUISA:   

Esta pesquisa possuiu como um dos objetivos a análise pormenorizada dos processos de 

patrimonialização ocorridos em Goiás de forma de definir de maneira clara e objetiva os bens 

protegidos pelo Iphan e pela Unesco e os valores a ele atribuídos. Conforme observado, a cidade 

passou por sucessivas etapas de proteção que, sobrepostas, transformaram o olhar inicial de 

modo a propiciar, atualmente, proteções mais abrangentes, seja do ponto de vista espacial, seja 

do ponto de vista conceitual. O olhar atento a essas fases proporcionou a identificação de 

diversos momentos, que podem ser assim resumidos: 

 
Figura 01. Transformações ocorridas ao longo de 71 anos de práticas patrimoniais (autora, 2021). 

 

Outro aspecto relevante que este mergulho dos processos administrativos de proteção 

proporcionou foi identificar os contextos nos quais as reflexões patrimoniais ocorreram em 

Goiás. Foram identificados quatro momentos nos quais identificamos gestores públicos atuando 

de forma proativa com relação às práticas de proteção, seja a partir do estabelecimento de leis 

especificas, seja na realização de estudos complementares ou ainda no fomento à temáticas de 

proteção patrimonial ainda não definidas em legislação. Apresentaremos estes momentos a 

seguir, e em ordem cronológica. 

A primeira ocorrência refere-se à elevação Cidade de Goiás à Cidade Monumento 

realizada pelo Governo Estado de Goiás, através da Lei nº 5.290/1964. Tal ação pode ser 

 
9 Chácara do Bispo, Chácara Dona Sinhá Cupertino, Chácara Bauman, Chácara de Dona Lhulhu, Chácara de Totó 

Caiado, Chácara de Sinhá Camargo ou de Moisés Lopes 
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considerada relevante sob a ótima das políticas patrimoniais, tendo em vista que na época em 

que foi estabelecida, ainda não haviam ocorrido os Encontros dos Governadores (realizados em 

1970 e 1971), momento no qual os estados foram convocados a organizar e instaurar suas 

políticas públicas em prol da preservação do Patrimônio Cultural (FONSECA, 1997). Como 

segunda ocorrência destacamos a ação da Prefeitura de Goiás, ao instituir a Lei Municipal nº 

16/1975, referente ao Roteiro Histórico e Artístico da Antiga Vila Boa, a qual versava sobre a 

necessidade de aprovação de projetos, incluso restauro, em imóveis inclusos neste roteiro. As 

ações do Governo do Estado de Goiás e da Prefeitura Municipal de Goiás, em um momento no 

qual a proteção do Iphan ainda estava centrada em bens isolados, e a Instituição não possuía 

escritório local, indica um período fortemente marcado pelo princípio da responsabilidade 

compartilhada.  

O terceiro momento que merece destaque refere-se à elaboração de um Inventário 

Nacional de Referências Culturais em 1999, que foi incluído no Dossiê de Proposição do Centro 

Histórico de Goiás à Unesco, antes mesmo da implementação do Registro de Bens de Natureza 

Imaterial. Logo, entende-se que o inventário encaminhado pode ter cumprido a missão de 

elucidar aos órgãos internacionais, a necessidade de estabelecimento de uma política pública 

específica para a temática. Cumpre destacar que o Decreto nº 3551 de registro de bens de 

natureza imaterial ocorreu em agosto do ano seguinte e a Convenção para a Salvaguarda do 

Patrimônio Cultural Imaterial pela Unesco, ocorreu em 2003.  

Por fim, a etapa de rerratificação da poligonal de tombamento do Conjunto 

Arquitetônico e Urbanístico de Goiás, também merece destaque, tendo em vista que nela 

ocorreram reflexões acerca da Paisagem Cultural de Goiás, cerca de cinco anos antes do 

estabelecimento do instrumento da Chancela da Paisagem Cultural, ocorrido através da Portaria 

nº 127/2009. Neste sentido, embora tenham ocorrido reflexões acerca da imaterialidade do 

patrimônio e suas relações com o patrimônio edificado, infelizmente, os gestores na época, não 

tiveram respaldos jurídicos capazes de lidar com a nova temática, razão pela qual o processo 

foi conduzido para a expansão das poligonais de proteção e entorno e reforço do valor 

paisagístico proporcionado, principalmente, pelas chácaras urbanas.  
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Ao destacar esta proatividade das instituições públicas local e estadual em auxílio ao 

Iphan e a reflexões acerca das Referências Culturais e da Paisagem Cultural percebe-se que a 

trajetória de proteção estabelecida em Goiás vai de encontro aos princípios estabelecidos na 

PPCM, tendo em vista que a Gestão Compartilhada e a Indissociabilidade do Patrimônio 

encontram-se presentes. Também é possível destacar que embora o Iphan tenha assumido um 

papel de destaque na gestão do patrimônio local, o estudo desta trajetória comprova que este 

poder já esteve compartilhado entre os entes públicos e a comunidade. 

Esta visita ao passado das práticas preservacionistas e este breve relato das sucessivas 

proteções de Goiás, demonstra que é possível trabalhar a gestão de bens culturais de forma 

integrada, participativa e colaborativa. Há muitos desafios a enfrentar, e olhar para o passado 

com respeito e atenção, nos motiva a criar novos rumos.  

Acredita-se que uma das possibilidades de enfrentamento dos desafios postos seja as 

diretrizes e os princípios constantes na Política do Patrimônio Cultural Material, datada de 

2018. Esta política foi construída de forma coletiva, permanecendo por avaliação e 

contribuições da sociedade civil durante dois meses, no site do Iphan. Seu texto conta com 

dezoito princípios que vão de encontro aos anseios da comunidade. São eles: (I) Princípio da 

Humanização; (II) Princípio da Indissociabilidade; (III) Princípio da Ressignificação; (IV) 

Princípio da Responsabilidade Compartilhada; (V) Princípio da Colaboração; (VI) Princípio da 

Participação Ativa; (VII) Princípio da Atuação em Rede; (VIII) Princípio do Desenvolvimento 

Sustentável; (IX) Princípio da Integração; (X) Princípio do Direito à Cidade; (XI) Princípio do 

Acesso Equitativo; (XII) Princípio da Precaução; (XIII) Princípio da Prevenção; (XIV) 

Princípio da Reparação; (XV) Princípio do Respeito às Diversidades locais e regionais; (XVI) 

Princípio da Transversalidade; (XVII) Princípio do Direito à Informação e (XVIII) Princípio 

do Direito ao Controle Social.  

Entende-se que os desafios estão apenas começando. Na prática, o diagnóstico dos 

problemas aliado ao estabelecimento de premissas e princípios não são capazes de estabelecer 

o alcance dos objetivos traçados. Desta forma, instrumentalizar os servidores, a sociedade civil 
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e os demais órgãos de proteção do patrimônio cultural para a devida aplicação prática desta 

política pública é uma tarefa urgente que requer esforços de todos os seguimentos envolvidos.   
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O Instituto da Memória do Povo Cearense: Patrimônio cultural e ação 

coletiva (1988-2015) 

Ana Cristina de Sales1 

 
Resumo: A proposta do texto busca analisar o trabalho pedagógico desenvolvido pelo Instituto da 

Memória do Povo Cearense – IMOPEC, nos anos de 1988 a 2015, problematizando as ações 

coletivas do grupo com a finalidade de preservar a memória social e o patrimônio cultural através 

dos movimentos sociais. Utilizou-se as fontes com base no material produzido pelo Instituto, 

destacando-se o boletim Raízes e a revista Propostas Alternativas, bem como, o material produzido 

a partir de entrevistas realizadas com membros do IMOPEC. A leitura das fontes foi pensada através 

do método indiciário de Carlo Ginzburg, exigindo-se uma investigação pautada em pistas e sinais, 

na tentativa de observar as realidades mais profundas. As fontes indicaram que o IMOPEC lutou 

contra a negação da preservação do meio ambiente e das tradições culturais das populações 

empobrecidas do Ceará. Diante disso, o Instituto se empenhou em desvelar a realidade social 

cearense, contribuindo para fortalecer reflexões sobre o Estado e suas populações, bem como, no 

combate a cultura do esquecimento. 

Palavras-chave: IMOPEC; Ação coletiva; Patrimônio cultural. 

 

Introdução 

A década de 1980 foi significativa para os movimentos de resistência, que travaram 

luta contra o autoritarismo implantado no país pelo golpe militar a partir de 1964. Os 

movimentos vinham dos intelectuais, das camadas populares e de artistas, que viam a 

necessidade de formulação de um novo projeto de sociedade para o Brasil, que fosse não 

excludente e que a cidadania e a dignidade humana estivessem na base de emergência dos novos 

sujeitos sociais, através de um processo sociopolítico, cultural e pedagógico voltado a formação 

de consciências históricas e a emancipação humana.  

 Nesse cenário de luta e enfrentamento, em 1988, foi oficializado o Instituto da 

Memória do Povo Cearense – IMOPEC.  Uma organização não-governamental, sem fins 

lucrativos, situada na Avenida Dom Manuel, na cidade de Fortaleza/CE. O IMOPEC buscou 

por meio de seus princípios estimular nas pessoas o sentimento, a vontade e a luta pela 

 
1Doutoranda em Educação Brasileira pela Universidade Federal do Ceará – UFC. Bolsista pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES. E-mail: anasalesprof@gmail.com 
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recuperação e atualização da memória dos cearenses em sua diversidade, bem como, contribuir 

para a construção e fortalecimento de suas identidades como sujeitos históricos. 

Neste sentido, a proposta do texto busca analisar o trabalho pedagógico 

desenvolvido pelo IMOPEC a partir de 1988, ano que inicia suas atividades, até 2015 quando 

o Instituto fecha um ciclo, após 27 anos. Problematiza-se as ações coletivas do grupo com a 

finalidade de preservar a memória social e o patrimônio cultural por intermédio dos 

movimentos sociais. Logo, questiona-se: Que ou quais ferramentas o IMOPEC utilizou na 

formação de agentes culturais? Quem fazia parte dessas ações e como elas eram difundidas?  

Utilizou-se as fontes com base no que foi produzido pelo Instituto, destacando-se o 

boletim Raízes e a revista Propostas Alternativas, além do material produzido a partir de 

entrevistas realizadas com pessoas que fizeram parte do IMOPEC. A leitura das fontes foi 

pensada através do método indiciário de Carlo Ginzburg (1987), exigindo-se uma investigação 

pautada em pistas e sinais, na tentativa de observar as realidades mais profundas.  

Ao lançar o olhar sobre o trabalho pedagógico articulado pelo IMOPEC leva-se em 

consideração as ações coletivas do grupo na busca por uma formação de sujeitos críticos e 

conscientes de seus fazeres históricos, mediante uma educação que atue de forma emancipatória 

e transformadora, e principalmente, voltada para a construção democrática de um projeto de 

nação e de mundo, que supere as desigualdades que ainda marcam nosso tempo (BRANDÃO, 

2002: FREIRE, 2011).   

Logo, a pesquisa foi conduzida pelos pressupostos da Educação Popular, exposta 

nos termos de Paulo Freire (2011), que a entende como um fenômeno educativo que transcende 

o espaço escolar e que está situada no interior dos movimentos sociais, nas diversas formas de 

sociabilidade e convivência dos grupos populares, na ação dos partidos políticos, nas distintas 

manifestações da cultura popular (FREIRE, 2018: 15) e ocorrendo através de um processo 

formativo permanente. 

O IMOPEC, mediante suas ações coletivas direcionou seu trabalho para a reflexão 

sobre o cenário econômico, social, político e cultural do Estado do Ceará, buscando relacionar 

os acontecimentos locais com as transformações mundiais e as políticas públicas nacionais, 

valorizando e preservando o patrimônio cultural por meio das ações e narrativas dos cearenses. 
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IMOPEC – luta e ação coletiva 

Para analisar o trabalho pedagógico desenvolvido pelo IMOPEC é pertinente 

considerar sua participação social em movimentos e em ações coletivas geradoras de 

aprendizagens e saberes necessários para uma ampla prática educativa, que permeia os 

diferentes âmbitos das relações sociais. 

O IMOPEC surge num momento importante de retomada democrática, quando 

diversos atores da sociedade civil se unem diante da necessidade de pensar processos de 

integração que ultrapassem “os limites do mercado e incorpore novas práticas de cidadania, de 

democracia e de sustentabilidade” (FREIRE, 2018: 16).  

Os sócios fundadores do Instituto são oriundos da Igreja Católica Progressista e da 

Teologia da Libertação, das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), das pastorais e dos centros 

de Educação Popular, essas organizações durante os anos de 1960 e 1980 promoveram e 

apoiaram os movimentos sociais no Brasil, devido seu engajamento político no combate as 

injustiças sociais e no chamamento para a importância dos direitos humanos no Brasil.  

Célia Guabiraba, foi a idealizadora e principal liderança2 do IMOPEC, uma mulher 

comprometida com as questões sociais, com questões políticas locais e nacionais que durante o 

período da Ditadura Militar lutou arduamente contra o governo autoritário. No final da década 

de 1970, Célia assumiu a direção do jornal “Mutirão”3, veículo alternativo de informação livre 

que desenvolveu um trabalho de resistência democrática popular de 1977 a 1982 no Estado do 

Ceará. 

No Jornal “Mutirão” era tratado das problemáticas que afetavam e ainda hoje tocam 

de forma acentuada a população, como: discussões relacionadas aos danos ambientais e 

urbanos, os problemas relacionados a saúde, a educação, a repressão, a questão democrática, 

dentre outros.  

 
2 Os entrevistados apontam que Célia Guabiraba por seu jeito de conduzir o IMOPEC não se autodenominava líder 

do IMOPEC.   
33 Ver o livro: BIZERRIL, Benedito: O Jornal Mutirão (1977/1982): fragmentos da memória da resistência 

democrática e popular. São Paulo, SP: Anita Garibaldi, 2019. No livro Bizerril trata da luta de um grupo de 

profissionais liberais, jornalistas e políticos opositores ao regime militar. Tal grupo funda e mantém circulando 

por cinco anos o Jornal “Mutirão”, um veículo de informação que se destacou no Estado pelas bandeiras dos 

direitos sociais e liberdades democráticas.   
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Célia Guabiraba mediante o trabalho no Jornal “Mutirão”, na Conferência Nacional 

dos Bispos do Brasil – CNBB, na docência, na pesquisa e na militância política e social - se 

empenhou juntamente com um grupo organizado no enfretamento de causas que estavam 

ligadas sob a ótica dos excluídos do campo e da cidade.   

