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Resumos dos dia 15 de abril de 2018
Painel 1
O Processo de Patrimonialização do Cais do Valongo: da Concepção à Candidatura
O Cais do Valongo: lugar de memória
sensível e de afirmação da presença negra
Mônica Lima- UFRJ

O Cais do Valongo, na zona portuária da cidade do Rio
de Janeiro, é o centro do local onde desembarcou o maior
número de africanos escravizados que chegaram vivos às
Américas, considerando-se os mais de três séculos das rotas
transoceânicas do comércio escravista. Em 2017 esse sítio
arqueológico foi reconhecido como Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, por seu caráter histórico e simbólico
relacionado ao tráfico escravagista no mundo atlântico e sua
dimensão como lugar de memória da dor e sofrimento vividos
por africanos e africanas que ali chegaram e foram expostos
à venda no maior mercado de cativos da diáspora. O Cais do
Valongo teve sua candidatura a patrimônio mundial vitoriosa
apresentando como argumento central ser um sítio histórico
de caráter sensível e local de afirmação das diferentes formas de resistência e da força vital das heranças africanas nas
Américas. Fontes históricas, produzidas por administradores
desde fins do século XVIII, relatos de viajantes e anúncios em
jornais do século XIX, registram a função que adquire o cais e
a região na história da cidade, bem como cenas da vida social
local. A presença de africanos e seus descendentes diretos foi
majoritária a partir do século XIX, durante e depois desta área
ser lugar de desembarque e comércio de cativos no Rio de
Janeiro. A população negra criou no local expressões de suas
matrizes culturais e constituiu o núcleo central da região da
cidade conhecida como Pequena África. Surgiram no entorno
do cais os primeiros terreiros de religiões afro-brasileiras, os
batuques, as rodas de samba e de capoeira.
O trabalho a ser apresentado pretende discutir aspectos
da história passada e presente desse lugar de memória que
embasaram a candidatura, a partir da experiência como integrante do grupo de trabalho que redigiu o dossiê encaminhado à UNESCO sobre o Cais do Valongo.

Cais do Valongo: da construção da candidatura à titulação como Patrimônio Mundial
Milton Guran - UFF

A comunicação apresenta os principais fatos e atos que
levaram à bem sucedida candidatura do Sítio Arqueológico
Cais do Valongo a Patrimônio Mundial da UNESCO, descreve
o processo de elaboração do dossiê de candidatura e faz
considerações sobre os desdobramentos da titulação. Nesse
sentido, destaca os fatos que motivaram a candidatura desde
o redescobrimento dos vestígios arqueológicos dos cais do Valongo e da Imperatriz, em 2011, situando o contexto político
em que essa ação se deu e refletindo sobre os eu significado.
Expõe as principais ações que cercaram a construção da candidatura, tais como a realização de um semináriointernacional
sobre turismo de memória – proposto pelo Projeto Rota do Escravo e realizado em conjunto com a Fundação Palmares (Brasilia, 2012) – à mobilização de setores da sociedade civil e de
órgãos públicos ligados às questões relativas à matriz africana
no Rio de Janeiro, explicitando a forma como se operacionalizou essa participação, ao engajamento da UNESCO, através
do Projeto Rota do Escravo, e da Delegação Permanente do
Brasil junto à sede da Unesco em Paris, além de apresentar o
papel desempenhado pelo IPHAN e pelos diversos órgão da
Prefeitura diretamente envolvidos no processo. Descreve ainda, de forma sucinta, como se deu a constituição do grupo de
trabalho encarregado pelo IPHAN de elaborar o dossiê de candidatura e de que forma os trabalhos foram operacionalizados
internamente e em relação aos diferentes atores sociais diretamente envolvidos no processo. Por fim, apresenta, em linhas
gerais, os principais aspectos que marcam a singularidade da
bem reconhecido como Patrimônio Mundial em 2017 e seu
significado no contexto mais amplo presença africana nas
Américas e, mais particularmente, no Brasil.

A arqueologia e o Cais do Valongo: os vários papeis
da Arqueologia na construção do Cais do Valongo do
século XXI
Rosana Najjar - IPHAN

A Arqueologia é um vasto campo de atuação, e pode ser
resumido em dois binômios: pesquisa e preservação; e conservação e gestão. Pretendemos, a partir deles, apresentar

como se deu, através da pesquisa arqueologia e da legislação
de preservação do Patrimônio Arqueológico vigente, o processo de “re-descoberta” e “re-significação” do Cais do Valongo.
Engana-se quem pensa que a Arqueologia se limita a desvelar
a materialidade das coisas ou que magicamente trás o passado para o presente. Não, o passado passou e não volta mais, e
a Arqueologia interpreta, a partir de um olhar atual, o contexto dos vestígios de um passado fragmentado e, consequentemente, sempre incompleto. Podemos afirmar, portanto, que a
Arqueologia estuda e constrói uma versão atual da trajetória
da humanidade a partir da observação do contexto dos artefatos estudados, desvelando seus aspectos materiais como
também os imateriais. A importância do Sítio Arqueológico
Cais do Valongo para a cidade do Rio de Janeiro e para o mundo é inquestionável. O sítio foi cadastrado como Patrimônio
Arqueológico Brasileiro pelo IPHAN em 2011 e elevado a Patrimônio Mundial pela Unesco em 2017. O Cais do Valongo do
século XXI representa o conjunto de vestígios arqueológicos
móveis (artefatos dos que ali conviviam) e imóveis (o cais
propriamente dito), em um contexto pouco perturbado pelas
sucessivas transformações da região no decorrer do tempo.
A pesquisa realizada trouxe para a atualidade testemunhos
contundentes do cais e uma coleção de 466.035 peças, acervo
considerado como excepcional, particularmente pela quantidade, variedade e concentração de materiais associados à
diáspora africana. Estes artefatos arqueológicos merecem,
por si só, atenção especial, por nos darem acesso à muitas informações sobre os costumes, à vida cotidiana, ao simbolismo
religioso e à resistência dos africanos escravizados ao sistema
que lhes era imposto.

se situava na região do Valongo, parte noroeste da Corte do
Rio de Janeiro; mas também abordar o nefasto comércio de
gente, realizado naquela localidade que baseava-se no tripé:
Mercado, Lazareto e Cemitério que funcionava como suporte
para toda a importação de escravizados, retirados de África,
durante o período da escravidão. Contudo, nossa análise
não abordará este aparato mercadológico, apenas enquanto
uma das principais engrenagens do tráfico negreiro, mas se
propõe a uma reflexão sobre os seus significados para aqueles
que ali chegavam e, eram vendidos como objetos, morriam
como indigentes e descartados como coisas sem utilidade.
Queremos abordar do ponto de vista daqueles que, pelo bem
ou pelo mal transformaram aquela região naquela que viria
a ser chamada de pequena África. A pesquisa tem mostrado
que, os escravizados, para além de suas condições limitadas
em virtude do escravismo vigente, conseguiram atribuir significados distintos para os diversos aparatos ali envolvidos,
atribuindo-lhes valores simbólicos diferenciados não apenas
a estes, mas ao espaço em que frequentavam, quer fosse por
imposição da condição escrava, ou por necessidades outras
relacionadas à sobrevivência de cada indivíduo. Cada local
passou a ser um espaço distinto que gerava aproximação ou
afastamento de modo que, enquanto o Cemitério dos Pretos
se transformou em um lugar de maldição – uma vez que o
não-sepultamento impossibilitava, de acordo com a cultura
banto, o ressurgimento dos mortos juntos aos antepassados
–, O mercado acoplado ao porto representava a possibilidade
de reencontros entre famílias estilhaçadas pelas mãos da
escravidão e obtenção de ganhos. Já do outro lado, o Lazareto era visto como a possibilidade não apenas de cura, mas
também de oportunidades financeiras diferenciadas. É possível que entres tais espaços e suas representações, paulatinamente, forros, libertos e brancos pobres tenham ocupado
de forma significativa a geografia local colorindo de cor mais
forte a região do Valongo que mais tarde seria palco de diversas lutas e manifestações. Contudo, se a região foi uma vez
ocupada pela classe marginalizada da sociedade, ela também
deixou de despertar o interesse da elite carioca que, buscava
outros espaços de sociabilidade para longe do nefasto cemitério, de um mercado de escravos e de um lazareto que, só
pelo nome lembrava doença, morte e escravidão.

Painel 2
O Cais do Valongo: o Passado e o Presente
Pretos Novos no Valongo: Cotidiano escravo na pequena África do século XIX
Júlio César Medeiros da Silva - UFF

Este artigo examina o achamento do Cemitério dos Pretos Novos, no ano em que se completa 22 anos da sua descoberta. Ele procurar não apenas abordar a morte e o sepultamento de escravos recém-chegados, que ocorreram no Rio de
Janeiro, dos séculos XVIII ao XIX, no referido campo santo, que
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Resumo do dia 16 de abril de 2018

A construção do Cais do Valongo como patrimônio da
humanidade: tensões, desafios, desdobramentos

Plenária 1

Simone Vassallo - Universidade Federal Fluminense

Memória da Escravidão, História Pública e Ações
Afirmativas

Esta apresentação parte da idéia que o Cais do Valongo
– e os patrimônios em geral – encontram-se no cerne de disputas políticas mais amplas que envolvem diferentes setores
da sociedade com perspectivas e projetos conflitantes. O Cais
do Valongo foi escavado em 2011 e reconhecido em 2017
pela UNESCO, simbolizando o local por onde mais africanos
escravizados teriam desembarcado em todo o mundo e um
crime contra a humanidade cometido pelo Estado brasileiro.
Esta iniciativa ocorre num recente contexto internacional no
qual as representações da escravidão e do tráfico negreiro são
reformuladas e ganham visibilidade em museus, memoriais
e monumentos, envolvendo diferentes setores da sociedade,
como militantes afrodescendentes, representantes do poder
público, pesquisadores universitários e outros. Tais representações são atravessadas por inúmeros tensionamentos que
revelam as relações de poder entre esses diferentes grupos
de atores e as suas lutas em torno de projetos políticos nem
sempre coincidentes. Elas acionam contra-representações da
nação que procuram evidenciar as relações de dominação e
objetificação dos que foram escravizados. No entanto, se essas representações se tornam tão importantes hoje é porque
elas não dizem respeito somente ao passado, mas também
porque importam no presente, na medida em que, segundo
o antropólogo Stephan Palmié, põem em jogo as estruturas
de privilégio e desigualdade que ocorrem na atualidade. Por
isso é que são ao mesmo tempo tão acionadas e tensionadas e
estão diretamente relacionadas a políticas de ação afirmativa
e pedidos de reparação. A partir dessas considerações, procuro
analisar o processo de patrimonialização do Cais do Valongo
concentrando-me em dois eixos: a) os principais grupos de
atores envolvidos na sua patrimonialização e as tensões que
os atravessam; b) os desdobramentos do reconhecimento
do Cais pela UNESCO e as tensões daí decorrentes, num novo
contexto de conservadorismo político onde as representações
erigidas para o cais e as contra-representações sugeridas para
a nação brasileira tendem a ser invisibilizadas.

Martha Campos Abreu
Universidade Federal Fluminense
marthacabreu@gmail.com

A partir da experiência do Projeto Passados Presentes
(http://passadospresentes.com.br/site/Site/index.php),
que tem como objetivo reconhecer histórias silenciadas da
diáspora africana e estimular o turismo de memória no Rio
de Janeiro, pretendo discutir a importância da história pública da escravidão para o combate ao racismo, reeducação das
relações raciais e afirmação de direitos da população afrodescendente. Entre as expressões da história pública, podemos
citar a criação de memoriais, de aplicativos e de sinalizações
turísticas. Pretendo ainda abordar a recente polêmica sobre
as visitas a antigas fazendas de café do Vale do Paraíba que
reproduziam cenas da escravidão sem nenhum compromisso
com a valorização do protagonismo da população negra na
História do Brasil.