Na verdade, havia uma vontade já desde muito tempo por parte da Célia, 

principalmente, de montar uma espécie de projeto que trabalhasse o resgate do período 

da Ditadura Militar sobre outro ponto de vista, dos Movimentos e da Sociedade Civil. 

Isso acabou sendo o grande projeto do IMOPEC... (Narrador 1 - Entrevista realizada 

dia 24/03/2021)
4
. 

 

O narrador 1, que faz parte da categoria de sócio fundadores do IMOPEC destaca 

na entrevista que a ideia do Instituto se deu no coletivo. Entretanto, Célia Guabiraba já 

manifestava o desejo de um projeto que levasse em conta a memória dos movimentos populares.  

A partir de 1985 após muitas reuniões e debates, o IMOPEC é institucionalizado 

em 1988, atuando a partir de dois eixos - o cultural e o ambiental. O olhar para as questões 

culturais teve destaque em todo percurso da instituição, na qual procurava por intermédio de 

suas ações resgatar e divulgar as experiências de organizações de cunho popular. A forma como 

as comunidades se reuniam e debatiam suas fraquezas e potencialidades, segundo o IMOPEC, 

era um processo importante na conquista da cidadania (SALES, 2020:116).  

Inicialmente segundo o boletim Raízes, o Instituto se voltou para a identificação 

dos modelos de organização popular; do apoio à luta pela terra e a defesa do meio ambiente; e 

a tentativa de recuperação e preservação da memória dos movimentos populares no Ceará 

(RAÍZES, 1992:02).   

Para concretização dos pontos mencionados, o IMOPEC em 1988 elaborou um 

dossiê das eleições municipais, através de debates e entrevistas com candidatos aos poderes 

legislativo e executivo. Nesse primeiro ano, as atividades se pautaram principalmente nos 

âmbitos político e social, sendo continuadas nos anos seguintes. Contudo, a partir de 1989 o 

instituto se voltou principalmente para as problemáticas ligadas a construção da Barragem do 

Castanhão, localizada em Jaguaribara/CE.  

 

Em 85, foi anunciada a construção da barragem do Castanhão, lembro como se fosse 

hoje, eu estava em Limoeiro numa Assembleia da Diocese quando saiu a notícia que 

 
4 Mesmo os entrevistados não demonstrando nenhum problema em ter seus nomes revelados no trabalho, optou-

se por preservar suas identidades.  
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o DNOCS construiria a barragem Castanhão. Acabou virando o principal mote de 

atuação do Instituto o acompanhamento não da barragem do Castanhão em si, mas o 

acompanhamento da luta do Povo de Jaguaribara no contexto da construção da 

barragem Castanhão, porque a gente começou a perceber pela história registrada de 

outros lugares que normalmente as populações se ferravam com a construção das 

barragens, e isso, acabou sendo nossa principal linha de atuação (Narrador 1. 

Entrevista realizada em 24/03/2021). 

 

O IMOPEC se mostrou contra a construção da barragem de 6,8 bilhões de metros 

cúbicos de água por diversos fatores: desde os impactos ambientais, a transferência da 

população para outra área e, consequentemente, a perda da memória e da identidade daquele 

povo. O Instituto funcionou “como um centro de apoio ao movimento popular da população de 

Jaguaribara” (Idem), por meio de um trabalho de escuta, mobilização e organização com outras 

entidades, como a Igreja Católica e outras ONGs. Através da luta nasceu a Associação de 

moradores de Jaguaribara, posteriormente, a Casa da Memória, uma série de cursos, oficinas, 

produção de documentários, dentre outras atividades.  

No entanto, a atuação do IMOPEC não se restringia ao Vale do Jaguaribe, o 

Instituto enveredou em vários lugares e com pautas diversas, o meio ambiente, a política os 

vieses sociais e culturais ocuparam grande parte de suas ações. Os registros e as denúncias 

tiveram a participação das comunidades, que narraram suas lutas por meio de documentários, 

fotografias e depoimentos. Nesse sentido, o trabalho pedagógico desenvolvido pelo Instituto se 

dava a partir das ações do grupo organizado, que compartilhavam dos mesmos objetivos. Logo, 

“a ação coletiva acontece de forma organizada, mediante a reivindicação de direitos, melhores 

condições de trabalho, de moradia, mudança da ordem social e econômica de uma sociedade” 

(SILVA, 2018: 62-87). 

Para atuar junto ao IMOPEC as pessoas deviam ter -  

“afinidade político-democrática, afinidade com as causas, afinidade com a proposta 

do IMOPEC - que era a luta por uma sociedade justa, a luta pelos direitos, a luta contra 

violação de direitos, a luta pela conservação e preservação da natureza, pela 

preservação do patrimônio, pela preservação cultural (Narrador 2. Entrevista realizada 

em 29/04/2021). 

 

Ou seja, era uma forma de se contrapor ao sistema de poder, ganhando espaço e 

legitimidade à medida que o poder público tinha/tem dificuldade de chegar as diversas camadas 
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da população e atender as demandas sociais. O IMOPEC, por meio de suas produções destacava 

seu compromisso diante da necessidade de valorização e de sentido de pertencimento do lugar, 

da cultura, do povo, sentido de preservação da memória. 

Vale pontuar que a indicação das fontes as quais os pesquisadores se apropriam não 

deve transparecer que se tem acesso direto aos envolvidos, suas vontades e vozes. Pois, as 

fontes, assim como seus autores são interessadas (BACELLAR, 2010: 66). Ao eleger o material 

produzido pelo IMOPEC como fonte, deve-se considerar seus interesses e as motivações que 

levaram a dar publicidade a determinado assunto. Pois, “os discursos adquirem significados de 

muitas formas... a ênfase em certos temas, a linguagem e a natureza do conteúdo tampouco se 

dissociam do público que o jornal ou revista pretende atingir” (LUCA, 2010: 140).  

Nesse sentido, o uso do material publicizado pelo IMOPEC é visto aqui com a 

finalidade de se compreender as falas, as ferramentas utilizadas e ações que foram manifestadas 

por meio de uma imprensa militante.  

 

A formação de agentes culturais a partir do curso à distância “Memória e Patrimônio 

Cultural do Ceará” 

A Revista Propostas Alternativas, nº 8, de 2001, em seu texto introdutório traz o 

seguinte questionamento: “O que representam, para o Ceará, a destruição da cidade de 

Jaguaribara e o tombamento, pelo IPHAN, de Icó, Aracati, Viçosa e Sobral?”. Questionamento 

pertinente para se pensar a quem interessa o ato de preservar. 

O boletim Raízes, nº 58, de 2007, ao retratar no texto “Estação da Parangaba: 

memória, conflito e mobilização social”5, levanta as seguintes inquietações: Como decidir sobre 

o que deve ser preservado sem consultar àqueles a quem isso realmente interessa? Como 

demolir um prédio de alto valor sem consulta aos que têm seus referenciais simbólicos, 

temporais, afetivos e espaciais?  

Intentar políticas que dizem respeito ao Patrimônio Cultural, leva em conta a época 

e a quem tem interesse de preservação, dentro de seus limites e prioridades, isso tendo em vista 

os conflitos e disputas em torno do passado, através de interrogações que permitam refletir 

sobre o que preservar, como lembrar e o que lembrar, conjecturando tensões e relações sociais 

 
5 Ver mais em texto de GOMES, Alexandre; NETO, João Paulo Vieira. Estação da Parangaba: memória, conflito 

e mobilização social. IN:Boletim Raízes/IMOPEC, nº 58, 2007, pp. 05-07. 
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vividas cotidianamente, em constante dinâmica de transformação, de dominação e de 

resistência nos diversos níveis e espaços, entre grupos e indivíduos de determinada formação 

social (RAÍZES, 2007: 07). 

Pensando nisso, no ano de 2001, o IMOPEC iniciou um curso de formação à 

distância chamado “Memória e Patrimônio Cultural do Ceará”. O curso tinha como objetivo 

“estimular a produção de conhecimento sobre a temática da memória e do patrimônio cultural 

do Ceará, pouco difundida no âmbito escolar e restrita a alguns ambientes acadêmicos” 

(RAÍZES, 2015: 03) e, tinha como público alvo os educadores, estudantes e lideranças dos 

movimentos sociais populares. 

 A metodologia do curso estava pautada na compreensão da cultura como trabalho 

de criação e recriação dos modos de vida, costumes, crenças e tantas outras dimensões da vida, 

sendo inspirada nos princípios pedagógicos de Paulo Freire (2013), principalmente no que tange 

ao papel político dos sujeitos na sociedade.  

A proposta pedagógica do curso partia dos conhecimentos prévios dos cursistas 

entrelaçado com o conhecimento científico, a fim de estimular uma reflexão crítica que 

proporcionasse a inter-relação teoria e prática (RAÍZES, 2015: 03). É uma concepção de 

educação freireana em que os conhecimentos transmitidos precisam se transformar em 

instrumentos de ação política e pedagógica, primando pelo diálogo entre os sujeitos. Desse 

modo, as atividades faziam com que os participantes recordassem experiências e 

conhecimentos relacionados as temáticas discutidas, e a partir daí, entrelaçassem com as 

vivências e com o conteúdo programático.     

A leitura em grupo foi adotada com a finalidade de provocar o intercâmbio de 

ideias, nos encontros presenciais se destacavam as rodas de conversas, na qual, os colegas 

conheciam o que os outros estavam escrevendo, “revelando diferentes visões” (RAÍZES, 2015: 

03) e compreensões da realidade social.   

Em formato não presencial, o curso segundo o narrador 3 era 

 

uma coisa super inovadora, porque funcionava a distância, funcionava com carta e 

funcionava, funcionava bem, então assim, os cursos eles eram divulgados por meio 

de algumas ações presenciais que o IMOPEC realizava às vezes algum encontro, por 

exemplo, Jaguaribara, ou em alguma cidade que o IMOPEC tivesse um trabalho mais 
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consistente, ou um grupo já formado, um grupo de estudantes, (Narrador 3 - Entrevista 

realizada em 16/06/2021). 

 

No ano em que o curso iniciou as ferramentas digitais não eram popularizadas como 

nos dias atuais. O IMOPEC, para divulgar a proposta do curso utilizava-se dos eventos 

presenciais que aconteciam nas cidades onde o Instituto estava desenvolvendo ações e no boca 

a boca, que era partilhado nas rodas de conversas nas universidades, nas escolas, associação de 

moradores e movimentos diversos. Com isso, a proposta do curso chegou a lugares longínquos 

do interior do Estado, capacitando e sendo instrumento do agir coletivo. 

Para participar do curso, devia ser formado um grupo de no mínimo dois e no 

máximo cinco participantes. Após a formação do grupo era preenchido a ficha de inscrição e 

enviado ao IMOPEC. No retorno, o Instituto enviava a revista Propostas Alternativas, que era 

um de seus veículos de informação impresso, cada artigo da revista era um módulo do curso. 

 

Veja bem, o aluno que queria fazer o curso ele tinha que buscar fazer no mínimo uma 

dupla e no máximo um grupo com cinco pessoas. Qual era a proposta? pegava a revista 

iria ler o primeiro artigo, a proposta é que a leitura fosse feita individualmente, mas 

que o debate fosse coletivo, que o debate do artigo fosse coletivo, e aí eram enviadas 

por Correio cinco perguntas, porque eu estou falando sobre Correio, porque gente olha 

eu estou falando de 2005, não eram todas as pessoas que tinham e-mail, internet. No 

interior internet nessa época era uma coisa assim em uma Prefeitura, mas as pessoas 

elas não tinham em casa como a gente tem hoje, o computador também não era um 

instrumento de trabalho acessível (Narrador 3. Entrevista realizada em 16/06/2021). 

 

 Junto ao módulo iam cinco questões, que após a leitura e debate em grupo deviam 

ser respondidas e devolvidas ao IMOPEC. 

Existiam uma série de módulos com base em cada revista, cada curso tinha uma 

revista - que tinha uma série de textos de vários autores, e cada texto tinha um módulo, 

geralmente era um ou dois textos por módulo, e a gente ficava trabalhando durante o 

tempo todo, fazendo entrevista, fotografando, às vezes fazendo uma coleta de 

informações, algumas vezes construindo um acervo e a gente foi construindo esse 

conhecimento ao longo do tempo (Narrador 4. Entrevista realizada em 05/07/2021). 

 

Esse trabalho de envio e devolutiva era feito via Correios por meio de cartas, na 

qual, os cursistas tinham prazo para devolver o estudo do módulo. Entre as cinco questões 

recebidas duas delas era para desenvolver uma atividade de campo, uma ação coletiva que 

estava relacionada muitas vezes a fazer uma entrevista, fotografar algum espaço ou uma 
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exposição em uma escola, por exemplo. As atividades muitas vezes eram respondidas de forma 

manuscrita e ao chegarem em Fortaleza, na sede do IMOPEC, eram lidas e comentadas, “não 

podiam ser comentários desestimuladores, porque era um processo analógico, muito por carta, 

por telefone, telefone fixo” (Narrador 3. Entrevista realizada em 16/06/2021). Ao final de cada 

módulo os participantes recebiam o certificado referente ao módulo estudado e começavam a 

etapa seguinte.  

Em novembro de 2002 o IMOPEC promoveu a partir do curso de Formação à 

Distância o 1º Encontro Estadual sobre memória, em Fortaleza. No evento foi debatido sobre 

patrimônio material e patrimônio imaterial do Ceará, bem como, o resgate e divulgação da 

memória popular do Ceará. Ao final do evento foi criada pelo grupo participante a Rede 

Memória, que tinha a finalidade de “resgatar, preservar e manter viva a memória cultural do 

Ceará” (RAÍZES, 2002: 02); do mesmo modo, objetivava sensibilizar a população para 

preservação do patrimônio cultural, através de ações e parcerias. A Rede Memória atuou no 

período de 2002 a 2008. 

Os encontros estaduais eram custeados pelo IMOPEC, normalmente iam uma ou 

duas pessoas de cada grupo. O Instituto cobria as despesas desde o ônibus a hospedagem na 

sede obra Kolping6, regional Nordeste. Para custear as despesas dos participantes e do próprio 

IMOPEC, o Instituto contava com o apoio financeiro de entidades como a Solidarité Socialiste 

da Bélgica e Trocaire da Irlanda, e, posteriormente, de editais por meio de projetos. 

Ainda como resultado do curso, 33 professores de várias áreas do conhecimento se 

reuniram por dois dias (05 e 06 de março de 2005) e propuseram três jogos pedagógicos, são 

eles: “Bingo Cultural do Ceará”, “Descobrindo o Ceará” e “Trilhas da Cultura Cearense”. Os 

jogos objetivavam estimular os alunos e professores a descobrir, valorizar e preservar os lugares 

de memória de seus municípios, de sua região e do Estado do Ceará.  

Para finalizar o conjunto de ações desenvolvidas pelo curso, ressalta-se a criação 

de duas Casas da Memória nos Municípios de Jaguaretama e Porteiras. O IMOPEC contribuiu 

nessas casas - no intermédio de seminários e oficinas, e principalmente, no entendimento de 

que “a memória popular, não cabe num único local. Além das peças, das fotografias, das poesias 

e das entrevistas gravadas e publicadas, há muitas rememorações que são cultivadas nas mentes 

 
6 A Kolping Brasil é uma associação sem fins lucrativos que atua na superação da pobreza por meio de formação 

e trabalho. Seus programas e projetos visam colaborar para a erradicação da pobreza em todas as suas formas no 

Brasil. Ver: https://kolping.org.br/ 
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humanas e muitas outras que “se perdem” (RAÍZES, 2003: 05). 

A ação formativa do curso à distância do IMOPEC rendeu frutos, durante 14 anos 

de trabalho pedagógico, resultou em 13 seminários municipais e 08 encontros estaduais, fóruns, 

organização de museus comunitários, campanhas de conscientização, entre outras. O curso 

mobilizou 877 participantes, distribuídos em 215 grupos, presentes em 48 munícipios do Ceará 

e objetivou qualificar lideranças para o desenvolvimento das ações de descoberta, respeito e 

divulgação do patrimônio cearense (RAÍZES, 2015: 04). 

Desse modo, o “Curso de Formação à Distância Memória e Patrimônio Cultural do 

Ceará” construiu práticas educativas pautadas no desejo de construção de consciências e 

tomadas de iniciativas no tocante aos direitos culturais dos sujeitos.  

 

Considerações finais 

Os movimentos associativos se intensificaram a partir dos anos de 1960, em 

contramão ao autoritarismo dos governos militares, da mesma forma pelo agravamento das 

desigualdades sociais, que desencadearam um quadro de reivindicações e ações diretas de 

grupos organizados ou não, buscando a ampliação de políticas públicas sociais com vistas à 

inserção das classes populares nas instâncias de deliberação. 

Neste cenário, o IMOPEC se destacou como cumpridor de importante papel 

político-social, tendo na sua composição uma variada gama de sujeitos e assumindo 

diferenciadas frentes de resistência e lutas no tocante às necessidades e à defesa de interesses 

dos menos favorecidos. 

A partir do “Curso de Formação à Distância Memória e Patrimônio Cultural do 

Ceará”, o IMOPEC desenvolveu uma série de atividades que despertou nos cursistas e nas 

comunidades atendidas um processo de transformação política e social, ocorrido mediante a 

mobilização popular, imbricada do desejo de representatividade e pertença. Os participantes do 

curso foram desafiados a assumir uma postura de resistência e pactuar sobre a própria 

identidade. 

 

Entrevistados  
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Narrador 1- Entrevista concedida a Ana Cristina de Sales em 24 de março de 2021. 

 

Narrador 2- Entrevista concedida a Ana Cristina de Sales em 29 de abril de 2021. 

 

Narrador 3 - Entrevista concedida a Ana Cristina de Sales em 16 de junho de 2021. 

 

Narrador 4 - Entrevista concedida a Ana Cristina de Sales em 05 de julho de 2021. 
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Análise da Metodologia do Inventário Participativo: instrumento de 

democratização do patrimônio cultural1 

Arlindo Aparecido De Carvalho2 

Resumo: O presente resumo tem por objetivo analisar a utilização da metodologia do 

Inventário Participativo na democratização do patrimônio cultural. A partir de sua utilização 

pela comunidade no processo de construção do conhecimento acerca do seu próprio patrimônio. 

Para isso, será observado no primeiro momento o inventário no campo da preservação do 

patrimônio através do seu conceito como o de descrever, levantar, catalogar e registrar. E a 

origem histórica de sua utilização tanto pelos antiquários quanto durante a Revolução Francesa. 

Em seguida será estudado dois manuais oferecidos pelo IPHAN: “Educação Patrimonial. 

Manual de Aplicação” (2013) e “Educação Patrimonial: inventários participativos” (2016). E 

um curso online: “Inventário Participativo” ofertado pelo IBRAM (2019). Assim, ambos os 

materiais produzidos e disponibilizados com livre acesso para serem utilizados junto à 

comunidade. A protagonista da inventariação e descrição do que reconhece como patrimônio 

cultural. Por último, se analisara a elaboração do Inventário Participativo do Coletivo de 

Salvaguarda da Capoeira de Campinas (CSCC). Uma vez que foi produzido com o objetivo de 

desenvolver propostas e recomendações para o Plano de Salvaguarda da Capoeira em Campinas 

diante de uma sugestão que fosse coletiva e comunitária. Em conclusão, o Inventário 

Participativo vê auxiliar a comunidade a selecionar, documentar e descrever o que a reconhece 

como seu próprio patrimônio cultural. Em virtude disso, o inventariar de forma participativa 

passa a ser um instrumento de democratização do patrimônio cultural. Ao ser elaborado em 

articulação com os próprios detentores do patrimônio cultural a “comunidade”.  

Palavras-chave: Inventário Participativo; Democratização; Manual; Curso online. 

 

Introdução 

Nesta apresentação se tem o propósito de analisar a metodologia do Inventário 

Participativo no campo da preservação do patrimônio cultural. Assim como, pensar na sua 

utilização em conjunto com a comunidade no inventariar, documentar e descrever o que a 

reconhece como seu próprio patrimônio. Entendendo o Inventário Participativo como um 

instrumento de democratização do patrimônio cultural. 

Para isso, será observado no primeiro momento o inventário no campo da preservação 

do patrimônio através do seu conceito como o de descrever, levantar, catalogar e registrar. E a 

origem histórica de sua utilização tanto pelos antiquários quanto durante a Revolução Francesa. 

 
1Pesquisa realizada durante o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), orientado por Prof. Dr. Marcelo Santos de 

Abreu. 
2Graduado em História pela Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). 
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Em seguida será estudado dois manuais oferecidos pelo IPHAN: “Educação 

Patrimonial. Manual de Aplicação” (2013) e “Educação Patrimonial: inventários 

participativos” (2016). E também um curso online: “Inventário Participativo” ofertado pelo 

IBRAM (2019). Assim como, as sugestões encontradas em ambos os materiais para a 

elaboração do Inventário Participativo. Em que a comunidade é a protagonista no inventariar 

ao descrever o que reconhece como patrimônio cultural. 

Por último, se analisara a elaboração do Inventário Participativo do Coletivo de 

Salvaguarda da Capoeira de Campinas (CSCC). Uma vez que foi produzido com o objetivo de 

desenvolver propostas e recomendações para o Plano de Salvaguarda da Capoeira em Campinas 

diante de uma sugestão que fosse coletiva e comunitária. 

Enfim, será uma experiência de desenvolver outro olhar das práticas de preservação até 

então presentes. Pois, o Inventário Participativo elaborado junto à comunidade. Apresenta-se 

como um instrumento de inventariar participativamente no intuito de desenvolver uma relação 

da comunidade com o seu patrimônio através do próprio reconhecimento. 

1. Inventário: conceito e histórico 

 

No dicionário Michaelis3 encontramos a descrição da palavra inventário baseado no 

meio jurídico: catálogo; registro; documento que se acham inscritos ou descritos os bens; rol 

dos bens deixados por alguém que morreu ou dos bens de pessoas vivas; processo em que são 

inumerados os herdeiros e relacionado os bens de pessoa falecida, a fim de se apurarem os 

encargos e proceder a avaliação e partilha da herança. Em vista disso, portanto, a definição de 

inventário é apresentada de forma jurídica como sendo um registro da herança patrimonial. 

Por outro lado, no Dicionário do Patrimônio Cultural produzido pelo IPHAN. O 

conceito e sentido do inventário é descrito por Lia Motta e Maria Beatriz Rezende (2016, p. 4-

5) associado ao patrimônio cultural. Uma vez que, empregado o inventário tem em comum o 

sentido de descrever, achar e proceder com levantamentos individuais e completos. Em 

conjunto aos bens pertencente a alguém, herdados e adquiridos. Assim sendo, uma maneira na 

qual se torna possível valorar os itens que compõem um determinado patrimônio. 

 
3 Dicionário - Inventário: https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/inventario 
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No caso do patrimônio cultural, inventariar os bens significa produzir um 

conhecimento que necessariamente parte do estabelecimento de critérios, pontos de 

vista e recortes sobre determinados universos sociais e territoriais. Processo, conforme 

afirmado anteriormente, que é permeado por juízos de valor, uma vez que se destina 

a construção de narrativas sobre determinados grupos sociais e/ou determinada 

história... (MOTTA e REZENDE, 2016: 5) 

Mas também, Azevedo (1984) parte da definição do inventário como arrolamento 

realizado através de uma pesquisa de identificação de um conjunto de bens pertencentes à 

pessoa física e jurídica. Do mesmo modo, compara a diferenciação entre inventário e o catálogo 

onde refere-se o catálogo como o registro de conjuntos que são relativamente pequenos. Já o 

inventário é associado a um universo mais complexo de coisas em uma totalidade (SILVA, 

2014, p. 14). 

Para Françoise Choay (2001) na obra “A Alegoria do Patrimônio” o primeiro relato de 

utilização do inventário relacionado aos bens culturais ocorreu durante o período do 

Renascimento ao ser utilizado pelos antiquários. Assim, pode ser encontrado nos séculos XVII 

e XVIII relatos de seu uso pelos antiquários em busca de um conhecimento refinado do 

patrimônio. No qual o objetivo não era a preservação, mas sim de uma investigação que 

pretendia desvendar os monumentos e interpretá-los (SILVA, 2014, p.15). 

Além disso, Choay (2001) descreve que a “época dos antiquários” surge através de uma 

imensa curiosidade por um lado pela Antiguidade Greco-romana, porém, um desinteresse pelo 

outro com a Idade Média. Assim, se caracteriza pelo trabalho de exploração e pesquisa realizado 

pelos eruditos europeus humanistas em procura por conhecimento da antiguidade clássica. A 

partir de um intenso movimento de estudo baseado no método científico de analisar e classificar 

essa cultura material como a representante das raízes do homem europeu (AZZI, p. 361-362). 

No entanto, Françoise Choay (2001, p. 106-107) considera que foi durante o processo 

da Revolução Francesa a primeira iniciativa de utilização do inventário como método de 

preservação do patrimônio. A começar por um conjunto de medidas no plano jurídico e prático 

que deveriam ser tomados diante da sucessão dentro dos comitês revolucionários. Visto que, os 

sábios herdeiros iriam inventariar com a intenção de proporcionar a recuperação de um 

imobiliário imenso deixado dispersos em números de castelos. 
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Seria preciso elaborar um método para preparar o inventário da herança e definir as 

regras de gestão. Por sugestão de Mirabeau e de Talleyrand, criou-se uma comissão 

dita “dos monumentos” para esse fim. Em primeiro lugar, ela deve tombar as 

diferentes categorias de bens recuperados pela Nação. Em seguida, cada categoria é 

por sua vez inventariada e estabelecido o estado em que se encontra cada um dos bens 

que a compõem (decreto de 13 de outubro de 1790) [...] (CHOAY, 2001: 99-100) 

A utilização do inventário na Revolução Francesa (1789-1799) estava associado a 

simbolização da formação do estado-nação francês.  Por isso, se tinha objetivos claros de 

identificar e proteger os imóveis e as obras de arte. Pode ser considerado como o período em 

que se originou o “sistema de preservação”. Pois, as obras de arte, os monumentos e outros 

objetos por um lado eram considerados representantes da nobreza e do clero. Por outro, em vez 

de destruir pela visão dos revolucionários deveriam conhecê-los e apropria-los física e 

simbolicamente (MOTTA e REZENDE, 2016, p.7). 

Já a trajetória do inventário no Brasil, na figura de Rodrigo Melo Franco de Andrade, 

diretor do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), atual IPHAN. Tem 

em 1939 ao avaliar os trabalhos do recém-criado Serviço (em 1937) enfatizado a importância 

da realização dos inventários. A partir da ideia estabelecida de que a produção do conhecimento 

sobre os bens culturais eram condição de bom êxito dos trabalhos de preservação e necessário 

para levar a cabo os tombamentos (MOTTA e REZENDE, 2016: 16). 

2. Inventário Participativo: metodologia e comunidade 

 

Para análise inicialmente do Inventário Participativo ao relacionar a sua metodologia 

junto à comunidade. Partiremos do estudo dos materiais produzidos e disponibilizados com 

livre acesso no formato de Manual e Curso online. Assim sendo, em primeiro lugar a publicação 

“Educação Patrimonial. Manual de aplicação” (2013) desenvolvido pelo Programa Mais 

Educação, uma parceria entre IPHAN e o MEC. Em seguida, o segundo manual de aplicação 

“Educação Patrimonial: inventários participativos” (2016) organizado e disponibilizado pelo 

próprio IPHAN em seu site. E por último, o curso “Inventário Participativo” (2019) produzido 

e oferecido no formato de curso online pelo IBRAM através do Programa Saber Museu. 
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Na primeira publicação “Educação Patrimonial. Manual de aplicação - Programa Mais 

Educação”4 produzido e disponibilizado através da cooperação do IPHAN com o MEC, em 

2013. Se partia de uma proposta de inventário destinada para o público em geral e de acesso 

livre. Em que traziam orientações para elaboração do inventário do patrimônio cultural tendo 

como base a Educação Patrimonial. Portanto, a proposta dessa atividade educativa era que seria 

necessário relacionar a escola junto aos espaços da vida escolar. Visto que, se buscava 

identificar as referências culturais na formação do patrimônio cultural do local. Ao descrever, 

pesquisar, coletar e organizar informações relacionadas a algo que se queira conhecer melhor 

olhando ao seu redor escolar. 