Mesa-Redonda 1
“Patrimonializando as (trans)culturas em ambientes pós-coloniais: trânsitos, partilhas e deslocamentos
Regina Abreu (UNIRIO)

A Mesa-Redonda pretende focalizar ressonâncias de
práticas de patrimonialização do imaterial entre Brasil, Portugal e outros territórios do chamado “mundo lusófono”, ou seja,
territórios de colonização portuguesa. São tomados como
referências de um lado, os efeitos recentes dos processos de
descolonização e, de outro lado, as ressonâncias em contextos
locais de diretrizes de patrimonialização do imaterial formuladas pela UNESCO. Procuramos identificar, por intermédio
das práticas de patrimonialização que envolvem performances musicais, partilhas culturais envolvendo diferentes
grupos sociais em territórios de colonização portuguesa,
tais como Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Macau,
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Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste,
Goa, Damão e Diu. Estas partilhas culturais, principalmente
articuladas a performances musicais, tornam-se cada vez
mais visíveis após o processo de descolonização e, sobretudo,
por intermédio das intensas trocas culturais entre as camadas
populares. Estas partilhas provocam novos trânsitos e deslocamentos colocando em questão a visão identitária no campo
patrimonial e abrindo caminho para novas composições.

(particularistas), fazendo aflorar as feridas coloniais e as
diferenças construídas em contextos coloniais, recorrentemente debatidas pelos movimentos sociais e por instituições
e foruns específicos. Tomando comparativamente o caso
de dois inventários dos patrimônios culturais da Cidade de
Goiás – o Dossiê para o titulo de patrimônio mundial e o
inventario dos bens de natureza imaterial – pretendo interpretar em que medida as perspectivas da modernidade, da
poscoloniaiidade e da des-colonialidade, sendo referenciais
teórico-metodológicos para entendimento do mundo, são
acionados (ou não) em cada um dos dois documentos (Dossiê
e Inventário) de forma a definirem não apenas os bens a
serem salvaguardados, mas como corolário disto, os povos a
serem inscritos como parte (sujeitos e agentes) da história e
como metonímias daquele sistema simbólico. Visa-se assim
observar como a produção metacultural dos patrimônios, atualmente tensionada fortemente pela descolonialidade, tem
respondido aos movimentos sociais de demandas por reconhecimento em contextos multiculturais.

Música e memória em trânsito: diálogos sonoros
luso-brasileiros em acervos de 78 rpm
Pedro Aragão - UNIRIO

A comunicação traz um relato de pesquisa realizada no
âmbito do projeto Atlântico Sensível (AtlaS) - Memória e mediação das práticas e dos instrumentos musicais na circulação
entre comunidades interligadas - parceria entre pesquisadores do INET-md (Portugal), o Programa de Pós-Graduação
em Música e o Programa de Pós-Graduação em Memória
Social da UNIRIO. É focada na análise de artistas e práticas
sonoras responsáveis pelo estabelecimento de “pontes sonoras” entre os dois lados do Atlântico nas primeiras décadas do
século XX, através de uma análise de discos 78 rpm presentes
em coleções brasileiras e portuguesas. Pedro Aragão é bandolinista, pesquisador e professor do Instituto Villa-Lobos e do
Programa de Pós-Graduação em Música da UNIRIO. Autor do
livro “O Baú do Animal: Alexandre Gonçalves Pinto e O choro”,
contemplado com o Prêmio Silvio Romero 2011 e o Prêmio
Funarte de Produção Crítica em Música 2012. Organizador
dos livros “Pixinguinha Inéditas e Redescobertas”, “Carnaval
de Pixinguinha” (2014) e “Pixinguinha Outras Pautas” (2014),
seus interesses de pesquisa incluem acervos de música popular, etnomusicologia e sociologia da música.

SIMPÓSIOS CONVIDADOS
SIMP CONVIDADO 1
Cais do Valongo: história, memória, potencial
turístico, processos de gestão
Paulo Melgaço Silva Junior
Faculdade Gama e Souza, Brazil

Desde o século XVI o Brasil recebe negros oriundos da
África. Desde 1779 o comércio de escravos se estabeleceu
na área do Valongo. A proposta era evitar que negros vindos da África desembarcassem nas principais vias do Rio de
Janeiro. Com a proibição do tráfico transatlântico de escravos, em 1831, o Valongo foi fechado. Houve um processo de
apagamento da história e da memória, soterrando o espaço.
O processo de revitalização da Zona Portuária, iniciado em
2011, possibilitou ser redescoberto o espaço negro. Em 2017,
a UNESCO declarou como Patrimônio da Humanidade. Neste
sentido, o Simpósio Temático tem como objetivo central refletir e discutir a história, a memória, o potencial turístico e os
processos de gestão e conservação do local. A primeira apresentação busca resgatar o história e reconstruir a memória do

Narrativas Patrimoniais e Processos de Patrimonialização em Contextos de Des-Colonialidade
Izabela Tamaso - UFG

Temos observado que os processos de patrimonialização
revelam a articulação (e tensão) entre as classificações patrimoniais (universalisantes), e as reclassificações identitárias
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Processo de memoração e usos turísticos no Cais do
Valongo

Cais do Valongo, refletindo sobre o processo de constituição
do espaço como Patrimônio da Humanidade. Assim, destacando a importância da realização de projetos educativos
para estudantes. A segunda apresentação busca enfatizar o
processo de memoração do espaço trazendo a tona a dicotomia entre urbanização e preservação desta memória. Pretendendo discutir os caminhos pelos quais a sociedade pode
fomentar que órgãos responsáveis desenvolvam mecanismos
que coadunem o uso turístico com a preservação da memória
do lugar. O circuito da herança africana e Cais do Valongo
serão tematizados na terceira apresentação. Aqui serão analisadas as propostas de circutos turísticos e as ações tomadas pelo poder público para fometar este trabalho realizado
desde 2016. A quarta apresentação destacará os processos
de gestão e conservação do espaço. A proposta é analisar os
planos de gestão e conservação local a partir dos diferentes
níveis de ação, estruturados em três níveis: normativa, operacional e de monitoração.

Rosane Santos
Faculdade Gama e Souza

O Brasil foi o país que mais recebeu escravos oriundos da
África e, o Rio de Janeiro foi seu principal porto a partir de
fins de século XVIII. A zona portuária da cidade foi associada à
presença negra escrava, cuja exploração era economicamente
necessária, mas a presença era indesejada. O Cais do Valongo,
instalado na região da Gamboa no início do Século XIX, fora
ali construído em razão da necessidade de mover o porto de
escravos e, a presença negra que acabava de chegar de uma
viagem degradante, para longe da atual Praça XV de Novembro. Com as obras de revitalização através do Projeto Porto
Maravilha (2011), o Cais do Valongo e da Imperatriz foi (re)
descoberto pela população e, por se tratar de um território de
memória para a sociedade, o IPHAN elaborou o Dossiê com
a proposta de inscrição na Lista de Patrimônio Mundial. Em
2017, a UNESCO declarou o local como Patrimônio da Humanidade. O Cais do Valongo é assim, um importante teritório de
memória e necessita que haja uma gestão comprometida em
não deixar que esse legado se perca; não se pode consentir
que um passado de crimes contra a humanidade (escravidão)
caia no esquecimento da sociedade. A memória dolorosa que
o território evoca não se pode apagar. Todavia, por ser o Rio de
Janeiro, a “Cidade Maravilhosa”, o Cais do Valongo acaba por
se tornar mais um atrativo turístico local, compondo essa fase
de revitalização urbana. O que não deve ocorrer é o apagar da
memória com tal processo de urbanização. Se o termo revitalização sugere ‘vida nova’, é dever da sociedade fomentar que
órgãos responsáveis desenvolvam mecanismos que coadunem o uso turístico com a preservação da memória, sobretudo a memória afetiva que o local simbolicamente representa.

Entre identidades, historias, memórias e patrimonio da humanidade
Paulo Melgaço Silva Junior
Faculdade Gama e Souza

O século XXI está sendo marcado por uma explosão de
identidades políticas. Graças as lutas dos movimentos sociais
diversas identidades e culturas apagadas pela modernidade,
buscam o seu reconhecimento social e a reconstrução de suas
historias. Pretendemos discutir o processo de construção
histórica do Cais do Valongo. Defendemos a importância do
resgate, apropriação e divulgação da história e memória do
espaço reconhecido como Patrimônio da Humanidade. Sugerimos uma maior integração com espaços de educação, como
escolas, para ampliar as formas de interação, participação e
visitação do espaço.

Palavras-chave: Memória. Território. Patrimônio.
Turismo.

Palavras chave: Identidade; História; Memória;
Patrimônio

Turismo no Cais do Valongo e Circuito da Herança
Africana
Fernanda Oliveira - SENAC/RJ

Em novembro de 2011, no contexto do Porto Maravilha,
tendo como discurso a valorização do patrimônio histórico e
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cultural e o incremento do turismo na região, a Prefeitura do
Rio de Janeiro cria o Circuito Histórico e Arqueológico da Herança Africana, contemplando o Cais do Valongo, os Jardins do
Valongo, a Pedra do Sal, o Largo do Depósito, o Instituto dos
Pretos Novos (IPN) e o Centro Cultural José Bonifácio. Contudo, após ampla divulgação na mídia em seu lançamento, nos
anos seguintes, poucas foram as ações tomadas pelo poder
público para fomentar o Circuito. Salvo algumas iniciativas
pontuais para atender aos grandes eventos (Copa do Mundo
e Olimpíadas), somente a partir de abril de 2016, o IPN, após
viabilizar apoio do Porto Maravilha, começa a operacionalizar
o Circuito. O ano de 2018 será a terceira temporada e há visitas
programadas entre abril e novembro. No entanto, desde maio
de 2017 o Instituto não recebe verbas da Prefeitura e ameaça
fechar as portas. Nesse sentido, ressalta-se ainda que, o Cais
do Valongo não dispõe de uma infraestrutura que valorize seu
espaço para o turismo. O local conta somente com uma placa
interpretativa bilíngue. Alguns achados arqueológicos estão
dispostos na Casa da Guarda, no Jardim Suspenso do Valongo,
porém não há elucidação sobre tais objetos ou guia de turismo para fornecer informações. O descaso para com o IPN, bem
como a falta de investimentos no Cais do Valongo e seu acervo
são indícios de que a valorização da memória africana ficou
somente no plano discursivo por parte da Prefeitura do Rio.

mento. A partir do reconhecimento da UNESCO, foi traçado
um plano de gestão e conservação onde se estrutura em três
níveis de ação: normativa, operacional e de monitoração. Essas ações incidem sobre as três dimensões do bem e da sua
zona de amortecimento: A dimensão arqueológica envolve
ações concernentes ao sítio propriamente dito e sua manutenção; A dimensão urbanística se refere ao tratamento e
valorização do contexto urbano; A dimensão social, econômica e cultural, se refere às ações de valorização na sua perspectiva social e cultural, e na relação deste com a população local
e com o turismo. A ação normativa refere-se à legislação e
seus respectivos procedimentos administrativos, necessários
a garantir os atributos que constituem o Valor Universal Excepcional do bem. A ação operacional compreende o conjunto
de ações voltadas para a conservação do sítio arqueológico e
dos imóveis de valor histórico cultural existente na zona de
amortecimento. A ação de monitoramento considera que as
ações normativas envolvem as três esferas governativas e
as ações operacionais envolvem a sociedade civil e o comitê
gestor responsável por coordenar a gestão do sítio arqueológico.
Palavras chaves: africanos. sítio arqueológico. UNESCO. plano de gestão e conservação. dimensões.

Palavras-chave: Cais do Valongo; Circuito Histórico
e Arqueológico da Herança Africana; Prefeitura do
Rio de Janeiro; patrimônio; turismo.