O inventário é uma atividade de educação patrimonial, portanto, seu objetivo é 

construir conhecimentos a partir de um amplo diálogo entre a escola e as comunidades 

que detêm as referências culturais a serem inventariadas (IPHAN, 2013, p.6) 

Nesse manual a iniciativa era para que os estudantes desenvolvessem os inventários de 

bens locais onde as escolas estariam inseridas com base na Educação Patrimonial. A partir do 

Programa Mais Educação uma parceria do Ministério da Educação e o IPHAN através da 

Coordenação de Educação Patrimonial (CEDUC) do Departamento de Articulação e Fomento 

(DAF). Assim sendo, surgia desse acordo uma proposta de “Inventário Pedagógico”. Tendo 

como base uma adaptação do Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC) de 2010 

(MOTTA e REZENDE, 2016, p. 26). 

Em 2016, o segundo manual “Educação Patrimonial: inventários participativos - Manual 

de Aplicação/IPHAN”5 é organizada e disponibilizada pelo próprio IPHAN. Nessa publicação 

o Inventário Participativo é apresentado como uma ferramenta articulada à Educação 

Patrimonial. Logo, criada com o objetivo de fomentar a discussão sobre o patrimônio cultural 

e estimular a comunidade na busca de identificar e valorizar as suas referências culturais. 

Portanto, se trazia como proposta a iniciativa de que a comunidade tivesse o contato com o 

procedimento da pesquisa de campo, as técnicas básicas de levantamento documental, a 

sistematização e interpretação de dados e a difusão da informação. 

 
A publicação “Educação Patrimonial. Manual de Aplicação - Programa Mais Educação”, pode ser acessado e 

utilizado não precisando ter autorização do IPHAN pelo 

site:http://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/EduPat_EducPatrimonialProgramaMaisEducacao_m.pdf. 
5 A publicação “Educação Patrimonial: inventários participativos: Manual de aplicação/IPHAN”, pode ser 

acessado e utilizado não precisando ter autorização do IPHAN pelo 

site:http://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/inventariodopatrimonio_15x21web.pdf. 
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A presente publicação é de livre acesso, destinada ao público em geral, podendo ser 

utilizada sem necessidade de licença, autorização ou cessão de direitos. Constitui-se, 

antes, numa ferramenta de Educação Patrimonial com objetivos principais de 

fomentar no leitor a discussão sobre patrimônio cultural, assim como estimular que a 

própria comunidade busque identificar e valorizar as suas referências culturais 

(IPHAN, 2016, p. 5). 

Nesse Manual de Aplicação ao analisá-lo é observado a forma como a ação educativa 

proposta inclui as comunidades em sua produção. Visto que, nesse Inventário Participativo os 

procedimentos da identificação dos bens e a apropriação desses valores podem trazer como 

resultado a proteção dos bens culturais e a preservação pela própria comunidade (MOTTA e 

REZENDE, 2016, p. 30). 

E por último o curso “Inventário Participativo”6 em formato de curso online produzido 

e ofertado pelo IBRAM, em 2019, através do Programa Saber Museu. Era disponibilizava 

conteúdo com recursos conceituais e metodológicos para realizar todo o processo de 

inventariação participativa. Por exemplo o levantamento, a descrição, a classificação e a 

definição do que pertence e sensibiliza as comunidades como patrimônio cultural. Pois, defende 

que a sociedade ao fortalecer a identidade, a capacidade de mobilização e o engajamento dos 

próprios cidadãos podem refletir na preservação do seu patrimônio cultural. Assim, integrava e 

relacionava a comunidade sobre o território, o convívio, a memória, a cidadania e a participação 

social. 

Por isso, o processo de inventariar participativamente traz a possibilidade da 

comunidade ou grupo o próprio protagonismo da inventariação, documentação e descrição 

patrimonial. Porém, não depende por um lado de instituições para a sua realização ou 

reconhecimento. Mas por outro, pode também gerar o diálogo entre os detentores do patrimônio 

e destes com outras organizações. Portanto, demonstra ser uma ferramenta e uma atividade de 

Educação Patrimonial na potencialidade do processo de produção e reconhecimento. Em que 

este próprio processo e o resultado do inventário participativo por meio do trabalho coletivo, 

resultam num protagonismo de ações e de construção dialógica do conhecimento 

(CREOLEZIO, 2019, p. 57). 

Para tanto, as políticas de preservação devem priorizar a construção coletiva 

democrática do conhecimento, por meio do diálogo permanente entre os agentes 

 
6 O curso “Inventário Participativo” foi desenvolvido e disponibilizado pelo IBRAM. A partir do Programa Saber 

Museu. Pode ser acessado e realizado gratuitamente pelo site:  https://sabermuseu.museus.gov.br/inventario-

participativo. 
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institucionais e sociais e pela participação da sociedade das comunidades detentoras 

e produtoras das referências culturais [...] (IPHAN, 2014, p. 20). 

Do mesmo modo, compreende que os indivíduos participantes da iniciativa do 

Inventário Participativo podem despertar a valorização do Patrimônio Cultural; material ou 

imaterial. Exemplificando, concepções como cidadania, participação social e qualidade de vida 

surgem no convívio e na cidade. Assim, a ação de pesquisar, organizar, coletar e identificar 

informações pode ser o primeiro passo da oportunidade para “auto inventariar” as referências 

culturais que não foram observadas até então à sua volta (SILVA, 2020, p.7). 

 

3. Inventário Participativo do Coletivo de Salvaguarda da Capoeira de Campinas 

Para o Coletivo de Salvaguarda da Capoeira de Campinas (CSCC), o processo de 

elaboração do Inventário Participativo surgiu com o objetivo de desenvolver propostas e 

recomendações para o Plano de Salvaguarda da Capoeira, em Campinas, São Paulo. Tendo 

como título “Iê Camarás! Plano de Salvaguarda da Capoeira e Inventário Participativo”7. Se 

utilizou a metodologia do Inventário Participativo seguindo o “Manual de Aplicação - Educação 

Patrimonial: Inventário Participativo” proposto pelo IPHAN, em 2016. Assim, o principal 

objetivo do CSCC foi de coletivizar os processos de identificação, documentação, registro e 

salvaguarda da capoeira em Campinas através de uma sugestão que fosse comunitária e coletiva 

(CSCC, 2019, p. 7). 

“Esse processo foi orientado por diretrizes de autogestão, autoformação e construção 

coletiva de propostas de salvaguarda para a capoeira, portanto, é dentro desta 

perspectiva comunitária que os presente projeto de insere” (CSCC, 2019: 7). 

Segundo o Coletivo de Salvaguarda da Capoeira de Campinas (CSCC). A capoeira, em 

2013, foi reconhecida, como Patrimônio Cultural Imaterial pelo Conselho de Defesa do 

Patrimônio Cultural (CSPC), em Campinas no interior do estado de São Paulo. A partir da Lei 

14.701 foi sancionada no município o reconhecimento e o registro da Capoeira e do Jongo como 

bens imateriais da cidade. Visto que, esse resultado ocorreu da mobilização e articulação dos 

detentores da capoeira representados pelo próprio Coletivo de Salvaguarda da Capoeira de 

Campinas (CSCC). 

 
7 Para consultar e baixar o material de forma gratuita. Está disponível em: 

https://pedroejoaoeditores.com/2019/06/09/ie-camaras-plano-de-salvaguarda-e-inventario-participativocoletivo-

salvaguarda-da-capoeira-de-campinas/. 
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De acordo com Alessandra Gama (2019, p. 181-182) o Coletivo de Salvaguarda da 

Capoeira de Campinas (CSCC) desenvolveu em fase experimental o processo do inventário 

participativo. Pois, visava dar suporte na formação comunitária em patrimônio cultural, a 

salvaguarda da capoeira e a estruturação na elaboração coletiva de um Inventário participativo. 

Assim sendo, participaram nesse processo 14 grupos da cidade, portanto, 20% dos grupos de 

mais ou menos 50 grupos locais. Nesse processo foram divididas duas ações que se articulavam 

a de rodas de debates e as etapas de construção do Inventário Participativo ao trazerem uma 

qualificação dos capoeiristas acerca dos debates sobre políticas públicas e outras temáticas 

relevantes no contexto atual da capoeira. Por último, essas informações produzidas pelos 

capoeiristas integrantes do CSCC forma sistematizadas pela Prof. Dra. Simone Gibran 

Nogueira gerando o Relatório Parcial do Projeto “Iê Camarás! Oficinas de Formação e 

Elaboração Coletiva do Plano de Salvaguarda da Capoeira”. 

Segue a lista dos 14 grupos que participaram (CSCC, 2019, p. 11): 

1. Academia João Pequeno de Pastinha 

2. Centro Cultural de Capoeira Raízes do Brasil 

3. Escola de Capoeira Angola Resistência 

4. Escola de Capoeira Ubuntu 

5. Fundação Internacional de Capoeira Artes da Gerais 

6. Grupo Abaeté 

7. Grupo Arte Cultural 

8. Grupo Beira Mar 

9. Grupo Cordão de Ouro 

10. Grupo de Capoeira Angola Crispim Menino Levado 

11. Grupo IBECA 
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12. Grupo Mestiço da Capoeira 

13. Grupo Semente do Jogo de Angola 

14. Grupo Senzala 

Essas atividades foram realizadas durante o período de março a dezembro de 2015. Visto 

que, os encontros mensais eram abertos e previamente divulgados. Assim, divididos em dois 

momentos distintos e que se complementavam. No caso, os recursos vieram do projeto do Edital 

do Fundo de Investimentos Culturais de Campinas (FICC) 2014/2015 (CSCC, 2019, p. 9). 

Seguiu inicialmente as orientações metodológicas propostas pelo IPHAN, feitas logo 

após que um patrimônio imaterial é registrado, portanto, a de elaboração de um plano de 

salvaguarda. Assim, o edital forneceu parte do suporte financeiro para a viabilidade das ações 

junto à comunidade. A exemplo da formação dos detentores e grupos de capoeira e na própria 

produção coletiva do inventário com a participação de 20% dos grupos locais sendo 

representados. Para isso, o CSCC aproveitou a oportunidade do Edital (FICC) 2014/2015 para 

preparar, organizar e planejar através do processo comunitário a elaboração e produção do 

Plano de Salvaguarda da Capoeira (Gama, 2019, p. 182). 

Em suma, o Inventário Participativo produzido durante a sua elaboração teve como 

objetivo ampliar o conhecimento do bem registrado e o seu processo de registro. Por isso, 

buscou-se trazer a visibilidade dos grupos em torno do conhecimento local da capoeira, em 

Campinas. Por conseguinte, identificou os grupos atuantes, os que já atuaram e a memória dos 

mestres de capoeira. A partir dessa ação participativa se trouxe a oportunidade de que os 

próprios detentores do patrimônio viessem a se apropriar da pesquisa, dos métodos e das 

técnicas. Portanto, considerou o saber preexistente de cada participante o estimulando a um 

exercício ampliado do reconhecimento dos mestres e grupos de diferentes origens e trajetórias 

(CSCC, 2019, p. 12). 
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Considerações Finais 

Durante a análise do Inventário Participativo observa-se que essa metodologia é 

apresentada como uma oportunidade para que a comunidade possa inventariar os seus bens 

culturais. Pois, ao participar do seu processo de inventariamento de forma participativa. Tem 

sua influência na construção do conhecimento acerca do próprio patrimônio. Assim sendo, vem 

a atuar como uma nova possibilidade na ação da prática da preservação, pois acaba sendo 

produzido em articulação com os detentores do patrimônio cultural a “comunidade”. 

Além disso, os materiais produzidos e disponibilizados com livre acesso no formato de 

Manual e Curso online podem ser utilizados como um primeiro passo para auxiliar a 

comunidade. Nesse processo de patrimonialização participativa, apesar de ser apenas uma 

sugestão. Em que não necessariamente precisa ser realizado conforme o manual sugere. Pois, 

cada comunidade irá encontrar características especificas no que vem a compreender como seu 

patrimônio cultural. 

Em conclusão, ao analisar os Manuais oferecidos pelo IPHAN (2013 e 2016), o Curso 

Online do IBRAM (2019) e o Inventário Participativo do Coletivo de Salvaguarda da Capoeira 

de Campinas (CSCC). Observa-se que o Inventário Participativo vem auxiliar a comunidade a 

selecionar, documentar e descrever o que a reconhece como seu próprio patrimônio cultural. 

Em virtude disso, o inventariar de forma participativa passa a ser um instrumento de 

democratização do patrimônio cultural. Ao ser elaborado em articulação com os próprios 

detentores do patrimônio cultural a “comunidade”. 
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Prática de educação patrimonial com o uso de cartografias subjetivas 

 

Jessica Aline Tardivo1 

José Luís Bizelli2 

 

Resumo: A narrativa deste artigo aborda a possibilidade de propiciar uma vivência de 

Educação Patrimonial no espaço da cidade por meio da interação com os conteúdos digitais. 

Para isso, apresentamos uma prática de pesquisa intervenção que está em fase de implantação 

experimental no Bairro Poço da Panela, na cidade do Recife. O exercício faz parte de um projeto 

de estágio pós-doutoral e está sendo aplicado a partir de uma atividade de extensão - com a 

participação de acadêmicos e estudantes do Ensino Fundamental. O objetivo principal desta 

prática é observar, registrar e divulgar a percepção de diferentes indivíduos sobre as camadas 

invisíveis na paisagem cultural de um lugar. Os dados coletados e registrados por meio de 

dispositivos móveis, em formato de áudio e imagens, estão sendo trabalhados em práticas 

criativas para a elaboração de cartografias visuais e subjetivas, pelas quais cada participante 

acrescenta sua percepção às informações coletadas. Essas cartografias estão sendo 

disponibilizadas em uma interface online, e a partir deste acervo divulgaremos o conteúdo 

através de exposições no espaço urbano, demarcando cada sítio específico com QR Codes – 

sigla em inglês para Quick Response Code, ou código de resposta rápida –, os quais serão 

fixados pelo Bairro, por exemplo, em edificações de relevância histórica e cultural.  

Palavras-chave: Educação, Cartografias, Memória, Mídias Digitais, Patrimônio Cultural. 

Ler a cidade 

É possível construir mapas que nos contem sobre as muitas cidades invisíveis que 

coexistem na nossa, mapas que nos contem, por exemplo, sobre o quotidiano que 

desenvolvemos, sobre os itinerários e percursos, sobre os acontecimentos urbanos, 

sobre o que é não só estático, do que não está cheio, do que acontece 

simultaneamente, do híbrido, do que está à margem, do que não é central, de tudo o 

que está enterrado nos cantos físicos e temporais das cidades às que nós 

pertencemos? criam (PALACIOS, 2009, p.2) (Tradução nossa)3. 

Assim como o questionamento do arquiteto Chileno Marco Valencia Palacios, 

procuramos nesta pesquisa explorar formas de ler, ver e registrar a cidade produzindo, por meio 

de uma atividade de extensão, com acadêmicos e estudantes do Ensino Fundamental, mapas 

 
1 Pós doutoranda na Faculdade de Ciências e Letras da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”. 

Projeto fomentando pelo CNPq 
2 Professor Doutor na Faculdade de Ciências e Letras da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”. 
3Do original: ¿Es posible construir mapas que nos hablen de las muchas ciudades no visibles que conviven en las 

nuestras, mapas que nos hablen por ejemplo de la vida cotidiana que desarrollamos, de los itinerarios y 

recorridos, de los eventos urbanos, de aquello que no sólo está estático, de lo que no está lleno, de lo que sucede 

en simultáneo, de lo híbrido, de lo que está al margen, de lo que no es central, de todo aquello que está soterrado 

en los rincones físicos y temporales de las urbes a las que pertenecemos? (Palacios, 2009, p.2). 
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mnemônicos que exploram o território. Os mapas são definidos como mnemônicos porque 

criam recortes visuais simbólicos, nos quais cada participante/autor é o responsável pela 

composição de informações visuais; por fim, cada composição reflete a paisagem da cidade a 

partir dos lugares que ficaram pulsantes na memória de cada participante. 

Entendemos a leitura da cidade como uma abordagem complexa e por isso buscamos 

traçar um caminho interdisciplinar que faça conexão especialmente com as áreas da educação, 

da arte, da cultura e do patrimônio. Para tanto, conforme o estudo dos filósofos franceses Gilles 

Deleuze e Félix Guattari (1980, p. 21), consideramos a cartografia como um método de 

construção de conhecimento, onde o mapeamento se traduz em um processo de experimentação 

que permite encontrar ¨múltiplas realidade e significações sobre o lugar” depois nos 

debruçamos na busca de recursos contemporâneos que facilitam o registro e a divulgação da 

informação.  

Na perspectiva de Palacios (2009, p. 2): 

Do campo da arte, das ciências sociais, da arquitetura e dos próprios movimentos 

sociais, vêm sendo realizados projetos de 'mapeamento' que vão desde processos 

participativos a visões poéticas sobre a criação de territórios nômades, bem como a 

representação das intrincadas teias de poder. Estes projetos transdisciplinares 

investigam formas de captar diferentes tipos de psicogeografias, mapas mentais do 

urbano, entendidos não apenas como suporte físico das metrópoles que habitamos, 

mas e sobretudo, como redes sociais, de colaboração e de comunicação daquilo que 

as próprias organizações criam (Tradução nossa)4. 

Nesse aspecto, o conceito de cartografias permite abordar diferentes linguagens para a 

construção de uma narrativa, que podem partir, por exemplo, da imagem como vídeo ou como 

fotografia, do som, do desenho, da poesia, da música, entre outras. Essa gama de possibilidades 

facilita apresentar “mapas cognitivos dos espaços vividos, dos itinerários e dos territórios 

nômades” (PALACIOS, 2009). 

Para este trabalho optamos pelo uso de dispositivos móveis, especificamente pelo registro 

e edição da imagem fotográfica, bem como pela produção textual e registro em áudio da 

 
4Do original. Desde los campos del arte, las Ciencias Sociales, la arquitectura y los propios movimientos sociales, 

se están llevando a cabo proyectos de ‘mapeado’ que engloban desde procesos participativos hasta visiones 

poéticas sobre la creación de territorios nómades, así como también la representación de las intrincadas redes 

del poder. Estos proyectos transdiciplinarios investigan modos de plasmar distintas clases de psicogeografías, 

mapas mentales de lo  urbano, entendido no sólo como soporte físico de las metrópolis que habitamos, sino y 

sobre todo, como redes sociales, de colaboración y comunicación de lo que las propias organizaciones crean. 
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memória oral. Em tempos de ensino híbrido, os meios digitais se afirmam como mediadores 

das relações entre pessoa e pessoa e pessoa e espaço.  

Leituras híbridas 

 O sociólogo espanhol Manuel Castells5 (2011) pontuava em suas pesquisas que as 

primeiras dinâmicas educativas mediadas por mídias tiveram início na década de 1990, e 

buscavam aproximar o público a conteúdos e saberes, mesmo que a distância. Em uma 

perspectiva dos estudos culturais, o acesso à distância só foi possível a partir da digitalização 

dos acervos físicos de instituições, que começaram a existir em plataformas online, 

posteriormente constituindo-se nos museus virtuais que proporcionavam passeios remotos em 

suas instalações (TARDIVO, 2019).  

Ao final da década de 1990, as plataformas online já comportavam diferentes 

possibilidades de navegação e permitiam a realização de atividades com caráter pedagógico, 

sobretudo no formato de jogos online. Referindo-se ao processo educativo para a formação 

cultural, o filósofo francês Pierre Lévy6 (1999, p.189) apontava que os recursos digitais, “[...] 

propiciavam autonomia para que os indivíduos alcançassem o conhecimento”. No entanto, 

sobre os museus virtuais, que surgiam à época, o filósofo afirmava que a maioria se tratava de 

“catálogos ruins na internet”. 

Na contemporaneidade, percebemos que o avanço no desenvolvimento de tecnologias 

possibilitou que instituições culturais elaborassem atividades inovadoras adotando meios 

digitais, do mesmo modo temos visto o desenvolvimento de uma série de pesquisas e atividades 

no campo da educação que buscam a melhoria de práticas híbridas. Na ótica dos educadores 

brasileiros José Luís Bizelli e Nirave Caram (2013, p.6):  

Essa mudança de comportamento da sociedade acontece devido às novas formas de 

relacionamento com as mídias. A essência da convergência encontra-se na maneira 

como o conteúdo é veiculado, através de uma inteligência coletiva que provoca 

comportamentos migratórios de diversos públicos que habitam o ciberespaço na busca 

de experiências 

 
5 Ver estudo no artigo “Museus na era da informação: conectores culturais de tempo e espaço”. In: Musas. Revista 

brasileira de museus e museologia. Brasília: Instituto Brasileiro de Museus, 2011. 
6 Lévy desde 1990 realiza diversas pesquisas sobre o uso da tecnologia, mais especificamente sobre o acesso à 

rede de internet utilizada como mediadora no processo de comunicação e sociabilidade, como o autor enfatiza no 

livro Cibercultura (LÉVY, 1999). 
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As experiências híbridas têm sido inseridas de forma emergencial no contexto 

educacional atual, no entanto sua urgência está presente em temas de pesquisas que ganharam 

evidência em meados dos anos 2000, cabendo citar aqui as reflexões do educador brasileiro 

José Moran, nas quais aponta que a conectividade deu amplitude a uma prática de mesclas 

educativas que sempre existiram; para Moran (2017, p.27):  

A educação sempre foi misturada, híbrida, sempre combinou vários espaços, tempos, 

atividades, metodologias, públicos. Esse processo agora, com a mobilidade e 

conectividade, é muito mais perceptível, amplo e profundo: é um ecossistema mais 

aberto e criativo. Esse processo agora, com a mobilidade e conectividade, é muito mais 

perceptível, amplo e profundo: é um ecossistema mais aberto e criativo. 

 

Na percepção de Moran a conectividade facilita as dinâmicas interativas, especialmente 

evidenciando práticas já existentes. Nas pesquisas aprofundadas do filósofo tcheco-brasileiro 

Vilém Flusser (2007), a conectividade híbrida, dada por meio de recursos digitais, torna o 

espaço concreto um grande do sistema de informações pelo qual: “[...] somos capazes de criar 

percepções, sentimentos, desejos e pensamentos distintos, alternativos. Além do mundo 

computado, podemos também viver em outros mundos [...]” (FLUSSER, 2007, p. 78). 

 No que se refere às leituras de cidade, as distintas possibilidades de usar mídias têm 

facilitado a produção de práticas artísticas, atividades de pesquisa e sobretudo de ações 

educadoras que estabelecem diálogos com a memória; como exemplo, tem-se o aplicativo 

Architip7, criado pela Universidade de Israel no ano de 2014, um recurso em realidade 

aumentada que por meio da tela de dispositivos móveis sobrepõe as imagens  do lugar original 

às ruínas arqueológicas de monumentos históricos e edifícios; similar ao Architip, em Roma, 

desde 2009, é possível fazer uso do aplicativo Itacitus8, o qual permite conectar por meio de 

imagens o passado ao presente em algumas edificações e espaços da cidade. 

Esses diálogos dados pela mescla de informações e saberes digitais no espaço concreto 

nos levam a considerar que o emprego das práticas híbridas no processo de leitura da cidade, 

além de permitirem a troca e o recebimento de informação, possibilitam a observação e a 

 
7 Disponível em: <https://vimeo.com/66671176> Acesso em: 06 jan. 2021. 
8Intelligent Tourism and Cultural Information Through Ubiquitous Services. 
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vivência com diferentes culturas, isto porque conforme Palacios (2019, p.6), as cartografias 

urbanas  são constituídas “da própria cidade e da vida social que a anina, das subjetividades 

compartilhadas, da intersubjetividade, da cultura urbana: o que chamamos de imaginários 

urbanos”. 

O imaginário urbano constitui uma dimensão por meio da qual os diferentes habitantes 

de uma cidade representam, significam e dão sentido às suas diferentes práticas 

cotidianas no ato de viver; constitui uma dimensão em que se estabelecem diferentes 

identidades, mas também se reconhecem diferenças (LINDN, 2007, p.31; PALACIO, 

2019, p.6) 9 (Tradução nossa). 

Assim, com proximidade ao pensamento de Palacios (2019) e o trecho supracitado da 

urbanista chilena Alicia Lindón (2007), acreditamos que ao ressignificar a percepção as 

cartográficas e leitura da cidade, mediadas pelos recursos digitais, abrimos conexões dinâmicas 

para a construção de novos imaginários sobre o espaço urbano.  

Prática educativa  

Tendo como referência a abordagem de Educação Patrimonial, sistematizada pela 

museóloga Maria de Lourdes Horta (1999), a prática educativa está sendo implementada para 

propiciar a observação, o registro e a exploração da cidade com a finalidade de construir uma 

cartografia subjetiva que permita a apropriação dos dados coletados. 

Como campo de experimentação escolhemos trabalhar com a leitura do Poço da Panela, 

bairro localizado às margens do rio Capibaribe. A escolha foi influenciada por quatro fatores 

fundamentais: (1) o lugar possui um rico acervo de construções dos séculos XIX preservadas; 

(2) o entorno do bairro abriga diferentes instituições culturais relevantes para a formação do 

Estado; (3) a zona de entorno do bairro faz parte da área de preservação histórica do município; 

e (4) o bairro guarda um histórico da memória social de extrema importância para o crescimento 

do Recife. 

Escolhido o campo de atuação convidamos educadores, pesquisadores e um grupo de 

estudantes do Ensino Fundamental para participar da prática educativa. Devido à pandemia 

mundial optamos por trabalhar com um número reduzido de participantes, totalizando um grupo 

 
9 Do original: “El imaginario urbano constituye una dimensión por medio de la cual los distintos habitantes de una 

ciudad representan, significan y dan sentido a sus distintas prácticas cotidianas en el acto de habitar; constituye 

una dimensión en la que se establecen distintas identidades pero, también, se reconocen diferencias. ”  (LINDÓN, 

2007, p.31; PALACIO, 2019, p.6). 
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de vinte pessoas, incluindo nesse grupo os pesquisadores responsáveis. Com essa premissa, a 

prática foi dividida em duas etapas: a primeira ocorreu por meio da formação de docentes e a 

segunda por meio de um workshop experimental com estudantes do Ensino Fundamental. 

Especificamente para a segunda etapa foi oportunizada a participação dos docentes formados 

na etapa anterior, como mediadores; desse modo, os participantes tiveram a oportunidade de 

colocar em prática a aprendizagem construída.  

Inicialmente cada grupo participou de duas vivências diferenciadas. O primeiro encontro 

foi destinado para o registro fotográfico do lugar e para a gravação de entrevistas sobre histórias 

vivenciadas no local pelos moradores. O registro desse momento pode ser observado pela 

Figura 1, que retrata o roteiro com os estudantes do Ensino Fundamental. 

 

Figura 1. Percurso fotográfico com estudantes. Fonte: Arquivo da pesquisa, Recife, 2021. 

Cabe reforçar que, além de observar a paisagem, os participantes ouviram histórias e 

lembranças de moradores do bairro que encontraram no caminho. Alguns moradores foram 

convidados para uma conversa posterior pelo Google Meet: as memórias e histórias contadas 

auxiliaram na interpretação que cada participante fez do lugar. A Figura 2 ilustra esta passagem. 
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Figura 2. Educadores conversando com um morador do Bairro Poço da Panela. Fonte: Arquivo da pesquisa, 

Recife, 2021. 

A segunda atividade da pesquisa foi realizada de forma híbrida: no primeiro momento, 

em um encontro remoto pelo Google Meet, os participantes tiveram uma formação inicial para 

o uso de ferramentas de edição de imagens; no segundo momento, de forma presencial, 

trabalharam na produção de uma primeira cartografia, a qual nomeamos de mapas mentais. Para 

essa prática sobre a base cartográfica do bairro cada participante pontuou de forma textual os 

lugares, histórias, espaços e objetos do bairro que guardaram com maior apreço em suas 

memórias, conforme ilustra a Figura 3. 
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Figura 3. Oficina de Cartografias: Fonte. Arquivo da pesquisa, Recife, 2021. 

A construção desse mapa mental foi de suma importância para a elaboração de um 

segundo mapa visual, isto porque após finalizado o mapa mental os participantes selecionaram 

imagens fotográficas que faziam referência aos lugares que lembravam. Essas imagens foram 

colocadas em programas de edição de imagens, a saber, o “gimp, o remove e o powerpoint”, 

pelos quais foi possível sobrepor e mesclar as imagens escolhidas, formando então uma 

colagem digital, etapa ilustrada pela Figura 4. 
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Figura 4. Oficina de Cartografias. Fonte: Arquivo da pesquisa, Recife, 2021. 