SIMP CONVIDADO 2
Simpósio convidado
Memórias traumáticas na contemporaneidade

Gestão e Conservação – Sítio Arqueológico Cais do
Valongo

Sofia Débora Levy
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro

Mariana Pires Vidal Lopez
Faculdade Gama e Souza

O século XX - com duas guerras mundiais, o Holocausto,
o advento da bomba atômica, ditaduras e ações genocidas
em diversos países - trouxe para o século XXI um panorama
trágico no trato social com fortes abalos para uma convivência pacífica numa era de reações extremadas. À grave crise
econômica, soma-se uma crise de valores éticos da qual o revisionismo e o negacionismo histórico têm sido recursos utilizados para minimizar ou eximir responsabilidades – mesmo
aquelas já comprovadas e documentadas. A veiculação de informações no acelerado ritmo hipermoderno tende a desviar
o foco de atenção passando, rapidamente, de uma atrocidade

O Sítio Arqueológico Cais do Valongo é o lugar onde se
denomina uma parte histórica relevante da trajetória dos africanos no Brasil, por lá passou cerca de um milhão de escravos
oriundos da África. No entanto, houve um apagamento dessa
história durante o século XX e, somente no século XXI no ano
de 2011 trouxe novamente o valor histórico-cultural deste sítio arqueológico em decorrência de obras de revitalização da
zona portuária. Assim, em 9 de julho de 2017 foi reconhecido
pela UNESCO o Cais do Valongo como patrimônio Mundial e
este foi colocado no patamar de locais de memória e sofri10

a outra dentre as inúmeras tragédias que acometem milhões
de seres humanos. Diante desse cenário, o desamparo das
vítimas oscila entre a sensação de instabilidade e a necessidade de expressão para que suas realidades sejam reconhecidas. Nessa dinâmica, traumas individuais e sociais são
desencadeados e seus registros variam em função dos jogos
de força políticos econômicos e ideológicos que muitas vezes
delineiam uma história que não contempla as memórias das
vítimas. Por sua vez, a falta de reconhecimento, retroalimenta
a condição traumática. A partir dessas reflexões, de caráter interdisciplinar, este simpósio aceitará trabalhos que abordem
a história e a memória dos traumas sociais e individuais nos
séculos XX e XXI, suas causas e consequências, tendo o Holocausto como um marco paradigmático para reflexões acerca
do trato inter-humano.

período nazista feita um campo de trânsito de onde partiam
os transportes com os deportados direto da Bélgica para
Auschwitz; as stolpersteine, pedras-obstáculo, projeto do artista plástico Gunter Demnig, com os dados de identificação
de seus dois irmãos mais velhos que Freddy encomendou e
colocou em frente ao antigo endereço da família na Annenstrasse 1-A, no bairro de Mitte, em Berlim; e a recuperação
das lápides tumulares dos avós paternos, profanadas pelos
nazistas, no cemitério judaico Weisse See, em Berlim, são alguns dos recursos de elaboração das memórias traumáticas
que Freddy lançou mão ao longo de sua vida.

ANNE. A Última Narrativa
Glaucia S. Gama e Silva
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro

Freddy Glatt: elaborações de memórias traumáticas
do Holocausto

Não existe o “dono da história”. Existe vida. A arte é a vida
e um dos inúmeros caminhos que podem nos levar a partilhar,
inclusive, da dor e do desespero alheios. Portanto, descarte-se
a noção pobre de entretenimento. No tempo da obra dá-se
o tempo mesmo da realidade da personagem. Esta nasce da
vida e por ela se apresenta com a força do real. Realidade
mesma, que faz de si e de seu criador, uma unidade: singularidade de ser. Logo, a criação e sua consequente concretização
em texto, pinturas e no filme “ANNE. A Última Narrativa” implicou mergulhar no terror da Shoá: a destruição, o aniquilamento e a morte. Ainda que se diga que o ator é investido
da personagem e dela se liberta ao sair de cena, isto não é
necessariamente o que se passa. Muitas vezes, sentir o sofrimento, o trauma da personagem, desencadeia não somente
as memórias do ator, mas também sensações e sentimentos
reais que se cristalizam ao atuar. Nesse ponto, há que se fazer
um esforço significativo para se libertar do peso da agonia e
aflição que, a rigor, pertence a outrem e, afinal, apresenta-se
com mais vigor e impacto do que pode suportar o intérprete.
Mesmo numa obra ficcional. Se criar, representar, expressar o
sofrimento e o desespero alheios é uma maneira de reviver
o que parecia estar para sempre nos livros e na memória de
testemunhas, há que se entender que a obra de arte sustenta-se pela capacidade que seu criador tem de vivenciar, sim,
e expor dramaticamente o que se passou, seja com Anne seja
com outros milhares de inocentes. Por conseguinte, escreve-

Sofia Débora Levy, Francisco Ramos de Farias
Universidade Federal do estado do Rio de Janeiro

Dentro da dinâmica de lembrar e esquecer, as memórias
traumáticas apresentam algumas peculiaridades - lacunas
em sua formação advindas da dificuldade de elaboração, intrusões de imagens, sensações ligadas a lembranças de forte
intensidade que não encontraram acomodação, lapsos - indícios esses que as levam a perdurar por tempo variável ou
mesmo por toda a vida (FERENCZI). Ao longo desse tempo,
ressignificações podem ser intentadas como tentativa de elaboração da dor cuja intensidade conforma essas memórias. Ilustramos esse processo com base no relato da história de vida
de Freddy Glatt (citado com autorização), Presidente da Sherit
Hapleitá - Associação de Sobreviventes do Holocausto do Rio
de Janeiro-, colhido na nossa atual pesquisa de pós-doutorado. As tentativas de elaboração das memórias traumáticas
são ilustradas neste estudo de caso nas ações de Freddy, que
encontrou provas da morte de seus irmãos e seus avós maternos nos registros dos deportados da Bélgica e exterminados
em Auschwitz pelos nazistas. Ressignificações por meio da
constituição de lugares de memória (NORA; YOUNG) - como o
atual Kazerne Dossin Memorial, Museum and Documentation
Centre on Holocaust and Human Rights em Mechelen, erigido
no local da antiga Caserna Dossin, construída em 1756, e no
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Resistência ao Holocausto: permanecer humana em
condições desumanas

mos em primeira pessoa, exatamente para demonstrar que
Anne, ou qualquer vítima das guerras sempre injustas, ainda
está entre nós!

Sandra de Almada Mota Arantes
Centro Universitário de Formiga - UNIFOR-MG

Palavras-chave: Holocausto. Anne Frank. Ficção.
Cinema. Dramaturgia.

Esta investigação apresenta a temática do Holocausto,
com o enfoque na busca de conhecer e entender a impressionante resistência da mulher diante das brutais perseguições
sofridas na Alemanha, durante a Segunda Guerra Mundial,
e até que ponto essas perseguições provocavam ou aumentavam sua capacidade de resistir na oposição, no manejo,
desafio e tolerância. Tem por base a obra de Sarah Helm, Ravensbrück: a história do campo de concentração nazista para
mulheres, que traduz o maior campo construído especificamente para aprisionamento feminino. Um lugar onde eram
totalmente violadas e desumanizadas; onde havia trabalhos
forçados, espancamentos, mortes enquanto tarefas eram
executadas, casos de crueldade, crimes específicos de gênero, como abortos forçados, esterilização, prostituição forçada.
Pretende-se descortinar a impactante força encontrada por
elas em diferentes situações nas quais é quase impossível resistir à tamanha violência. Às que sobreviveram, sobrou-lhes
resistir à dor, quase palpável, de guardar na memória, como
um juramento de um silêncio, os segredos das angústias do
irredutível, do resto, daquilo que ficou. Durante décadas, elas
resistiram à catarse e se entregaram à possibilidade de viver o
luto a que foram privadas. Para este artigo, foram escolhidas
as histórias daquelas que conseguiram sair com vida do campo e que dedicaram parte do seu tempo para narrar o horror
vivido: Yvonne Baseden, Anise Postel-Vinay, Olga Golovina,
Louise Le Porz, Jeannie de Clarens, Zofia Cisek e Nelly Langholm. Mais vivazes, mais persistentes, mais fiéis, resistentes à
dor de falar, mobilizaram o dever de não deixar tudo para trás,
por considerarem a possibilidade de contar e escrever o passado, de documentar e fazer conhecida tamanha atrocidade
com o objetivo de superação para a reedificação da vida e para
que seja dado um sentido à parte dessa história. Sobreviveram, portanto, foram rendidas à missão de desvelar.

A contribuição do Cordel para a memória da ditadura brasileira
Nadya Maria Deps Miguel1,
Rejane Rosa do Amaral Monteiro2
1
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística,
2
Universidade do Estado do Rio de Janeiro

A busca pela memória e narrativas referentes ao período
da Ditadura Militar no Brasil (1964-1985) motiva nossa investigação: como a ditadura militar é contada pela literatura de
cordel? Na tentativa de entender essa questão, foram selecionados dois exemplos representativos: a) folheto O Golpe: de
1964 a 1985, no qual o poeta J. Victor, de forma instigante
e esclarecedora, narra acontecimentos que marcaram esse
momento histórico; b) vídeo A Saúde pública na ditadura militar(Cordel), que aborda a temática da saúde nessa época. Ao
longo da análise realizada, as vozes do cordel e dos cordelistas
revelaram-se de grande valor para a discussão de temas relacionados aos traumas individuais e sociais e à transmissão
de memórias. Nem sempre o que é vivenciado pelo cordelista
corresponde aos jogos de força políticos, econômicos e ideológicos - que muitas vezes apresentam uma história que não
contempla as memórias das vítimas sobre o período. Nesse
cenário, verifica-se que é preciso analisar os fatos históricos
não somente a partir das versões oficiais, da fala dos políticos e das informações veiculadas em jornais, mas também
através das representações dadas pelos poetas de cordel, por
meio dos folhetos, mostrando visões de momentos históricos
vivenciados por eles. Em suma, o cordel se revela, mostrando
uma versão não oficial para a mesma história.
Palavras-chave: Ditadura militar. Memória. Narrativas. História. Literatura de cordel.

Palavras-chave: Resistência; Holocausto; Campos
de concentração; Sobrevivência; Memória.
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Charlottesville: as manifestações do fascismo eterno em disputas pela memória

Raça e construção de memória no Brasil contemporâneo

Eduardo da Silva Rocha, Sofia Débora Levy
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro

Branca Falabella Fabrício (UFRJ),
Fátima Lima (UFRJ/CEFET)

Estado da Virgínia, 12 de agosto de 2017. O confronto
tomou as ruas de uma pacata cidade universitária durante o
evento “Unir a Direita”, organizado em torno do apoio à permanência da estátua do general Robert E. Lee – confederado
que lutou para manter a escravidão nos EUA no século XIX –
concluída em 1924 por um artista italiano e instalada num
parque em Charlottesville. A proposta de retirada do monumento havia sido estudada desde 2012 pela prefeitura e, em
2015, as discussões políticas sobre a permanência de símbolos supremacistas brancos se ampliaram, sob a ira daqueles
que acusavam apagamento da história do país. No início de
2017, a remoção da estátua foi aprovada pelo município, despertando oposição de supremacistas brancos e neonazistas
que reverenciavam Lee e a Confederação. Esta oposição foi demarcada com violenta manifestação da ultradireita em defesa
da estátua, sofrendo repressão de grupos humanistas como
o Black Lives Matter que se opuseram à sua permanência.
Nora nos diz que a mensagem materializada por um lugar de
memória não é vista de forma única por todos; e Winter, que
não há consenso moral em torno de tal mensagem – tampouco consenso moral pela preservação da vida, mesmo quando
a exaltação escravagista é incompatível com as referências
contemporâneas de direitos humanos. A partir do significado
da institucionalização desse lugar de memória e do embate
entre grupos rivais, analisamos uma expressão do fascismo
eterno - que se metamorfoseia e flana em meio a arquétipos
ideológicos fascistas, como o nacionalismo ferrenho e o elitismo. No presente caso, a tentativa de ressignificação do passado é questionada por grupos que defendem a preservação da
memória original como estratégia ideológica de poder, o que
retroalimenta as suas convicções atuais.

Este simpósio se propõe a refletir sobre modos de (re)
construção semiótica de experiências racializadas no Brasil
em práticas de memorialização contemporâneas. Abordando
o rememorar como ação performativa, seu foco principal é a
tensão entre narrativas raciais alimentadas por uma memória
coletiva moderna-colonial – persistente e insidiosa – e enredos alternativos capazes de rememorar-forjar práticas de
racialização em novas bases.

Indexicalidades e memória no blog eu, mulher preta
Glenda Cristina Valim de Melo1,
Luiz Paulo da Moita-Lopes2
1
UNIRIO, 2UFRJ

Este trabalho almeja apresentar, por meio dos estudos
de indexicalidade, os posicionamentos interacionais que constroem a performance narrativa de co-construção de raça de
uma mulher negra no blog “Eu, Mulher Preta” e também as
memórias de gênero e raça precipitadas neste espaço de esperança. O estudo se ampara nas concepções de gênero e de
raça propostas pelas Teorias Queer, na teorização de narrativa
como performance e nos aportes teóricos das indexicalidades.
Para analisar a narrativa da blogueira como performance, o
quadro analítico se ancora nas ordens de indexicalidades e nos
índices linguísticos que apontam para os posicionamentos na
encenação da performance e para precipitação de memória.

Imagens de feminilidades negras – Trabalho e religiosidade no Brasil e togo dispersas na web 3.0

Palavras-chave: Charlottesville, fascismo eterno,
lugares de memória, disputas de memória, ressignificação

Rogéria Costa de Paula
Jongo Renascer de Vassouras

Este trabalho discute as performatividades de mulheres
em diversas imagens fotográficas dispersas na Web 3.0 –
facebook – pelo olhar de um jovem africano, viajante pelas
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Américas. Além disso, busca-se construir conhecimentos sobre as culturas negras na contemporaneidade, considerando
as performatividades nas fotografias e os textos e narrativas
nas postagens. Para tanto, foram selecionadas fotografias de
mulheres no mundo do trabalho e em práticas religiosas e
culturais de matrizes africanas, a fim de problematizar as imbricações entre cultura, corpo, raça, trabalho e religiosidade
das feminilidades negras na terceira diáspora. O construto
teórico de indexicalidade foi importante para análise dos
textos e narrativas nas postagens. Para a interpretação das
performatividades nas fotografias, observou-se os padrões
culturais (Angotti-Salgueiro, 2005) que balizaram o olhar
do fotógrafo para os grupos fotografados, as cenas, os tipos
focalizados. As considerações finais apontam que as fotografias revelam as criações do jovem africano em relação aos significados das feminilidades negras e seus espaços no mundo
do trabalho, dispersos nos contextos da diáspora africana.
Além disso, revelam a importância do feminino nas religiões
de matrizes africanas, o entendimento das mulheres como
cuidadoras e guardiãs dos voduns, divindades cultuadas nas
culturas negras (Canclini, 1997) de que ele participa em Togo
e no Brasil.As imagens fotográficas que ele escolhe postar em
sua página no facebook servem de referência para que possamos construir nossas interpretações sobre os significados
de ser negro no Brasil e em Togo e sobre os modos como as
práticas culturais e religiosas e sobre como as inserções no
mundo do trabalho contribuem para as performatividades
(Butler 2007,1997, 1993) das feminilidades negras.

escala e indexicalidade na investigação do entorno semiótico
de três memoriais que integram o Circuito da Herança Africana: o Cais do Valongo, a Pedra do Sal e o Cemitério dos Pretos
Novos. Abordando memoriais como realizações semióticas,
nosso interesse é observar a dinâmica rememoração-deslembrança pelas lentes de uma perspectiva decolonial. A forma
de interrogação por nós privilegiada nos auxilia a construir o
argumento de que a paisagem linguística na “Pequena África” carioca se constroi como um exercício de esquecimento
forjado na interseção do passado escravocata da cidade e seu
presente cosmopolita comprometido com ideiais de progresso e futuro.

Moro na favela, sim senhor!”: Indexicalidade e racialização dos espaços nas narrativas do Funk Carioca
Adriana Lopes
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro

Há pelo menos 30 anos, o funk carioca é uma das principais formas de diversão dos jovens de periferias e favelas.
É o primeiro gênero brasileiro de música eletrônica dançante,
além de estar ligado às reinvenções sonoras da diáspora negra
no mundo. Porém, apesar de ser um grande fenômeno cultural, musical, de mercado e de letramento, o funk desde o início
é tratado na mídia corporativa e no ordenamento jurídico
como um ritmo maldito: música ligada ao tráfico de drogas,
uma degradação da moral e dos bons costumes, uma apologia ao crime ou à violência contra a mulher. Neste trabalho,
seleciono narrativas que criminalizam essa prática musical,
bem como dialogo com algumas produções funkeiras que tecem rotas de fuga e de resistência. Utilizando os conceitos de
indexicalidade e de cronótopo, mostro como a discriminação
desta prática musical constituídas narrativas está intrinsecamente relacionada a forma pela qual o racismo é construído
na imaginação hegemônica da sociedade brasileira.

Lembrar para esquecer: paisagem linguística na
“pequena África” e o apagamento da escravidão no
Rio de Janeiro
Branca Falabella Fabrício Fabricio
Rodrigo Borba
UFRJ

PALVRAS-CHAVE: racialização, Funk Carioca,
indexicalidade, cronótopo

Este trabalho explora como a destruição de corpos,
sobrevivências, resistências e subjetividades são perspectivizadas e comunicadas no sítio histórico chamado “Pequena
África” – região costeira do Rio de Janeiro que foi a porta de
entrada no Brasil de cerca de um milhão de escravos africanos entre os séculos XVIII e XIX. Ao analisarmos a paisagem
linguística dessa região portuária, utilizamos os conceitos de
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SIMP CONVIDADO 4

“Visite Margate”: turismo, memória e nacionalismo
no litoral inglês

Patrimonialização, Museus e Memória Social

Ana Carolina Balthazar
University College London (UCL)

Nina Bitar , Myriam Melchior
Universidade Federal do Rio de Janeiro

A partir de mais de dois anos de pesquisa etnográfica
na região, no presente trabalho discuto o uso da memória e
de narrativas sobre o passado para a construção da cidade
de Margate no litoral inglês enquanto um destino turístico
internacional. Em meados do século XX, Margate era um popular destino turístico das classes trabalhadoras de Londres.
Com as mudanças econômicas sofridas pelo país no final do
século passado, Margate passou a enfrentar uma forte crise
econômica. Buscando regenerar economicamente a cidade, o
governo local e alguns habitantes atualmente investem em
um plano estratégico para reposicionar a cidade enquanto
importante destino turístico internacional. O presente artigo
discute como as recentes estratégias turísticas envolvem regimes temporais bastante específicos que desafiam a forma
como alguns moradores aposentados se relacionam com a
cidade. Para atrair turistas estrangeiros, uma galeria de arte
contemporânea foi inaugurada na cidade em 2011 e nomeada Turner Contemporary, em homenagem ao famoso pintor inglês. Além disso, associações locais investiram na reforma e reabertura do histórico parque de diversões da região, a
Dreamland. Ainda que ambas as iniciativas se conectem com
elementos importantes do passado britânico e da memória
dos habitantes locais, enquanto produto para consumo de
turistas internacionais esse passado se torna desconectado da
rotina dos moradores aposentados de Margate. Em outras palavras, celebrar o passado se torna um elemento de um longo
calendário de eventos turísticos ao invés de compor os ritos
cotidianamente experimentados e reforçados por moradores
aposentados de Margate. Diante de tal conjuntura, esses
moradores estranham o investimento em instituições “feitas
para outras pessoas” – os estrangeiros – e atuam politicamente para defender as suas próprias apropriações e narrativas sobre o passado. Em Margate o passado não é apenas
um imaginário vendido a turistas estrangeiros mas compõe
as narrativas nacionalistas que permeiam as casas, lugares e
objetos locais.

O Simpósio propõe que sejam debatidas as diferentes
concepções de memória social através da perspectiva de múltiplos agentes e de processos socioculturais. As conferências
apresentarão novas abordagens sobre o patrimônio, demonstrando os processos dinâmicos, conflituosos e transdisciplinares da sua conformação.

Paisagem em perda: o Rio de Janeiro como patrimônio.
Rachel Paterman - PPGSA/UFRJ

Quando associados a imagens de pertencimento coletivo, elementos urbanos ditos naturais - tais como matas e corpos d’água - assumem nuances profundamente ambíguas. De
um lado, aspectos dinâmicos e processuais emergem de sua
condição como componentes paisagísticos evidentemente
“vivos”. De outro, sentidos de permanência e estabilidade
derivam de um imaginário fortemente associado à natureza
como um domínio à parte em relação à ação humana e
mudança histórica. Por esses e outros motivos, a noção de
patrimônio paisagístico comporta especificidades próprias,
exigindo um tratamento distinto em relação ao conferido a
outros bens culturais. Nesta apresentação, proponho abordar
essa problemática partindo de um olhar etnográfico sobre
uma determinada produção imagética e narrativa do Rio de
Janeiro como paisagem: o trabalho de arquitetos paisagistas,
destacando-se Fernando Chacel (1931-2011). Argumento
que tais projetos, que mobilizam perspectivas de “reconstruir”
um certo Rio de Janeiro do passado, articulam sentidos de
“perda” passíveis de proporcionar novas luzes à reflexão sobre
patrimônio na cidade.
Palavras-chave: Patrimônio; Paisagem; Rio de Janeiro; Memória; Perda.

Palavras-chave: turismo; memória; nacionalismo;
Inglaterra; regeneração
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Exposição Kumbukumbu e o Reino de Daomé:
memórias, conflitos e patrimonialização de uma
África colonizada.

moções, apropriações e construções discursivas baseadas hoje
numa perspectiva desenvolvimentista com foco no turismo
exploratório, a cidade se constrói a partir de suas camadas
de histórias e relatos verificados em seus rastros. Entender
a vivência cotidiana no espaço urbano como um elemento
potente de reflexões e de construção de sentidos foi um dos
princípios que nos levou a elaborar o projeto Em Trânsito nos
Museus, no Colégio de Aplicação da UFRJ. Ao desenvolvermos
percursos exploratórios pela cidade, com caminhadas abertas
ao público em geral, nos deparamos com esses vestígios e incoerências de tomadas de poder, além de trocarmos as variadas experiências, produzindo outras narrativas sobre a cidade.
Como os espaços culturais podem ser compreendidos como
espaços de construção do conhecimento e não apenas de lazer? Como o caminhar pode ser também compreendido como
ato de resistência? Como a escola dialoga com o espaço extramuros? Em duas propostas de percursos revivemos o morro
do Castelo pelos pés, ressignificando a palavra impressa no
letreiro no ônibus, já não encontrada na paisagem. Percorremos também a Avenida Rio Branco, encontrando fragmentos
do morro da Viúva, observando a imponência dos prédios
construídos na abertura da Avenida Central, as influências
estrangeiras e relembrando, em ambos os casos, o constante
processo de remoções. Qual o lugar possível e para quem?

Juliana Aguida - PPCIS UERJ

Neste trabalho discuto a criação da exposição Kumbukumbu do Museu Nacional com foco nas peças originárias
do Reino do Daomé. Analisarei as transformações ocorridas
em relação à exposição de objetos de origem africana e/ou
confeccionados por seus herdeiros no Brasil. A partir de uma
bibliografia temática e de arquivos históricos atentarei para
a importância e a evidência dada aos objetos do Reino do
Daomé dentro dessa exposição museológica. Usarei também
como base de minhas análises autores da área de Memória
e Patrimônio, pretendendo assim discorrer sobre a influência
que essa Exposição e Coleção do Benin exercem em esferas
nacionais e internacionais. A questão chave consiste na
análise da manutenção da cultura africana através desses
aparelhos públicos (Museu e Exposição), que ocorre desde a
sua apropriação de forma violenta, como no caso das peças
de origem colonial existentes na Exposição Kumbukumbu, até
de um possível resgate da memória nacional (Benin, antigo
Daomé), por parte da Família Real Daomeana que ensaiou um
pedido de repatriamento do Trono Real ao Museu Nacional.