Cada colagem se configurou em uma outra paisagem do lugar, dada pela imagem 

mnemônica de cada participante, pela qual, conforme ilustra a Figura 5, é possível observar 

uma composição sensível das camadas visuais observadas na cidade. 
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Figura 5.  Colagem da estudante Bruna Costa de Farias. Fonte. Arquivo da pesquisa, 2021. 

É possível perceber por meio da Figura 5 que a estudante fez usos de três imagens 

distintas do lugar, reforçando a arte estampada nos diferentes azulejos encontrados nos espaços 

do bairro, e do mesmo modo trouxe algumas esculturas visualizadas durante o trajeto. Sobre a 

atividade a estudante relatou:  

“Esse reconhecimento do Bairro é uma excelente fonte de aprendizado, 

especialmente por essa inter-relação entre a cultura humana e o ambiente natural. 

Aprender um pouco mais sobre um lugar onde passamos frequentemente ou moramos 

aprimora abundantemente nossa percepção”. (Trecho do depoimento de Bruna Costa 

de Farias, 12 anos, 2021). 

Observamos por meio do depoimento compilado à imagem que a estudante teve a 

oportunidade de conhecer pelo trajeto o trabalho de moradores e a reconhecer as vivências 

sociais, determinando o contraste entre a produção artística e arquitetônica do lugar em sua 

paisagem, reconfigurando assim a imagem do lugar onde vive. 

Partilha híbrida 
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Para partilha das leituras e vivências realizadas na prática educativa foi construída uma 

plataforma10on-line, por meio de um site que está sendo alimentado pelos participantes. Na 

plataforma, a página destinada para cada participante apresentará a colagem digital com seu 

depoimento, o depoimento do morador em forma de texto e áudio e um texto com curiosidades 

sobre o lugar, conforme ilustra o exemplo da Figura 6. 

 

Figura 6. Exemplo de modelagem do layout da plataforma. Fonte: Arquivo da pesquisa, 2021. 

 

A plataforma está sendo construída de forma responsiva, ou seja, poderá ser acessada para 

visualização em diferentes telas; especialmente aqui nossa atenção está voltada para a 

visualização adequada do ambiente em dispositivos móveis, isto porque cada participante 

escolheu um lugar do bairro no qual iremos inserir de forma impressa um link visual para que 

os moradores, passantes e visitantes no bairro tenham acesso aos dados levantados e criados 

durante a pesquisa. 

A priori11intui-se a possibilidade de usar o Qr code como meio de divulgação dos 

conteúdos produzidos por essa investigação. O Qr code, como código visual, é capaz de 

 
10Disponível em: <https://www.projetoveracidade.com/> Acesso em 16 set. 2021. 
11  A produção dos códigos e alimentação da plataforma está em fase de finalização. A exposição dos códigos no 

espaço urbano e a divulgação da pesquisa estão previstas para o final do ano de 2021. 
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direcionar o usuário – a partir de um leitor instalado em dispositivos móveis – à interface, texto 

ou imagem (on line ou off line) digitalizada ao código, e têm ganhado espaço no mercado de 

consumo para divulgação de produtos. No entanto, devido ao processo de produção do código 

ser de fácil acesso e baixo custo, produções de arte visual, pesquisas e diferentes espaços 

urbanos vêm usando-os como recurso para a divulgação da informação. 

Museus por todo o mundo já utilizam o código em seus acervos, permitindo que visitantes 

tenham informações complementares sobre a obra ou sobre o artista. Compreende-se, porém, 

que sua exploração vai além de “complementar informações”, já que é possível criar ou recriar 

o objeto informado. No Parque de Monserrate, na cidade de Sintra, em Portugal, por exemplo, 

os códigos foram colocados alterando historicamente os dados paisagísticos: única interface de 

informação sobre a vegetação do lugar com uso de leitores em seus dispositivos móveis, 

levando o visitante a fazer um percurso de aprendizado híbrido. 

No Brasil, um outro exemplo está na cidade de Curitiba, capital do estado do Paraná, que 

inseriu um código QR sobre a pavimentação de uma das calçadas mais conhecidas no centro 

histórico: o código leva a informações históricas do local, ou seja, não está ilustrando nenhuma 

imagem como no museu ou produto como nos meios de consumo; o próprio código começa a 

fazer parte da paisagem e por meio dela conta-se sua própria história. 

Com essa expectativa esperamos criar um roteiro híbrido no bairro do Poço da Panela, 

adicionando informações sensíveis e possíveis de serem acessadas por meio de dispositivos 

móveis, assim, além de divulgar as percepções de cada participante, buscamos potencializar a 

vivência educativa na cidade e reconfigurar a percepção de outros observadores. 

Apontamentos 

 A presente narrativa demonstrou, ainda que de forma sucinta, o andamento da pesquisa 

de pós-doutorado. Precisamos reforçar que a cartografia é todo o processo que envolveu as 

diferentes camadas de leitura e reconhecimento do lugar, e não somente a composição visual 

final. 
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Os resultados qualitativos nos mostram que nos dias atuais estar na cidade e estar com o 

outro é importante para nosso desenvolvimento social, emocional, afetivo, crítico e cognitivo. 

Nesse sentido, ao explorar a cidade, mesmo que de forma remota, o projeto vai aproximando 

os indivíduos da memória do lugar e construindo novas percepções em torno dele. Para o 

educador Isaac de Souza Assunção, participante da prática educativa: 

Capturar as imagens que me afetam no bairro é um processo pelo qual se pode pensar 

a história, a identidade daquele lugar, a memória e a mim mesmo. É incrível poder 

apresentar aquele lugar através das fotografias. As atividades do projeto são 

importantes, pois, nossas memórias são afetivas em relação a cada captura de 

imagem, na busca por montar um discurso visual que diga algo sobre aquele espaço. 

(Trecho do depoimento de Isaac Souza de Assunção, 2021). 

Percebemos pelo depoimento do educar que o registro da imagem relaciona as 

descobertas no bairro à própria identidade do observador, e isso é potencializado pelos recursos 

digitais, os quais tratamos como mediadores do processo de comunicação e no momento atual 

têm sido um dos principais facilitadores dos processos de aprendizagem.  
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Caminhos antigos e os desafios da preservação da Estrada do Commercio 

no Estado do Rio de Janeiro 
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Renato Fonseca De Arruda2 
 

 

Resumo: Este trabalho visa apresentar a importância da Estrada do Commercio no processo de 

ocupação da região Centro-Sul Fluminense na primeira metade do século XIX, bem como 

analisar a sua importância atual como patrimônio histórico e a necessidade de discutir as 

políticas de preservação de seu conjunto. Para tanto foi realizado uma pesquisa bibliográfica 

onde se desenvolveu um levantamento de trabalhos que abordam o processo de abertura de vias 

de interiorização do território fluminense, o contexto histórico que se insere a abertura e 

construção da Estrada do Commercio, bem como uma revisão acerca dos estudos que 

abordaram as políticas de preservação em favor da Estrada. Foi realizada uma pesquisa 

documental, onde foram identificadas e selecionadas fontes primárias que registram as obras 

executadas na Estrada. E, por fim, foi desenvolvido um levantamento de campo para verificar 

onde constavam localidades atravessadas pela Estrada com informações que a reconheciam 

como patrimônio cultural. A partir do estudo desenvolvido foi possível constatar que a Estrada 

do Commercio influenciou o processo de ocupação e desenvolvimento social e econômico das 

regiões hoje conhecidas como Baixada Fluminense, do Vale do Paraíba e do estado do Rio de 

Janeiro; que há poucas ações de identificação deste bem cultural como patrimônio material 

remanescente da Estrada do Commercio; observou-se certa ausência de informações de 

natureza histórica por ela representada e que a mesma guarda um potencial para seu 

aproveitamento como atrativo para o turismo histórico e natural integrado à região turística do 

Vale do Café. 

 

Palavras-chave: Vila de Iguassu, Estrada Real, Paisagens Culturais 

 
 

1- A Estrada do Commercio rumo a cartografia do patrimônio 

 

A política de patrimonialização tem passado pelo alargamento conceitual e a construção 

de novos mecanismos de proteção e salvaguarda desde a década 1980, passando a contemplar 

para além das cidades e casarios também os saberes, fazeres, lugares sagrados, lugares de 

resistência.  

 
1 Licenciado em História pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO. 
2 Professor tutor presencial no curso (semipresencial / UAB) de Licenciatura em História da UNIRIO e do curso 

em Tecnologia em Gestão do Turismo do CEFET-RJ. Mestre em Preservação do Patrimônio Cultural (IPHAN), 

doutorando em Museologia e Patrimônio (UNIRIO/MAST). 
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Na década de 2000, em nível federal, foi regulamentado pelo Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) a categoria de chancela da Paisagem Cultural a partir 

da Portaria n. 127 de 30 de abril de 2009, onde a mesma passa a considerar os “bens materiais 

e imateriais, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à 

ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira”.  

Ao considerarmos essa transformação no âmbito das políticas de preservação nos 

diferentes níveis governamentais, também nos deparamos com várias ações de proteção de 

paisagens culturais, seja os roteiros, seja os circuitos, regiões e caminhos. Por exemplo, as ações 

que tem intentado reconhecer como monumento nacional e proteger a Estrada Real, que passa 

por mais de 180 cidades nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.3 

A proposta deste estudo de enfocar a Estrada do Commercio decorreu tanto de laços 

afetivos e problemas identificados na proteção, escassez de estudo e baixo reconhecimento, 

quanto do desafio de articular áreas do conhecimento que dialogam diretamente com a 

necessidade de reunir e cartografar ações, estudos e experiências e processos de 

patrimonialização ligados às resistências memoriais no seu sentido lato sensu.  

Neste sentido, este artigo visa apresentar a importância da Estrada do Commercio 

enquanto uma importante referência cultural (FONSECA, 2001) tanto para a história de 

interiorização do país, quanto para a história das ciências, considerando que mesma ainda hoje 

resiste e sobrevive mesmo diante das destruições deliberadas ou abandonos numa vasta região 

que atravessa vários municípios do estado do Rio de Janeiro.  

A Estrada do Commercio tem sua origem em uma das iniciativas da Coroa portuguesa 

de ocupação e domínio do território brasileiro. Através do Alvará Régio de 23 de agosto de 

1808, foi estabelecido o tribunal da Real Junta do Commercio, Agricultura, Fábricas e 

Navegação deste Estado do Brasil e Seus Domínios Ultramarinos com o propósito de ‘resolução 

de conflitos jurisdicionais no interior no “sistema luso-brasileiro”’ (LOPES, 2009, p.11). 

De acordo com Aranha (2019), 

 

A Junta Real do Comércio criou a “Estrada Real do Comércio”. Suas obras iniciaram 

em 1811 e terminaram em 1822. Com 10 léguas (66 km), começando na Vila de 

Iguaçu e indo até o porto de Ubá, e de lá até Minas Gerais, foi a primeira estrada 

exclusivamente para o escoamento do café; anos mais tarde (em 1836), coube ao 

 
3NOBRE, Noéli; OLIVEIRA, Marcelo. Aprovada a proposta que define Estrada Real como monumento 

nacional. CÂMARA DOS DEPUTADOS (Comissão de Educação, Cultura e Esportes), 12 de dezembro de 2019. 

Disponível em: https://www.camara.leg.br/noticias/624531-aprovada-proposta-que-define-estrada-real-como-

monumento-nacional/ Acesso em: 01set. 2021.  
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engenheiro militar Conrado Jacob Niemeyer, o calçamento e a manutenção da 

primeira seção da estrada (ARANHA, 2019, p. 2). 
 

A obra de calçamento da Estrada do Commercio citada por Aranha (2019), foi 

detalhadamente registrada por seu executor, o Coronel do Imperial Corpo de Engenheiros 

Conrado Jacob Niemeyer, através de propostas, relatórios e uma planta do trajeto da via, 

utilizados como fontes primárias na presente pesquisa. 

Após dez anos de obra, em 1822 (LOPES, 2009, p. 173), estava estabelecida a mais 

importante e eficiente ligação entre a Corte e o Vale do Paraíba, atravessando o território de 

Iguassu, Vassouras e Valença, onde cultura cafeeira prosperava.  

O recorte espacial adotado nesse trabalho observa os limites da planta da Estrada do 

Commercio (NIEMEYER, 1844), que compreende o intervalo entre os rios Iguaçu e Paraíba 

do Sul, mas a interação da Estrada com a região turística do Vale do Café se estende a Valença 

e Rio das Flores, considerando a extensão total informada por Niemeyer (1844). 

Dois importantes povoamentos se estabeleceram às margens da Estrada do Commercio 

e tiveram sua existência intrinsicamente relacionada à Estrada: a Vila de Iguassu, onde se 

localizava o porto por onde as mercadorias traficadas pela Estrada do Commercio eram 

escoadas para a Baia de Guanabara; e a Freguesia de Santana das Palmeiras, entreposto que se 

desenvolveu no alto da Serra do Tinguá. Como será demonstrado, a existência desses 

povoamentos coincidiu com o período em que a Estrada do Commercio foi utilizada como via 

de escoamento de mercadorias durante o século XIX. 

 

2 A Estrada do Commercio na paisagem 

 

Com o desmembramento de Iguassu e Vassouras a Estrada do Comércio passou a cortar 

cinco municípios que tem formado a atual região turística do Vale do Café, na Baixada 

Fluminense, sendo: Miguel Pereira, Paty do Alferes, Vassouras, Valença, Rio das Flores, além 

de Nova Iguaçu (Figura 01). 
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Figura 01: Imagem de satélite com o traçado da Estrada do Commercio segundo a planta de Niemeyer 

(1844), mostrando a localização das ruínas de Iguassu e de Sant’Anna das Palmeiras, e os municípios 

cortados pela Estrada, conforme IBGE (2015). 
 

No seu trajeto, a Estrada do Commercio se insere em diversos ambientes naturais e 

morfológicos, com interessante diversidade de paisagens. Das ruínas de Iguassu ao sopé da 

Serra do Tinguá, a Estrada percorre o ambiente típico da Baixada Fluminense: uma planície 

pantanosa formada pelos inúmeros rios que descem a Serra do Mar. 

Galgando a Serra do Tinguá, a Estrada atravessa um ambiente de Mata Atlântica 

original, protegido pela Reserva Biológica do Tinguá desde 1989 (BRASIL, 1989), além da 

morfologia típica do maciço alcalino do Tinguá. 