Palavras-chave: arte, cidade, caminhabilidade,
resistência, memórias

Palavras-chave: Patrimônio. Manutenção Da
Memória. Repatriação. Antropologia Cultural. Antropologia Social

SIMP CONVIDADO 5

Arte e cidade: o caminhar como construção de sentidos

Hora: Quarta-feira, 16/05/2018: 10:00 - 12:30
Local: T1 IED

Anna Thereza Bezerra de Menezes
Marilane Abreu Santos
CAp-UFRJ

Cultura Material, Turismo, Memória e Patrimônio
Luiz Alexandre Mees - UNIRIO

Um artista caminha de Governador Valadares até Nova
Iorque. Em seu percurso coleta histórias e as registra. Seu
ateliê é a rua, é a casa de quem o acolhe pelo caminho. As
andanças de Paulo Nazareth evidenciam que o espaço da rua
é repleto de conhecimento, incoerências, visualidades, camadas de vivências e construção de poder. O ato de caminhar
é uma ocupação / apropriação deste espaço. Ao caminhar
pela cidade do Rio de Janeiro, suas estruturas evidenciam-se
mostrando um processo que não é novo. Permeado por re-

Na contemporaneidade, é inegável a influência do
estudo das viagens na compreensão da vida cotidiana e do
comportamento do homem. A partir do século XIX, algumas
dessas viagens passam a apresentar uma sistematização organizada, inseridas dentro de uma lógica de consumo e lazer.
Assim, o nascimento do Turismo Moderno proporciona a troca
de um capital financeiro – a compra da viagem – por um capital simbólico: a experiência, as memórias e as representações
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contidas em certos elementos materiais, que se transformam
em objetos de consumo. Qual turista, por exemplo, retorna de
sua viagem sem um souvenir? A cultura material que circula
e que é produzida para e pelo turismo é pouco estudada e
debatida academicamente. Que papel exerce os artefatos, em
uma realidade onde o consumo aparece como um fenômeno
de importância econômica, social e cultural? Que tipo de cultura material o fenômeno e as práticas de turismo produzem?
Quais os seus significados e o que representam? Ao se observar a produção da cultura material de determinado grupo
social, é possível analisar diversos fatores concretos tais como
a matéria prima utilizada, os processos construtivos, as formas ou o indivíduo que a produz. Contudo, seu estudo pode
também revelar fatores que passam pela economia local, seus
patrimônios afetivos, memórias, imaginários, significados,
identidades e representações. O Simpósio “Cultura Material,
Turismo, Memória e Patrimônio” tem a intenção de construir
um espaço de troca e debate, sobre subtemas relacionados
com o título proposto. Esta construção se estabelece a partir
de apresentações feitas por expressivos pesquisadores, de
diferentes Universidades e campos acadêmicos, dedicados
a investigar criticamente a cultura material. As principais
conexões se estabelecem a partir do imaginário, das representações, de identidades, da memória e do patrimônio.

tendida como a representação do encontro das águas claras e
escuras de seus rios. Mas apenas no Rio de Janeiro o desenho
virou símbolo da cidade, por estar associada ao bairro de maior
importância turística: Copacabana. Essa apresentação aborda
conceitos de Patrimônio, que perpassam os sentidos de herança, legado, memória, pertencimento e até identidade, para
ilustrar como, à medida que o carioca adquireo sentimento
de pertencimento sobre a sua paisagem e as coisas da sua
cidade, passou não só a estipular o que seriam as lembranças
representativas da cidade, como a fazer uso de seus ícones em
produtos do seu cotidiano. Inclusive, muitas vezes, produtos
sofisticados. Assim, ilustra-se os diversos usos do grafismo da
calçada litorânea de Copacabana, em especial nos suvenires,
e compara-se o espectro da sua utilização, com o de outras
calçadas da cidade, como o da beira-mar de Ipanema.

Souvenirs de museus: consumo, experiências,
repetições e diferenças nas lembranças dos turistas
Karla Estelita Godoy - UFF

Souvenirs, de modo geral, são objetos que materializam o
imaginário das viagens, e ganham contornos simbólicos para
quem os adquire, por escolha própria ou quando presenteados por terceiros. Carregam significados, emoções, e se aliam
à memória de forma processual e como representações de um
tempo, de uma localidade, de uma vivência, provocando sensação de prolongamento da experiência. Nos museus, souvenirs vêm ganhando lugar de destaque. Além de consumidos
por turistas como lembranças de sua visitação, conferem certo
status a quem os adquire, na medida em que algumas lojas
vendem produtos dos mais exóticos aos mais sofisticados.
“Souvenirs de museus”, cada vez mais, apresentam ampla variação estética, mesmo quando pertencentes a uma tipologia
específica de objetos. Assim, aquilo que seria aparentemente
repetição assume o lugar de diferença. As lojas disputam o
sentimento próprio de fruição estética oriundo da relação com
a arte, quando, em seus espaços, réplicas das obras ou objetos
artísticos criados especialmente em referência a essas obras
são postos ao alcance concreto do público. Portanto, em uma
sociedade de consumo, avalia-se de que modo esses souvenirs se conectam ou desconectam com os museus.

Pedras portuguesas: patrimônio e suvenir
Isabella Perrotta - ESPM-Rio

O Pão de Açúcar e o Calçadão de Copacabana são os dois
ícones mais reproduzidosdo Rio de Janeiro, tanto em representações gráficas simbólicas (como marcas de empresas,
produtos e serviços) como em produtos que se fazem ora de
moda, ora de suvenir. O primeiro – francamente em maioria
– faz parte da paisagem natural da cidade, e esteve presente
na sua iconografia desde as cartas náuticas do século 16. O
segundo faz parte da paisagem construída, e tem origem
em Portugal. O desenho que – supostamente – seria a representação das ondas do mar de Copacabana – chegou no
Rio pelo Centro da cidade, com o processo de modernização
urbanística ocorrido no início do século 20, e está presente em
diversos lugares de colonização e/ou influência portuguesa,
que vão de Manaus a Macau. Em Manaus, por exemplo, é en17

Feito à mão: ressignificação artesanal do rio de janeiro através do turismo

estudiosos do tema, estas “lembranças” contam uma história
sobre os territórios onde são comercializados, geram imaginários sobre os espaços visitados e ajudam a construir uma
identidade - tanto para os moradores locais, quanto para os
turistas e visitantes. Fazem parte da oferta do destino turístico, podem gerar emprego e articulam um importante papel
na promoção e incremento das experiências de viagem.
Pertencentes à cultura material do turismo, os souvenirs
são algo mais que um simples objeto tangível. São elementos
simbólicos que evocam a memória de uma experiência. Objetos que se guardam para lembrar.
A favela transformada em espaço de práticas turísticas, a
partir do interesse de visitação, acaba também por construir
práticas de consumo. Nestes territórios informais, alguns moradores percebem, no interesse do visitante, uma oportunidade de negócio e renda. Imaginam, produzem e vendem
criativas “lembranças” que acabam refletindo como se veem
e como são vistos. Maioritariamente baratos, portáteis, pequenos e leves, podem miniaturizar um atrativo gigantesco.
Na produção e comercialização de souvenirs em favelas, que
esteriótipos são incorporados e repetidos? Que novas representações locais são fabricadas? Qual o papel da mídia na
produção destes troféus de viagem?

Fernanda Martins da Silva
Embarque Cultural

O artesanato representa uma tradição e carrega uma
forte carga cultural e histórica, com dimensão material que
não pode ser desassociada da simbólica, e onde o “fazer”
cultural se diferencia do “fazer” social, tornando-se um facilitador na construção da identidade de um povo e suporte
da memória. É a história materializada em objeto, amparada
pela Lei, protegendo processos socioculturais atuais baseados no passado. O Estado do Rio de Janeiro apresenta uma
diversidade cultural extraordinária, onde o artesanato típico
possui uma excelente qualidade, contribuindo especialmente
para o turismo, uma vez que reforça a imagem do destino,
ajuda a incrementar e fomentar o artesanato, e tem papel
fundamental na sua preservação, valorização e divulgação.
Para compreender como o artesanato do Estado se insere no
contexto atual, e na tentativa de fazer com que as referências,
influências e formas de resistência sejam ampliadas, busca-se
compreender o papel do PAB – Programa de Artesanato Brasileiro – que é um dos principais apoios institucionais para
fomento, desenvolvimento e preservação do artesanato no
Brasil, além de vislumbrar a econom ia solidária e cautela ao
lidar com as características de cada ambiente e sua cultura.
Aborda-se o desafio de ressignificar o artesanato fluminense e a memória coletiva/social, analisando o potencial
histórico-cultural e turístico do artesanato transformado em
souvenir, através das ações e políticas públicas que têm sido
empregadas.Abre-se ainda um espaço para questionar sobre
a influencia tecnológica e a preferência pelo produto importado e seriado, e o impacto nas peças artesanais tradicionais
e contemporâneas, no qual o PAB objetiva responder, através
de um plano de proteção ao artesanato carioca e brasileiro.

Viagem de fé e ex-votos fotográficos
Lygia Segala - CBAE- UFRJ

Interessa discutir a produção e circulação de ex-votos
fotográficos em um contexto particular de romaria religiosa,
nos anos 1980. Por uma abordagem histórica e antropológica,
intenta-se compreender nessa experiência de deslocamento, certas conexões entre a crença, os rituais devocionais, a
lembrança como souvenir e as especificidades da técnica fotográfica. No período escolhido, as “imagens do milagre” ou
da “graça” produzidas localmente, sob o “olhar” do sagrado,
eram “tiradas” por fotógrafos populares que disputavam a
autenticidade e a definição aurática do registro através das
“câmeras jardim”- lambe-lambe - e da câmera instantânea
Polaroid .

Guardar para lembrar: produção e comércio de souvenirs em favelas turísticaS
Luiz Alexandre Mees - UNIRIO

O consumo de souvenirs está presente no mercado
turístico de maneira universal e faz parte do desenvolvimento
econômico de quase todos os destinos de viagem. Para alguns
18

SIMP CONVIDADO 6

Patrimônio, Arqueologia e Gênero: reflexões sobre
uma experiência no Cazaquistão

Hora: Quarta-feira, 16/05/2018: 16:30 - 18:30
Local: M2 IED

Fabiano Gontijo - PPGA/UFPA

Arqueologia e patrimônio: velhas e novas narrativas

Em 1969, arqueológos/as encontraram, em uma estrutura funerária do tipo kurgan situada a 60km da então capital da República Soviética do Cazaquistão, Alma-Ata (hoje
Almaty), um traje com um esqueleto datados dos séculos III
ou II a.C. Finamente decorados com mais de 4.000 peças de
ouro, os restos foram logo apelidados de “o homem dourado”
e, por acreditarem se tratar de um jovem príncipe saca (ou
cita), logo se tornou um dos mais importantes símbolos da
nacionalidade cazaque em (re-) construção naquele momento. Com a independência do país, no início da década de 1990,
o símbolo passou a figurar por toda parte como um ícone da
independência, da prosperidade e do patrimônio nacionais:
desde réplicas adornando monumentos urbanos e expostas
em inúmeros museus, passando por moedas e cédulas de
tenge (divisa local), além de emblemas nacionais. Pesquisas
realizadas a partir do final da década de 1990 e publicações
das décadas seguintes, no entanto, sugerem que “o homem
dourado” talvez tenha sido, na verdade, “a mulher dourada”,
o que tem gerado um interessante debate envolvendo governantes, gestores/as do patrimônio, agentes do turismo,
arqueólogos/as, antropólogos/as e historiadores/as, com
forte impacto sobre a reformulação das representações sobre
a identidade nacional cazaque. Trata-se aqui de esboçar algumas reflexões preliminares sobre a relação entre patrimônio,
arqueologia/antropologia, nation-building, gênero, museus e
turismo a partir do ponto de vista de um turista-antropólogo
ou antropólogo-turista que visitou o Cazaquistão em dezembro de 2017.

Coordenador(es): Louise Alfonso (UFPEL, Brazil),
Carolina Guedes (UNIMES, Brazil)

O objetivo do simpósio é reunir trabalhos que tragam
diferentes abordagens sobre a apropriação de elementos
patrimoniais do passado e seu uso no presente, evidenciando
olhares de grupos diversos. O passado e o presente se constroem diariamente. As mudanças ocorridas na Arqueologia
nas últimas décadas têm se configurado importantes para
a autocrítica das práticas, ainda coloniais, ligadas à criação
da disciplina. Entende-se hoje que arqueologia pode e deve
fomentar o debate a respeito do patrimônio enquanto categoria ocidental, que ainda manipula o passado na contemporaneidade de maneira monocrática e autoritária. Tais transformações contribuem para construir uma percepção social e
institucional sobre a necessidade de se investir em pesquisas
sobre o passado. E favorecem significamente a ampliação de
debates que envolvem a inserção social da Arqueologia e das/
os arqueólogas/os e que aproximam arqueologia, patrimônio arqueológico e comunidades. As apresentações deste
Simpósio consideram três eixos principais, a partir de diferentes contextos nacionais e internacionais, trazendo diversos estudos de caso: 1- a relação entre Arqueologia e outras
áreas: trazendo debates que envolvam novas tecnologias,
museus, Turismo, Antropologia e História. 2- a aproximação
entre Arqueologia e comunidades: diferentes abordagens
sobre o patrimônio arqueológico e sua apropriação a partir
de lógicas e compreensões locais e a participação das comunidades na gestão do patrimônio arqueológico, do turismo e
de museus. 3- o papel da Arqueologia em narrativas oficiais e
alternativas: a transformação de narrativas oficiais de nações
e comunidades locais, o fortalecimento de narrativas alternativas inclusivas e a alteração no fazer e nos discursos sobre/
da Arqueologia.

Palavras-chave: patrimônio, arqueologia, nacionalidade, gênero, Cazaquistão.

Modernidade e antiguidade em combate: paradigmas da Arqueologia em Brasília
Renata de Godoy - UFPA

Em Brasília, na cidade criada como símbolo do Brasil do
futuro, falar sobre o passado pode ser um incômodo. Entretanto, sítios e coleções arqueológicos pré-coloniais têm se
tornado, cada vez mais, velhos conhecidos para um seleto
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público local. Na atualidade há inclusive arqueólogos de
formação radicados no Distrito Federal. Entretanto, a arqueologia enquanto prática profissional ainda não se consolidou
nas instituições de ensino e pesquisa da capital federal. Contrastando com a criação monumental do estado, da cidade
emblema da modernidade brasileira, o antigo tem ganhado
enfim algum alento. Em proporções bem mais modestas,
ações que fomentam a visibilização e a preservação do passado distante ganham fôlego através de iniciativas populares
com tímidos suportes institucionais, apesar destes raramente
contarem com a presença de profissionais de arqueologia ou
de museologia. Observo direta e indiretamente apropriações
e demandas do público leigo surgindo de maneiras diversas e
dispersas há mais de uma década. Neste ínterim, propostas e
ações das mais variadas tomaram corpo enquanto demanda
de atores locais: intervenção arqueológica, embargo de obras,
adaptação de sítios para visitação, criação de museu, restituição de coleções, e até repúdio à presença de arqueólogos.
Apresento neste trabalho indagações relativas ao peso das
instituições na construção desta memória coletiva, em confronto com a importância na prática da agência do indivíduo
na consagração de um passado alheio, indesejado e global
em iguais proporções. Afinal, existem limites para manipulação, gestão e negociação do patrimônio arqueológico sem
qualquer interferência do arqueólogo? Há lugar para o passado na capital do futuro?

as implicações da noção de Arqueologia apresentada nas
exposições museológicas; bem como, em momento de certa
fragilidade institucional frente à crise financeira, as mudanças
que reorganizam as exposições e, consequentemente, a ideia
de Arqueologia ligada a elas.
Palavras-chave: Museu, Grécia, exposição, Arqueologia.

Patrimônio extrovertido: Mídias sociais na construção e divulgação do conhecimento arqueológico
Carolina Machado Guedes - UNIMES/UNISA

O uso de ferramentas digitais e mídias sociais como ferramentas para o registro, conservação e a divulgação do patrimônio arqueológico vem crescendo a cada dia. Arqueólogos
e instituições vem se utilizando de plataformas e ferramentas
digitais de maneira a difundir um conhecimento científico
através do engajamento de museus, instituições de pesquisa
e a chamada Arqueologia Digital. Combinando os dados gerados através de ferramentas digitais e a ampla disseminação
possibilitada pelas mídias sociais, os pesquisadores tem em
mãos uma importante ferramenta que permite superar a
barreira entre a produção e a disseminação do conhecimento
científico permitindo uma importante diversificação no patrimônio divulgado. Neste simpósio serão apresentados alguns
exemplos que demonstram como essa forma de extroversão
do patrimônio arqueológico vem sendo reconfigurada pelo alcance das mídias sociais e um estudo de caso de construção de
mídia do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade
de São Paulo.

Palavras-chave: Arqueologia Contemporânea; Turismo Arqueológico; Gestão do Patrimônio Cultural;
Memória Coletiva; Modernismo

O alargamento do sentido de Arqueologia em exposições de museus gregos

Palavras-chave: Patrimônio arqueológico, extroversão, mídias sociais, Arqueologia Digital, difusão
do patrimônio.

Gilberto da Silva Francisco - UNIFESP

O turismo arqueológico no Brasil e o papel social da
arqueologia

Esta comunicação tem como objetivo discutir, inicialmente, a noção de “Arqueologia” presente em exposições de
alguns museus gregos (o de Míconos, o de Paros e o Goulandris de Arte Cicládica de Atenas), considerando dois pontos:
(1) os elementos que caracterizam a Arqueologia, de maneira geral, em exposições de museus na Grécia e em outros
lugares; e (2) a recente ampliação do sentido de Arqueologia
nessas exposições, incluindo elementos novos no repertório
de objetos “arqueológicos”. A partir disso, serão discutidas

Louise Prado Alfonso - UFPEL

A partir de uma abordagem interdisciplinar, de conceitos
e metodologias da Arqueologia, do Turismo, da Antropologia e da Museologia Social, buscamos debater nesta apresentação as possibilidades de inclusão social por meio de
elementos patrimoniais. Propomos uma reflexão sobre o Tu20

rismo enquanto possibilitador de elementos e metodologias
que auxiliem a Arqueologia na democratização do patrimônio
arqueológico e no repensar a forma como as pesquisas arqueológicas vêm sendo desenvolvidas no Brasil. A proposta
é pensar uma Arqueologia descolonizante e que cumpra seu
papel ético e social, considerando os museus como elementos
importantes na produção de narrativas alternativas às oficiais, incluindo grupos marginalizados na história e no imaginário das sociedades locais, com os bens patrimoniais como
geradores dessas novas práticas. Isto é possível apenas partindo-se da própria lógica do outro, compreendendo-o dentro de
seu contexto e de suas relações com os bens arqueológicos,
auxiliando na estruturação de criticas tanto aos bens como a
realidades socioeconômicas.

de si iluminou um conjunto de histórias íntimas, desvelando
a história da vida privada de brasileiras e brasileiros. As mulheres negras na cidade do Rio de Janeiro, no século XIX, tiveram participação ativa no cenário local, desvelar a intimidade
destas mulheres tem sido um desafio para pesquisadoras e
pesquisadores. Mas qual era a possibilidade de uma mulher
negra, forra, moradora da região central da cidade, escrever
sua própria história no século XIX? Estas respostas estão sendo
pesquisadas, ainda em fase preliminar, em um conjunto de
testamentos disponíveis no Arquivo Nacional.

O crime do Cais do Valongo
Eliana Alves Cruz - Castelinho do Flamengo

Palavras-chave: Patrimônio arqueológico, Arqueologia descolonizante, Turismo arqueológico, Museus,
narrativas alternativas.

O livro, que será lançado ainda no primeiro semestre
deste ano, é um romance histórico-policial, que tem o cais
do Valongo como principal cenário. A história acontece no
início do século XIX e é contada na voz de dois narradores um mazombo (Nuno Moutinho, filho de português nascido
nas Américas) e uma escravizada (a moçambicana Muana-Lómué) -, que conviveram com a vítima de um assassinato
- um novo rico, dono de uma hospedaria na região que era
isolada da área nobre da cidade. A trama descreve o Valongo e
seus arredores, bem como outros pontos do Rio de Janeiro por
ocasião da vinda e da estada da Família Real no Brasil. Servem
como costura da história anúncios retirados da ‘Gazeta do Rio
de Janeiro’, primeiro jornal impresso em solo brasileiro. Neles
é possível visualizar a cidade do Rio de Janeiro da época, bem
como costumes e rotinas de seus habitantes.

SIMP CONVIDADO 8
O Cais do Valongo pelas lentes de intelectuais negras
Fernanda Felisberto (UFRRJ)

A zona central da cidade do Rio de Janeiro, em especial
a região do Cais do Valongo, tem em sua gênese a presença
negra, forjando as rotas comercias e culturais, desvelando
um protagonismo negro em distintas atividades. Este simpósio tem como objetivo ancorar esta travessia no século XIX,
destacando diferentes momentos deste território de discurso
e chegando na contemporaneidade. Este espaço será problematizado a partir da lente de quatro intelectuais negras,
portadoras de performances diferentes, mas que possuem em
comum, o compromisso de resignificar rotas, personagens,
documentos, espaço e um dos símbolos da cultura carioca
que é o samba.

Espacialidades negras no Rio de Janeiro
Dra. Geny Ferreira Guimarães - CTUR/UFRRJ

A Geografia possui uma formação histórica baseada em
paradigmas eurocentrados que nas últimas décadas vêm sendo rasurados, repensados e reescritos. Ao pensar a Geografia
histórica do Rio de Janeiro não é necessário rasuras, pois desde
o princípio de formação de seus espaços, o fato incontestável é que se trata de uma cidade negra por sua população,
heranças africanas e memórias negras de legados que estão
apresentados no subsolo, solo/chão, edificações e relações

Testamentos de mulheres negras do século XIX
e autobiografias mediadas
Fernanda Felisberto - UFRRJ

Não é pratica recorrente o uso de fontes primárias por
partes dos estudos literários, mas a emergência das narrativas
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políticas, interpessoais culturais e econômicas. O Cais do Valongo assim como o Cais da Praça XV representam espaços
iniciais de resistências no Rio de Janeiro com expansões que
existem até os dias atuais. Um objetivo desta apresentação é
da tese: Rio Negro de Janeiro: olhares geográficos de heranças
negras e o racismo no processo-projeto patrimonial e principalmente discutir o mapa de Resistências Negras da cidade
do Rio de Janeiro.

discutida a construção de um campo de conhecimento, em
seguida, apresentadas as narrativas de identidade de estudantes universitários e, por fim, dois enfoques relacionados
a construções de memórias pautadas em acervos, sendo um
calcado em um movimento social e o outro, em instituições
de arquivos. A memória do processo de institucionalização do
campo de conhecimento da Museologia no Brasil caracteriza
uma rede de atores envolvidos na sua criação, além das representações metafóricas como indicativas da identidade desse
grupo de profissionais. Em seguida refletir sobre a importância das redes de sociabilidades, das experiências e vivências
dos estudantes, do compartilhamento e da atualização das
memórias individual e coletiva no processo de afiliação identitária. Entende-se que os movimentos sociais são resultados
de uma atividade militante demarcada por forte aporte ideológico, portanto, emanam de segmentos da sociedade que
buscam direitos, visibilidade, reconhecimento, etc. Não seria
diferente com o Movimento de Justiça e Direitos Humanos
de Porto Alegre que expressa a possibilidade contemporânea
de fenômenos identitários estarem vinculados a discursos de
memória materializados em acervos acumulados pelos movimentos sociais. A divulgação científica nos arquivos do Brasil
a partir dos instrumentos de representação da informação
arquivística para a construção de memória e identidade da
população a que os arquivos se destinam.

Cais do Valongo: Território Arqueológico das Narrativas Negro-africanas no Sec. XXI
Katia Costa-Santos - PACC/UFRJ

A “descoberta” do Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, em
um momento em que a cidade se preparava para mais um
radical “bota abaixo” dito modernizante é bastante condizente com a configuração das narrativas da experiência negra
nesta cidade e no país – quiçá no mundo, na Diáspora Negra.
Arqueólogos e antropólogos, por exemplo, podem atestar a
consonância entre o que nos contam as pedras que vieram à
tona com a estimulada erupção do Cais do Valongo e as pedras que cantam os integrantes dos vários Slams que seguem
tomando as margens desse cais. Narrativas contemporâneas
e atávicas negras se entrelaçam no cenário urbano carioca,
numa complexa e rica dinâmica, tão mista que parecem
intercambiar os tempos das vozes que as sustentam – será
este um fenômeno singularmente brasileiro? Assim, nesta
comunicação a intenção é pontuar as diferentes narrativas
negras, múltiplas em seus modos e mídias, que permeiam o
nosso infindo processo de leituras e releituras destes cenários,
agora tendo o Cais do Valongo como um griot, um nosso “mais
velho”, na recomposição de nossa História. É tentar.