Ao atingir o topo da serra, deixando os limites de Nova Iguaçu, a Estrada desce 

abruptamente ao vale do rio Santana, percorrendo uma paisagem incomum, resultante da 

interação do rio com a geologia local, onde um profundo e retilíneo canion ladeado por encostas 

colinosas separa a Serra do Mar do planalto interior.  
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Vencido o vale do rio Santana, a Estrada se integra à paisagem cultural urbana do 

município de Miguel Pereira, no alto da serra, a partir de onde se estende por um planalto, 

cortando o ambiente colinoso de Paty do Alferes e Vassouras, até atingir a calha do rio Paraíba 

do Sul, fixado como marco final da planta de Niemeyer (1844), já no município de Vassouras. 

Deste ponto em diante a estrada prossegue, servindo como referência do limite legal entre os 

municípios de Valença e Rio das Flores, até alcançar a divisa com Minas Gerais no município 

de Rio Preto.  

 

2- A pavimentação da Estrada do Commercio pelo Engenheiro Conrado Jacob Niemeyer 

 

Em 1839 a Secretaria Geral do Governo da Província do Rio de Janeiro abriu 

concorrência para contratar obras de melhorias para a Estrada do Commercio, tendo como único 

concorrente o Coronel do Imperial Corpo de Engenheiros Conrado Jacob Niemeyer. O contrato, 

firmado em 02 de julho de 1839, traz em sua primeira cláusula uma descrição sucinta do serviço 

contratado e estipula seu valor: 

 

O Coronel Conrado Jacob de Niemeyer obriga-se pelo presente Contracto, a 

promptificar dentro de quatro annos, contados da data delle, a porção d'Estrada acima 

mencionada, conforme o plano do Marechal Andréa, de fórma que dê sempre seguro, 

e commodo transito a toda a sorte de transportes actualmente em uso no Brasil, pela 

quantia de réis - duzentos e trinta e seis contos (236:000$000.) (NIEMEYER, 1844, 

p. 15). 

 

As obras foram concluídas em 1844 e impuseram inúmeros desafios técnicos e 

financeiros. Concluídas as intervenções na Estrada do Commercio, em 1º de outubro em 1844 

Niemeyer apresenta um relatório detalhando os serviços executados. Acompanham o relatório 

o contrato firmado entre Niemeyer e a Presidência da Província, um termo de aditamento e um 

termo de alteração, propostas de orçamento que incluem muitas outras obras não previstas no 

contrato original e uma detalhada planta indicando o traçado da Estrada entre a Vila de Iguassu 

e o rio Paraíba do Sul, além de informações acerca do uso e ocupação do espaço ao longo do 

traçado da Estrada. 

 Dentre as intervenções realizadas por Niemeyer, destaca-se o calçamento em pedras de 

todo o trecho de serra, entre a Vila de Iguassu e o alto da serra, totalizando 6780 braças (cerca 
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de 15 quilômetros). Assim Niemeyer descreve um dos intervalos da subida da Serra do Tinguá: 

“hoje a custo se achão reedificados formando huma estrada larga acima de 30 palmos, 

parecendo mais obra do tempo dos Romanos do que do presente Seculo” (NIEMEYER, 1844, 

p. 9). Niemeyer descreve ainda a construção de inúmeras pontes, bueiros, passagens de água, 

estabilização de encostas, canais de drenagem, dentre outras intervenções. 

Vencida as Serra do Tinguá e o vale do Rio Santana, o calçamento executado por 

Niemeyer se estende até o planalto onde se localiza hoje a cidade de Miguel Pereira. A partir 

desse ponto a Estrada segue por um planalto colinoso, menos acidentado, onde o calçamento 

foi dispensado, mas onde foram realizadas intervenções ao longo de 22200 braças (cerca de 50 

quilômetros). 

Dada a sua singularidade, a Estrada do Commercio reúne atributos que permitem 

significá-la como importante patrimônio cultural brasileiro, podendo ser observada como uma 

extensa paisagem cultural com valores materiais e imateriais. 

 O calçamento confere à Estrada um simbolismo histórico para além de um marco na 

comunicação entre a Corte e o Vale do Paraíba: foi um ousado trabalho de engenharia, que 

desafiou a topografia íngreme, o clima tropical, os muitos rios e a densa floresta da Serra do 

Tinguá. Atendeu aos interesses do Império, no mais importante momento da consolidação da 

ideia de Brasil como nação, atendendo também aos interesses da elite cafeicultora que ditava 

os rumos econômicos e políticos da nação. Por outro lado, também se inscreve como um 

importante vestígio do passado que marca a triste história do seu tempo, onde a sua construção 

se deu por mão de obra de pessoas escravizadas, onde muitas perderam suas vidas num árduo 

trabalho de extração, corte e movimentação de pesados blocos de rocha. 

Quanto aos seus aspectos arquitetônicos, a Estrada do Commercio se insere num 

conjunto escasso de estradas calçadas em pé-de-moleque no Brasil, projetada para o tráfego de 

tropas de muares carregadas com mercadorias que subiam e desciam a serra, com destaque para 

o café que era escoado do Vale do Paraíba com destino ao porto fluvial de Iguassu.  

Por fim, a Estrada do Commercio se integra à paisagem local, transpondo os mais 

diversos ambientes do território fluminense, por onde a obra de Niemeyer adotou soluções 



 
 

Universidade Federal do Ceará, Fortaleza | 04 a 08 de Outubro de 2021 

948 
 

 

construtivas conforme as imposições do relevo, fazendo proveito dos materiais de construção 

disponíveis ao longo do seu traçado. 

 

3- O declínio da Estrada do Commercio 

Uma conjugação de eventos sucessivos contribuiu para o abandono da Estrada do 

Commercio na Serra do Tinguá e o esvaziamento da Freguesia de Sant’Anna das Palmeiras e 

da Vila de Iguassu. Tais eventos se concentraram especialmente na última década do século 

XIX. 

Com a progressiva ocupação das áreas alagadas que predominavam na Baixada 

Fluminense, epidemias de diversas doenças associadas àquele ambiente, como febre amarela, 

malária e dengue dizimaram parte da população de Iguassu, afetando diretamente a Freguesia 

de Sant’Anna das Palmeiras. “A Vila do Iguassu assim como Sant’Anna teve um esvaziamento 

populacional gradual devido à falta de saneamento e as constantes doenças que assolavam a 

região como a Varíola e a Malária” (ELIAS, 2018, p. 7). 

 

Outro fator, que não pode ser deixado de lado, para entendermos a decadência de 

Sant’Anna, foi a questão entorno das constantes doenças e endemias que castigaram 

a região da “Grande Iguassú” nos oitocentos, mesmo com o fluxo e escoamento de 

produção cafeeira ocorrendo constantemente na região. A população que não fora 

dizimada se afastou da planície alagada indo buscar locais menos afastados dos 

centros urbanos, sendo a população escrava uma das mais afetadas pelas doenças e 

endemias na segunda metade do século XIX na região de Iguassú e consequentemente 

em Palmeiras que tinham de enfrentar um longo caminho tanto para chegar na Vila 

como na Corte (ELIAS, 2018, p. 8). 

 

Rodrigues (2004) relata uma rápida expansão da malha ferroviária na Baixada 

Fluminense no final do século XIX. A implantação das ferrovias Estrada de Ferro D. Pedro II, 

Estrada de Ferro Rio D’Ouro e Estrada de Ferro Melhoramentos do Brasil dinamizaram o 

transporte de carga e pessoas, tornando obsoleto o modelo baseado em tropas de muares e 

transporte fluvial/marinho. Particularmente, a Estrada de Ferro Melhoramentos do Brasil, 

ligando o Rio de Janeiro ao Vale do Paraíba substituiu a Estrada do Commercio em sua função 

de escoar a produção agrícola do vale. As demais ferrovias contribuíram para a migração da 

população de Iguassu para áreas por elas servidas, com destaque para a transferência da câmara 

dos vereadores da Vila de Iguassu para a nova sede do município, Maxambomba. “As linhas 
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férreas dinamizaram novas localidades como Brejo (Belford Roxo) e Queimados, por exemplo, 

consolidaram algumas existentes (Maxambomba e Arraial da Pavuna) e causaram a ruína de 

outras, em especial Pilar e Iguaçu Velha” (SILVA, 2017, p.5). 

Martins, (2008) descreve o declínio da produção cafeeira no Vale do Paraíba. Com a 

exaustão dos solos e o fim do uso de mão-de-obra escrava, o cultivo de café na região se tornou 

pouco competitivo frente às lavouras que migravam para o “Oeste Paulista”, onde o café 

encontrou solos férteis e planos, sendo então cultivado com o uso de mão-de-obra remunerada 

de imigrantes e mecanização das lavouras.   

Não é coincidência o fato de que o declínio econômico do Vale do Paraíba é 

concomitante com o fim da escravidão no Brasil. Manter as lavouras na serra demandava o uso 

de mão de obra escrava e a assinatura da Lei Áurea desestruturou esse modelo de organização 

do país, impactando as fazendas e os pequenos povoados. “Recordemos que a produção da 

rubiácea dependia principalmente da mão-de-obra cativa que representava 73% do valor das 

fazendas e que “em cem anos de produção, o café gerou três vezes mais riquezas do que 

trezentos anos de açúcar” (FRIDMAN, 2006, p. 138). 

Em 1889 uma seca rigorosa atingiu a capital da província (ELIAS; SCARRONE, 2015). 

O governo imperial buscou no manancial da Serra do Tinguá a água necessária para abastecer 

a corte. Para tanto, foi construído um ramal ferroviário para o transporte de equipamentos e 

materiais necessários a canalização da água até a corte.  

 

Os mananciais da Serra do Tinguá provocaram grande interesse do Governo Imperial 

pois estudos do Engenheiro Paulo de Frontin e dos irmãos Rebouças demonstravam 

que a vasão aquífera da Serra poderia salvar a Corte do Rio de Janeiro das constantes 

secas que assolavam a cidade constantemente. O Governo Imperial queria preservar 

os mananciais e com isso fez oferta por terras no entorno dos mananciais da Serra do 

Tinguá, principalmente em Sant’Anna das Palmeiras... Com desvalorização das terras 

na Serra do Tinguá, as propriedades em Sant’Anna das Palmeiras foram vendidas por 

valores inferiores caso fossem comercializadas em outro período (de opulência do 

café), a quantia estipulada para venda ao Governo Imperial se devia a desvalorização 

da localidade tanto pelo declínio da produção de café quanto pelo gradual abandono 

da “Estrada Real do Comércio” em virtude do uso da “Estrada de Ferro” como 

escoador da produção cafeeira em detrimento das estradas de terra (ELIAS, 2018, 

p.7). 
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Não apenas fatores políticos, econômicos e sociais, mas até o impacto ambiental 

decorrente da ocupação das terras de Iguaçu contribuiu para o declínio da região, como 

demonstra Silva (2017): 

 

Ambas as localidades eram agrícolas, mas Iguassu vivia do comércio de seu porto, no 

escoamento do café, a antiga vila concentrava sua economia e sua força política na 

capacidade de seu porto, e este já não tinha condições de dar vazão às mercadorias, 

em função do assoreamento dos rios entrou em decadência, deixando inclusive de ser 

sede do município com a transferência para Maxambomba com a república (SILVA, 

2017, p. 11). 

 

É importante destacar que o declínio da Estrada do Commercio é um fenômeno 

localizado, que ocorre na região do Tinguá e não foi identificado nas cidades do Vale do 

Paraíba, que tiveram também a implantação da Estrada de Ferro Melhoramentos do Brasil, 

ligando a capital ao Vale do Paraíba. 

Diante do exposto até aqui fica evidente a relevância da Estrada do Commercio, não só 

para a para a história local, mas para a história do Brasil, visto que a Estrada exerceu um papel 

estratégico na economia cafeeira durante o século XIX, quando o café ditava os rumos da 

política e da economia brasileira. 

É possível também, diante do que já foi apresentado, compreender o silenciamento que 

cerca a Estrada, visto que a sociedade que se formou no entorno dela, especificamente na região 

do Tinguá, foi efêmera. Durou enquanto durou o café, para o café e pelo café. As 

transformações políticas e sociais da virada do século XIX para o XX alteraram de forma rápida 

e profunda a ocupação do espaço compreendido pela Baixada Fluminense e o entorno da Serra 

do Tinguá. 

 

4 A Estrada do Commercio hoje: aspectos construtivos e estado de conservação 

A Estrada do Commercio requer uma abordagem material para além dos seus 

significados históricos e patrimoniais. Quanto a conservação da Estrada, são necessários alguns 

enquadramentos espaciais. 

No intervalo entre o porto de Iguassu e os limites da Reserva Biológica do Tinguá o 

calçamento sofre grande pressão da urbanização e de intervenções irregulares (Figuras 02 e 03).  
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Figura 02: Erosão do pavimento original.                                           

 

 

Figura 03: Pressão da urbanização com   

calçamento recente em paralelepípedos em 

contato com a Estrada do Commercio 

 

Neste intervalo também foram observadas placas de identificação com o nome da 

Estrada e placas informativas sobre a mesma, em ações afirmativas de entidades da sociedade 

civil com o apoio do município de Nova Iguaçu para preservação da memória da Estrada. 

  

Figura 04: Placa informativa sobre a Estrada do 

Commercio. 

 

Figura 05: Placa informativa sobre a Estrada do 

Commercio e utilização do nome original da 

Estrada, mostrando a resistência da sua memória 

neste trecho. 
 

Dentro dos limites da Reserva Biológica do Tinguá é onde o pavimento se apresenta 

mais bem conservado, protegido pela unidade de conservação. É onde se localiza também o 

trecho que exigiu maiores intervenções de Niemeyer, como traçados mais complexos, muralhas 

de contenção, pontes e bueiros. Cabe aqui destacar alguns pontos antagônicos: protegida pela 

Reserva Biológica do Tinguá, a Estrada não é aberta à visitação em seu intervalo de maior 
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riqueza arquitetônica. A despeito das políticas de controle de acesso levadas a cabo pela unidade 

de conservação na qual se insere, que tiveram como consequência a preservação da Estrada, a 

reserva é cortada por uma antiga linha de duto, cuja proprietária, a Petróleo Brasileiro S.A. - 

PETROBRÁS se valeu, décadas atrás, exatamente do traçado da Estrada do Commercio para 

implantar a linha de duto. Aparentemente sem um projeto de conservação e recuperação, a 

implantação da linha de duto trouxe impactos ao calçamento histórico da Estrada e alterou a 

paisagem natural local, conforme pode ser observado em vários trechos. 