Memória e discurso da institucionalização da museologia no Brasil
Priscilla Arigoni Coelho - UFOP/DEMUL

Este trabalho retrata parte das reflexões do estudo de
doutoramento realizado no PPGMS/UNIRIO que teve como
base a pesquisa acerca da memória do processo de institucionalização do campo de conhecimento da Museologia
no Brasil. Apresentamos a institucionalização como um processo pelo qual um conjunto de normas, valores, significados,
práticas e validações orientam uma atividade social, promovendo a relação de indivíduos em prol dos projetos, discursos
e objetivos comuns que envolvem tanto a formação quanto
o trabalho e/ou a profissão. Para dar conta dos processos significativos da institucionalização do campo, centramos nossa
análise em dois grupos de enunciados: o primeiro refere-se ao

SIMP CONVIDADO 9
Memória e linguagem: práticas discursivas institucionais e narrativas de identidade
Evelyn Goyannes Dill ORRICO - UNIRIO

Estudo das práticas discursivas produzidas no âmbito
das instituições na sua relação com a sociedade, no âmbito
de uma dinâmica socialmente construída. Inicialmente será
22

momento de gestação do pensamento museológico brasileiro
pelos coordenadores de curso e o segundo grupo constitui-se
pela afirmação da profissão de museólogo a partir do domínio
discursivo do processo de regulamentação da profissão com
a Lei no 7.287, de 18 de dezembro de 1984 e o Decreto no
91.775, de 15 de outubro de 1985. Ao analisar os enunciados constatamos que a identidade institucional do campo
museológico permaneceria ligada tanto à identidade dos
profissionais responsáveis por sua formação quanto ao movimento de aglutinação dos demais atores em rede. A operação
de identificação da rede de atores para regulamentação da
profissão destaca que o campo profissional seria determinado
por mobilização e interação desses indivíduos, o que resultou
no maior destaque dos diversos níveis institucionais e na afirmação identitária de um fórum decisório.

iações institucionais que definem a permanência, a evasão, o
sucesso e o insucesso dos estudantes universitários.

DISCURSOS DE MEMÓRIA: OS USOS DO PASSADO PELOS ARQUIVOS
Roberta Pinto Medeiros1, Eliezer Pires da Silva2
1
doutoranda PPGMS, 2UNIRIO / AN

Trata-se de uma reflexão sobre discursos de memória
por intermédio dos movimentos sociais no contexto contemporâneo, parte de pesquisa de doutorado em desenvolvimento. Tem-se como objeto principal os textos arquivísticos
do Movimento de Justiça e Direitos Humanos de Porto Alegre. O Movimento foi fundado na década de 1970, auge do
período da ditadura civil-militar no Brasil, sendo, portanto,
um espaço produtor de discursos voltados a questões relacionadas a resistência, justiça social, ideologias do espectro
democrático-social. Considera-se, então, o Movimento como
um espaço de memória devido a sua importância de militância no Cone-Sul, caracterizando-se, portanto, como uma
instituição guardiã de uma memória coletiva. A partir desse
contexto, o trabalho teve como estratégia de pesquisa o estudo do acervo dessa instituição com o intuito de permitir o
amplo conhecimento do Movimento e, com isso, identificar
as materialidades discursivas relacionadas às ideologias que
assujeitavam os sujeitos daquele período. Conclui-se que os
arquivos guardam a informação produzida pelos indivíduos,
para fins de ordem legal ou de prova, e assim atuam como
uma memória viva da sociedade, sem perder suas finalidades
que é dispor a informação e facilitar o acesso a ela.

Memórias e narrativas na afiliação de estudantes
brasileiros em Coimbra
Antonio José Barbosa Oliveira - UFRJ

O trabalho apresenta parte das reflexões de pesquisa de
pós-doutoramento, realizada em 2017 no HCTE/UFRJ, tendo
como foco analítico as relações entre história, memória, identidades e narrativas de estudantes brasileiros na Universidade
de Coimbra. Diante das novas configurações da educação
superior no Brasil e no mundo, marcadas sobretudo pela
ampliação quantitativa do sistema, pela democratização do
acesso e pelos desafios da internacionalização e globalização,
observa-se que há uma diversidade de perfis de estudantes
que buscam a complementação ou a plena realização de
seus estudos superiores naquela universidade lusitana. Valendo-se da etnometodologia (COULON, 1995), dos estudos
da linguagem/discurso (BAKHTIN 2009, 2010) e das histórias de vida (LECHNER, 2009) como principais referenciais
teórico-metodológicos, pretende-se também observar as
variáveis composicionais que atuam nas diversas formas de
comunicação / interação entre os estudantes, bem como as
complexas forças que agem no processo de afiliação estudantil (COULON, 2008). Aponta para a importância das redes de
sociabilidades, das experiências e vivências dos estudantes,
do compartilhamento e da atualização das memórias individual e coletiva; variáveis nem sempre consideradas nas aval-

Divulgação científica nos arquivos do Brasil: representação arquivística
Eliezer Pires da Silva1, Evelyn Goyannes Dill Orrico2
1
UNIRIO / AN, 2UNIRIO

Objetivar a divulgação dos acervos arquivísticos para um
público amplo é tarefa estimulante porque tradicionalmente
esse público não visita os arquivos. A tarefa é estimulante
também porque é o exercício claro da transmissão para a
sociedade das produções técnico-científicas, cujo papel, ao
permitir o acesso a esses acervos, é fundamental para se
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pertencimentos. Em suas dinâmicas contemporâneas a alimentação tem-se transformado constantemente, a partir das
mobilidades, fluxos e trocas culturais, nos quais o turismo tem
um importante papel contributivo. Neste sentido, o objetivo
deste grupo de simpósio convidado é integrar ao debate experiências e resultados de pesquisa, estudos de caso, metodologias que tenham como tema central a relação turismo e
alimentação, abordando aspectos de memória e patrimônio
envolvidos nos processos. Temas correlatos que podem estimular o debate: práticas e dinâmicas alimentares locais, e as
mudanças que se tem operado a partir do desenvolvimento
do turismo; Processos de patrimonialização da comida e da
bebida, Espaços de alimentação (restaurantes, feiras, mercados, etc.) como produto turístico; Discursos e narrativas
da gastronomia em folhetos, vídeos, programas de tv, entre
outras peças de comunicação; Roteiros turísticos gastronômicos; Relações das populações locais com a alimentação para
o turismo; Produtos locais, identidades e inserções globais;
Turismo e gourmetização de produtos locais, entre outros

constituir como recurso para a construção da memória social,
tendo em vista a possibilidade de tornar visível uma produção
documental até então restrita a poucos, viabilizando o exercício da função social e cultural dos arquivos. O pressuposto
de ser função social do arquivo, de ampliar a utilização de seus
acervos e o número de seus usuários e assim viabilizar o direito à informação é o que norteia este estudo sobre as condições
do acesso aos documentos de arquivo por parte da população.
Assim agindo, o arquivo permite a efetivação da plena cidadania. A dimensão divulgadora faz com que essas instituições
consigam atingir a um público cada vez maior para utilizar
seus acervos, aumentando o número de seus usuários. O
objetivo desta proposta é tematizar os obstáculos a essa ampliação do acesso aos documentos custodiados nos arquivos,
analisando os procedimentos utilizados por instituições que
anunciam ter essa finalidade para os acervos que organizam
e preservam. Esta investigação não só amplia o conhecimento
sobre os arquivos como recurso informacional para o cidadão,
mas principalmente propicia a produção de conhecimento
sobre um tema fundamental para a emergência de novas
discussões no espaço acadêmico envolvendo diversos atores
sociais: a representação do conhecimento arquivístico para a
população leiga.

Apresentações do evento
Patrimônio alimentar e turismo: reflexões no contexto da Ilha Grande/RJ

SIMP CONVIDADO 11

Ivan Bursztyn
Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ

Turismo e alimentação: memória, patrimônio e
dinâmicas contemporâneas

Ao caminhar pelas principais vilas da Ilha Grande
percebemos inúmeros estabelecimentos de alimentação.
Porém chama atenção o não aproveitamento do patrimônio
alimentar local nas preparações culinárias oferecidas aos
turistas que visitam a região. Neste trabalho apresentamos alguns dos resultados da pesquisa “A cultura alimentar
e o turismo da Ilha Grande” cujo objetivo era promover a
valorização da cultura alimentar badjeca e sua inserção no
mercado turístico visando o fortalecimento da identidade
cultural local. Para tal, analisamos o processo de formação da
cultura alimentar da Ilha Grande ao longo dos tempos para
compreender os hábitos e a oferta de alimentos presentes
na região. Em seguida, identificamos nos ciclos econômicos
vivenciados na Ilha algumas influências que ajudaram a moldar a cultura alimentar de seus habitantes. Por fim, identifi-

Helena Catão Henriques Ferreira
Universidade Federal Fluminense - UFF

No turismo contemporâneo, marcado pelas dinâmicas
da globalização, a alimentação tem se tornado um elemento
cada vez mais importante na construção e desenvolvimento
dos destinos. Muitas vezes aparece como a motivação principal da viagem, ou como um aspecto muito relevante das
culturas locais. Também por este motivo, têm sido acionados
muitos processos de patrimonialização de comidas e bebidas,
procurando chamar a atenção das populações nativas para
sua identidade cultural. Para além de substância alimentar,
a comida carrega significados e sentidos diversos, traduzindo
o modo de ser de cada grupo social, conduzindo memórias e
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Do alimento ao paladar - construção de identidades
culturais através do turismo

camos nas políticas públicas de segurança, meio ambiente e
turismo uma contribuição decisiva para a perda do patrimônio alimentar badjeco.

Maria Amália Oliveira
Universidade Federal do estado do Rio de Janeiro
UNIRIO

O Boteco Carioca e a Hospitalidade do Rio de Janeiro

As formas de preparação e consumo dos alimentos estão intimamente relacionadas ao sistema de relações sociais
e simbólicas. De acordo com o Gonçalves (2004) todas as sociedades ou culturas humanas elaboram formas de distinção
entre a fome e o paladar; sendo as regras culturais e não as
necessidades biológicas, responsáveis pela elaboração de sistemas alimentares. A fome, enquanto necessidade natural é
satisfeita com qualquer tipo de alimento e o paladar estaria
associado a formas específicas de preparação, apresentação
e consumo dos alimentos e, neste contexto, os grupos sociais
se distinguem entre si. Na fronteira entre natureza e cultura,
a alimentação ao ser percebida como um ato cultural; envolve uma série de valores e significados, em decorrência de
processos de escolhas, classificações, representações sociais
acerca de tal processo. Desta forma, é possível pensar a alimentação como um sistema simbólico. Mintz (2001) destacou
“... Dificilmente outro comportamento atrai tão rapidamente
a atenção de um estranho como a maneira que se come: o
quê, onde, como e com que frequência comemos, e como nos
sentimos em relação à comida. O comportamento relativo à
comida liga-se diretamente ao sentido de nós mesmos e à
nossa identidade social, e isso parece valer para todos os seres
humanos...”. Assim sendo, a proposta do presente trabalho
de pesquisa é entender como se dá a construção e /ou reconstrução de identidades culturais a partir de seus sistemas culinários e o papel do turismo nessa construção. Desta forma,
pretende-se colaborar para desencadear as potencialidades
da gastronomia na economia, do turismo, do comércio da
produção agrícola, fortalecendo modos de vidas sustentáveis
na cidade e no campo. Para tal empreendimento, estão sendo pesquisados os sistemas culinários que se evidenciam nas
doze regiões turísticas do estado do Rio de Janeiro e assim, a
proposta que aqui se coloca é a de apresentação dos resultados iniciais desta pesquisa.