No alto da serra, além dos limites da Reserva Biológica do Tinguá, entre a localidade 

de Lagoa das Lontras e o perímetro urbano de Miguel Pereira a Estrada é utilizada como uma 

via rural e alterna intervalos bem conservados e trechos já erodidos, com o pavimento histórico 

deteriorado, muitas vezes danificado pela manutenção mal executada e o uso como via rural. 

Neste intervalo a Estrada corta uma área praticamente desabitada e não recebe qualquer 

denominação, mesmo entre os moradores locais. Também não foram observadas placas 

informativas em referência à Estrada do Commercio.  

Ao atingir os limites da mancha urbana da cidade de Miguel Pereira, o calçamento 

desaparece e a estrada recebe a denominação de estrada Chaumiere, em referência a uma 

pousada homônima localizada naquele ponto. Daí em diante, após cruzar a rodovia RJ-125, e 

deixar as proximidades do centro do município de Miguel Pereira, a Estrada volta assumir a 

função de via rural até seu final, no rio Paraíba do Sul, recebendo diversas denominações, 

conforme o trecho, mas sem menções à sua denominação original ou sua relevância histórica.  

 

Propostas de políticas de preservação 

Durante o levantamento de campo foram identificadas algumas placas informativas 

instaladas nas ruinas da antiga Vila de Iguassu e ao longo da Estrada do Commercio, no bairro 

Tinguá, em Nova Iguaçu. Consta nas placas que a realização delas se deu pelo Instituto Amigos 

do Patrimônio Cultural - IAPAC e pelo Instituto Histórico e Geográfico de Nova Iguaçu, 

IHGNI, com apoio da Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu e do Instituto Brasileiro de 

Pesquisas Arqueológicas, dentre outros órgãos da sociedade civil. 
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Portanto, à nível municipal a única ação do Estado identificada foi o apoio da 

municipalidade à uma ação educativa e informativa em favor da Estrada, esta desenvolvida por 

instituições da sociedade civil. Neste caso a Estrada do Commercio e as ruínas de Iguassu se 

configuram como referência cultural para um grupo de indivíduos reunidos em torno da 

preservação da memória e dos bens materiais que compõem a Estrada naquela localidade. 

A nível estadual, verificou-se a realização de um inventário pelo Instituto Estadual do 

Patrimônio Cultural – INEPAC (RIO DE JANEIRO, 2004) denominado Caminhos Singulares, 

dividido em quatro encartes, que tratam individualmente dos caminhos abertos em função das 

atividades econômicas no estado do Rio de Janeiro ao longo de sua história, a saber: açúcar, 

ouro, café e sal. Neste inventário a Estrada do Commercio é descrita em detalhes a partir de 

fontes históricas, mas não é inventariada. A Vila de Iguaçu, porém, consta como inventariada 

no mesmo trabalho, sob o código IGU-CO-016. Quanto à Freguesia de Sant’Anna das 

Palmeiras não consta qualquer menção na referida publicação. 

Em consulta ao site do INEPAC verificou-se, na Lista de Bens Tombados, o 

tombamento provisório do “Conjunto Urbano da Extinta Vila de Iguaçu (atualmente chamada 

Iguaçu Velha), 3º Distrito de Cava” sob o código 08.04.1983, processo nº E-03/02.453/78 (RIO 

DE JANEIRO, 2019). 

Já a nível federal, através de consulta à Lista dos Bens Tombados e Processos em 

Andamento (1938 - 2018) no site do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – 

IPHAN, não constam quaisquer informações acerca da Estrada do Commercio, da Vila de 

Iguassu ou da Freguesia de Sant’Anna das Palmeiras. 

No que se refere à preservação dos bens materiais da Estrada, merece destaque a atuação 

do ICMBio na preservação, ainda que compulsória, da Estrada enquanto está se insere dentro 

dos limites da Reserva Biológica do Tinguá. Porém, como já destacado, paradoxalmente, é 

também nesse intervalo em que ações conduzidas pelo Estado, através da PETROBRÁS, 

descaracterizaram a paisagem e danificaram o pavimento histórico. 

Também foi possível identificar em campo as ações de moradores locais que 

reconhecem na Estrada do Commercio uma referência cultural. O fato de a Estrada não ter sido 

renomeada em Nova Iguaçu, diferente do que se observa nos municípios do Vale do Café, já 



 
 

Universidade Federal do Ceará, Fortaleza | 04 a 08 de Outubro de 2021 

954 
 

 

demonstra a maior resistência da memória da Estrada naquele local. Assim, os moradores têm 

no nome do logradouro uma referência permanente da Estrada, ainda que para muitos esta 

referência não alcance significação como patrimônio histórico. 

Um personagem chamou a atenção durante o levantamento de campo: na ocasião da 

visita às ruinas de Iguassu fomos interpelados por um morador local, Sr. Alan Lucena. Ele 

informou residir ali desde o nascimento e demonstrou um profundo conhecimento acerca dos 

fatos históricos relativos à Vila de Iguassu além de muita consciência acerca da relevância 

daquele conjunto arquitetônico enquanto patrimônio histórico e cultural, desempenhando o 

papel de guia local e espécie de guardião das ruínas. Também demonstrou profunda 

preocupação e lamento quanto ao descaso do Estado com aquele conjunto.  

Para Londres (2001), 

 

Quando se fala em referências culturais, se pressupõem sujeitos para os quais essas 

referências façam sentido (referências para quem?). Essa perspectiva veio deslocar o 

foco dos bens − que em geral se impõem por sua monumentalidade, por sua riqueza, 

por seu peso material e simbólico − para a dinâmica de atribuição de sentidos e 

valores. Ou seja, para o fato de que os bens culturais não valem por si mesmos, não 

têm um valor intrínseco. O valor lhes é sempre atribuído por sujeitos particulares e 

em função de determinados critérios e interesses historicamente condicionados 

(FONSECA, 2001, p. 112). 

 

Para aquele morador, aquelas ruinas eram, portanto, uma forte referência cultural, 

independente de ações do Estado no sentido de atribuir essa significação. “Sítios, monumentos, 

conjuntos urbanos, artefatos, relatos, ritos, práticas, etc. − só se constituem como referências 

culturais quando são consideradas e valorizadas enquanto marcas distintivas por sujeitos 

definidos” (Idem). 

Chuva (2012) demonstra que essa relação entre a referência cultural e o sujeito que a 

referência pode ser estendida para os conceitos de patrimônio cultural e paisagem cultural: 

A noção de referência cultural, formulada nos anos 70, foi fundamental para a inclusão 

dos grupos sociais como sujeitos no processo de seleção do patrimônio cultural. Sem 

perdê-la de vista, outras noções, como a de paisagem cultural, têm se tornado 

importante nesse processo. Originariamente lançada pela UNESCO, a categoria de 

paisagem cultural talvez seja, hoje, um dos principais passos dados no sentido da 

superação da falsa dicotomia entre patrimônio material e imaterial, pela ênfase na 

relação entre o homem e o meio, especialmente se associada à noção de lugar, não 

como uma categoria de patrimônio imaterial, mas como um dos elos pertinentes para 

constituir um patrimônio cultural integral (CHUVA, 2012, p. 163). 
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A partir dos dados levantados na pesquisa, verificou-se que a Estrada do Commercio 

possui atributos que permitem seu enquadramento como patrimônio cultural e como paisagem 

cultural. 

Para Chuva (2012) “os processos de patrimonialização de qualquer tipo de bem cultural 

de qualquer natureza devem colocar em destaque os sentidos e os significados atribuídos ao 

bem pelos grupos de identidade relacionados a ele” (CHUVA, 2012, p. 163). 

No caso da Estrada do Commercio, dois cenários se apresentam: em Nova Iguaçu foram 

identificados dois grupos de identidade: a sociedade civil, na forma de instituições que 

procuram preservar a memória da Estrada; e os moradores locais, que têm na Estrada do 

Commercio uma referência cultural.  

O segundo cenário é o observado no Vale do Café. Nesta região a Estrada do Commercio 

não se configura como referência cultural. Não foram identificadas ações de entidades ou 

pessoas no sentido de preservar a memória da Estrada.  

Da mesma forma, percebe-se um desconhecimento acerca da Estrada por parte dos 

moradores locais, havendo, portanto, uma espécie de silenciamento ou esquecimento, sem o 

mesmo sentido do esquecimento definido por Pollak (1989), mas por questões conjunturais: no 

Vale do Café, o intervalo em que a estrada foi pavimentada passou por um esvaziamento 

demográfico no final do século XIX e foi parcialmente repovoada no século XX por indivíduos 

que não tinham um vínculo com sua memória, gerando um hiato de significação.  

No intervalo que não recebeu pavimento a ausência da referência material, representada 

em outros intervalos pelas pedras do calçamento, contribuiu para o esquecimento, pois a Estrada 

do Commercio neste trecho se confunde com tantas outras estradas de terra antigas da região. 

Em consequência desse esquecimento, a Memória Oficial, ou Memória Dominante (Pollak, 

1989) ocupou esse vácuo causado pelo esquecimento e atribuiu novos nomes à Estrada, fazendo 

com que ela deixasse de ser uma referência cultural para o Vale do Café. Particularmente em 

Miguel Pereira, essa Memória Dominante pode ser observada através do recobrimento do 

calçamento histórico com asfalto por parte do poder público municipal, apagando a memória 

da Estrada do Commercio em favor de outros interesses da comunidade. 
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Portanto, de acordo com a perspectiva proposta por Pollak (1989), em Nova Iguaçu 

observa-se o predomínio da Memória Subterrânea, na figura do Sr. Alan e das instituições que 

se esforçam para a preservação da memória da Estrada. No Vale do Café predomina a Memória 

Oficial, alterando o nome da Estrada, permitindo sua deterioração, recobrindo o calçamento 

histórico com asfalto ou simplesmente omitindo a sua memória.  

O autor op. cit., em sua análise do enquadramento da memória, considera que tal 

enquadramento passa pelos objetos materiais, como grandes e antigas construções. “Quando 

vemos esses pontos de referência de uma época longínqua, frequentemente os integramos em 

nossos próprios sentimentos de filiação e de origem, de modo que certos elementos são 

progressivamente integrados num fundo cultural” (POLLAK, 1989, p. 9). Estaria a Estrada do 

Commercio integrada num sentimento de filiação coletivo pelas populações do seu entorno? 

Haveria distinção de percepção entre a população da Baixada Fluminense e a do Vale do Café?  

Atribuir valor à Estrada do Commercio leva ao questionamento levantado por Meneses 

(2009): “se o valor é sempre uma atribuição, quem o atribuiu? Quem cria valor?” (MENESES, 

2009, p. 33). Neste caso essa atribuição de valor passa pela comunidade, o que nem sempre se 

evidencia, a exemplo do observado no Vale do Café, onde esse processo de atribuição de valor 

“é efetuado nas organizações mais formais pelo acesso dos pesquisadores aos arquivos e pelo 

emprego de "historiadores da casa"”, os detentores do “controle da memória” (POLLAK, 1989, 

p. 8). 

A atribuição de valor como patrimônio cultural à Estrada do Comércio se estende aos 

conceitos de patrimônio material e imaterial. O conjunto do pavimento da Estrada e das ruínas 

de Iguassu e de Sant’Anna das Palmeiras e a relação desses elementos com a paisagem se 

configuram como a face material da Estrada. 

Já a relevância histórica da Estrada do Commercio, conforme identificado neste trabalho 

e seu significado para os moradores, particularmente de Nova Iguaçu, que a têm como uma 

referência cultural, representa o caráter imaterial da Estrada. 

Por fim, a Estrada do Commercio pode ser abordada sob o conceito de paisagem cultural 

definido em Ribeiro (2007), qual seja um “testemunho do trabalho do homem, de sua relação 

com a natureza, como um retrato da ação humana sobre o espaço” (RIBEIRO, 2007, p.14).  
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Da mesma forma, a o Artigo 1o da portaria 127 de 30/04/2009 do IPHAN define que 

“paisagem cultural 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” (IPHAN, 2009), levando à mesma abordagem de Ribeiro (2007), visto 

que a Estrada do Commercio é um testemunho da relação de cerca de quatro séculos da 

interação do homem com a baixada e a serra, onde as marcas dessa relação estão impressas no 

traçado da Estrada, no seu calçamento e na sua interação com a paisagem local. 

Diante do que foi até aqui exposto, fica demonstrado o enquadramento da Estrada do 

Commercio como referência cultural, patrimônio material e imaterial e paisagem cultural, 

justificando a adoção de políticas de preservação e reconhecimento da relevância da Estrada do 

Commercio como patrimônio cultural e seu aproveitamento como atrativo turístico da Baixada 

Fluminense e do Vale do Café. 

 

Considerações finais 

Um dos objetivos da pesquisa foi o de identificar os valores da Estrada do Commercio 

enquanto patrimônio cultural, o que se entende com atendido. Foi demonstrado que a Estrada é 

uma referência cultural para determinados grupos, que reúnem um significativo conjunto de 

bens materiais de valor histórico e que se insere em uma paisagem de forma que permite 

enquadrá-la na categoria de paisagem cultural.  

Outro objetivo que se considera atendido foi despertar a atenção para o estado de 

conservação da Estrada do Commercio e da ausência de políticas efetivas de preservação. Como 

possibilidades de proteção e conservação, além da proposição do tombamento da estrada a nível 

estadual ou federal, propõe-se o envolvimento da PETROBRÁS na preservação dos intervalos 

da Estrada afetados pelas suas atividades, visto que faz parte da política compensatória da 

empresa desenvolver e financiar ações culturais e ambientais. 

A pesquisa identificou a relação entre a comunidade e a Estrada quando se compara 

Nova Iguaçu e o Vale do Café. Enquanto na Baixada Fluminense, uma região que sofre com 

graves problemas sociais e a constante perda de referências históricas, a Estrada do Commercio 

foi identificada como referência cultural para determinados grupos sociais; em algumas cidades 
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da região do Vale do Café, com fortes referências históricas ligadas à economia cafeeira do 

século XIX, a Estrada do Commercio não consta devidamente referenciada e identificada 

através das denominações das vias e informações turísticas. 
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