Cláudia Soares
Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFR

Desenvolvido como uma opção de lazer para atender
trabalhadores e operários em meio à urbanização e industrialização das cidades, o boteco é mais uma das heranças
ibéricas presentes na cultura brasileira. Surgindo no Rio de
Janeiro a partir do Século XIX, o empreendimento na maioria das vezes familiar, logo transformou-se em uma extensão
da casa do carioca não só pela simplicidade do ambiente ou
por ser um ponto de compra de insumos e realização de refeições alimentação, mas por ser um espaço de socialização
com a companhia de petiscos e bebidas alcoólicas. O boteco
carioca passa a ganhar status de identidade cultural do Rio
de Janeiro em 1997, quando Guilherme Studart lança o guia
Rio Botequim. O boteco se enquadra na categoria de bar e seu
serviço originalmente estava orientado para as bebidas mas
sempre carregou a perspectiva do espaço de troca e convívio
além de resistência Contudo com a popularização a comida
ganha espaço nesse estabelecimento. O boteco transgride o
conceito simplista de um botequim e traduz o cotidiano da
vida carioca, trazendo a debate o conceito da dimensão da
hospitalidade pública e privada, através de um ambiente
com identidade própria que valoriza as relações sociais ali
estabelecidas. Consequentemente a gastronomia do boteco,
na forma de alimentação e identidade cultural, tem um papel
primordial neste cenário, já que patrimônio e contexto social
fazem parte da atmosfera que perpassa a prática da hospitalidade, e contribuem para a fusão da experiência turística. A
pesquisa acontece desde 2014 e teve recorte espaço temporal
no evento “Comida de Buteco” até 2016 que proporcionou a
popularização e colocou o Boteco no circuito da gastronomia
contemporânea não apenas no Rio de Janeiro mas para todo
o Brasil.
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Apresentações do evento

Patrimonialização da comida: memórias e construções de narrativas sobre a “comida típica”

Conservação dos conhecimentos tradicionais e
dinâmica espacial. A urgência de uma política de
ordenamento territorial

Helena Catão Henriques Ferreira
Universidade Federal Fluminense - UFF

Na elaboração de destinos turísticos muito se tem
trabalhado a respeito dos alimentos oferecidos e sua construção como “patrimônio alimentar”. Constata-se, por meio
de pesquisas de base etnográfica, a grande importância da
alimentação para o visitante, não só no sentido de suprir
necessidades básicas, mas também de reconhecimento
da identidade de um lugar, que se faz por meio da “comida
típica”. Dessa forma, há um movimento dos lugares turísticos
em torno da coleta e organização de memórias e narrativas
no sentido de construção de um discurso coerente em que
transpareça a autenticidade e a distinção dos alimentos em
relação a outros alimentos e outros lugares. Conectado à
pesquisa sobre turismo e identidades culturais em curso, interessa-nos investigar sobre esses processos e os mecanismos
de distinção, em que a gourmetização do alimento é um dado
relevante.

Silvia Helena Zanirato - USP

A salvaguarda do patrimônio cultural em suas formas de
expressão associadas aos conhecimentos tradicionais implica
no reconhecimento de um aspecto até então pouco considerado: o ecológico, ou seja, os fatores, as relações e os processos
estabelecidos em contextos dinâmicos, específicos e frágeis. A
manutenção de saberes que empregam bens naturais em sua
constituição incorre em riscos se consideramos o contexto de
transformações aceleradas na sociedade, motivadas por processos e políticas de desenvolvimento urbano ou rural. Essas
ações ameaçam a materialidade dos componentes dos conhecimentos tradicionais e mostram que a manutenção de tais
saberes não pode estar dissociada da adequada gestão dos
seus suportes. Tal constatação leva a considerar os desafios de
articular ações de proteção do patrimônio cultural com ações
de planejamento territorial, tanto para a gestão patrimonial
que ocorre em áreas urbanas, quanto para a que se expressa
no espaço rural. Isso implica na determinação dos envolvidos
com a proteção do patrimônio em desenvolver trabalhos conjuntos e integrados com os diferentes entes territoriais enredados nos espaços onde ocorrem as ações patrimoniais, sob o
risco de que a proteção não se efetive e, com isso, os saberes
associados às formas de usos dos espaços e dos bens naturais
ali existentes desapareçam em curto espaço de tempo.

SIMP CONVIDADO 13
Patrimônio imaterial e seus espaços de ocorrência.
Riscos e desafios da proteção pelas políticas de ordenamento territorial
Sílvia Helena Zanirato
Universidade de São Paulo

A manutenção de saberes ativado como patrimônio
imaterial incorre em riscos de desaparecimento, em face de
transformações motivadas por processos e políticas de desenvolvimento urbano ou rural, que ameaçam a materialidade
de seus componentes. Esse fato mostra a urgência de acordos
concertados para ações de planejamento territorial, tanto
para a gestão do patrimônio em áreas urbanas, quanto no
espaço rural.

Riscos de manutenção de aspectos materiais da Capoeira, um patrimônio cultural imaterial
Andressa Marques Siqueira - IEE/PROCAM/USP

A cultural imaterial tem como base de sustentação aspectos materiais que não podem ser desconsiderados. Assim,
a efetiva salvaguarda do patrimônio cultural imaterial demanda abordagens e ações que estão além do universo do intangível e que recaem sobre a materialidade. Nesta perspectiva, a salvaguarda da Roda de Capoeira e do Ofício dos Mestres
de Capoeira como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil
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de um inventário dos conhecimentos etnobotânicos, no qual
são destacados as plantas existentes na região e os saberes
culinários a ela associados, assim como outras plantas, já não
mais identificadas pela população, que expressam a perda do
conhecimento.

e da Humanidade ressalta a importância da materialidade
componente do bem imaterial, expressa nos componentes
materiais retirados da natureza, em particular a biriba. No entanto, tanto os componentes da natureza quanto os saberes
a ele associados encontram-se em risco de desaparecimento
o que implica em se voltar para a análise das ações destinadas a salvaguardar tanto os componentes naturais como os
saberes associados à coleta, manejo, trato e fabricação dos instrumentos que empregam os recursos naturais. A produção
do berimbau é essencial à prática da expressão cultural e
envolve saberes e fazeres de diversos grupos sociais, ligados
não apenas à manifestação em si, mas também aos usos da
natureza, pois demanda a utilização de bens naturais como
recursos produtivos. A partir desse entendimento, cabe verificar como as ações consideradas para a salvaguarda da capoeira podem, ou não, contribuir para a efetiva participação
dos grupos de atores sociais identificados com a Capoeira e
considerar os usos da natureza na produção do berimbau e,
consequentemente, na prática dessa expressão cultural.

Transformações dos babaçuais: implicações na atividade das quebradeiras de coco babaçu
Francisca Viana - Universidade de São Paulo

O trabalho que apresento a esse Simpósio é resultante
de uma pesquisa que teve como objetivo analisar os efeitos
da expansão da fronteira agrícola sobre os babaçuais do Oeste
Maranhense e suas implicações na atividade tradicional das
quebradeiras de coco babaçu. O recorte temporal cobre o
período da década de 1970 aos dias atuais, uma vez que os
anos 1970 marcam o início e auge desse avanço para a área,
cujos efeitos ainda se fazem sentir no presente.
O avanço da agropecuária moderna, associado a grandes
projetos de infraestrutura e a transformação agrária são fatores causadores da conversão das áreas de ocorrência de
babaçu para pastagens e monocultivos mecanizados. Dessa
forma, a prática contínua do desmatamento e o revolvimento
do solo têm atingido níveis que podem inviabilizar a regeneração natural e as formações secundárias das palmeiras de babaçu. Implicando diretamente na atividade das quebradeiras,
pois elas dependem desse recurso natural para existirem enquanto população tradicional. A identidade das quebradeiras
de coco babaçu é marcada pelos significados do uso do território e por formas particulares de organização desse grupo
extrativista. A partir do processo de mobilização política das
quebradeiras de coco, o ambiente passa a ser incorporado
como instrumento de luta e entendido por meio das possibilidades de relações simbólicas e econômicas estabelecidas
a partir de vínculos, dessas mulheres e das organizações que
elas integram, com os babaçuais. A pesquisa mostrou que
as mudanças na estrutura fundiária e no direito de acesso e
extração dos recursos dos cocais são percebidas pelas quebradeiras, cujos efeitos se fazem sentir na redução da renda e
no risco da perda do conhecimento e do saber tradicionais, o
que tem contribuído para o movimento de auto-organização,
como reação a essas mudanças.

Um patrimônio em risco: o conhecimento etnobotânico de plantas alimentícias em quintais urbanos
Guiherme Reis Raineri - IEE/PROCAM/USP

Nas cidades de São José do Barreiro e Areias, no Vale
do Paraíba Paulista, em pleno centro urbano permanecem
características associadas à ruralidade que se manifestam
no cultivo de hortaliças e frutas nos quintais, bem como na
existência de detentores de conhecimento botânico sobre
esses cultivos. Esse conjunto, todavia, está sujeito ao desaparecimento em face de mudanças culturais e socioeconômicas
que põem em risco tanto o cultivo, quanto os saberes detidos
pela população. A concentração de esses saberes em grupos
de idosos com idade avançada, a baixa retenção da população
jovem nas cidades, a oferta de mercadorias que convergem
para a homogeneização alimentícia bem como as alterações
de uso e ocupação do solo são algumas expressões que comprometem a transmissão e continuidade desses saberes.
Caracterizar o uso de dessas plantas alimentícias nos quintais, visando a identificar vulnerabilidades às quais elas e os
saberes associados estão sujeito é um meio de contribuir para
a salvaguarda desse patrimônio. Essa ação é feita em forma
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Apresentações do evento
Memória da ditadura e censura às artes no Brasil
hoje

O sujeito nos/dos discursos contemporâneos: entre
memória e esquecimento

Marília Giselda Rodrigues
Kelly Geara Damaceno Thuha
UNIFRAN

Marília Giselda Rodrigues - UNIFRAN

Partimos do pressuposto fundamental de que a linguagem é “ação sobre si, sobre outrem e sobre as situações”
(CHARADEAU; MAINGUENEAU, 2008, p. 397) e não somente
instrumento de comunicação ou representação de pensamentos. Assim, como qualquer outra prática social, as práticas
de linguagem são também determinadas e restringidas pelo
social e, ao mesmo tempo, elas produzem efeitos sobre ele,
contribuem para transformá-lo. Os discursos não são apenas
reflexo das estruturas sociais, mas um de seus componentes
intrínsecos. Seus efeitos sociais, se são certamente menos
visíveis do que, por exemplo, as práticas de transformação
da natureza e da criação de novas tecnologias, não são por
isso menos importantes. Temos, assim, que qualquer discurso, seja na esfera de sua produção ou de circulação, é sempre
produção de sentido e processo de transformação de mundo,
de valores. Como consequência, temos que os sujeitos se constituem em sujeitos justamente na interpelação ideológica
que se dá no e pelo discurso. Daí decorre, certamente, a constatação e Foucault (1999), de que o discurso não é apenas a
materialidade que traduz as lutas ou sistemas de dominação,
mas é ele próprio objeto de lutas, de disputas de poder. O
discurso é poder. Nosso simpósio propõe análises de discursos de alguma maneira relacionados às formas do emergente
(Cf. SANTOS, 2006), ou seja, que tratam de questões, sentidos
e sujeitos que não estão localizados nas grandes narrativas,
mas que se encontram nas histórias cotidianas da vida social
na contemporaneidade. Para isso são mobilizados dois conceitos fulcrais: memória discursiva – que diz respeito aos elementos que atuam como construções prévias nos discursos,
naturalizando proposições e fornecendo-lhes evidências, com
vistas à adesão dos interlocutores – e amemória discursiva,
conceito introduzido por Paveau (2015) para referir-se ao
apagamento, seja ele consciente ou não, de um legado discursivo, de “formulações-origem” sobre as quais os sujeitos
desejam nada mais ter que dizer.

Em 1964, um golpe deu início à ditadura civil-militar
no Brasil. Até 1985, o país conviveu com um extenso aparato
repressor institucionalizado por meio de órgãos como DOPS
(Departamento de Ordem Política e Social), DOI-CODI (Destacamento de Operações de Informação - Centro de Operações
de Defesa Interna), SNI (Serviço Nacional de Informação) e
DCDP (Divisão de Censura de Diversões Públicas), apoiados
por instituições civis como a TFP (Sociedade Brasileira de
Defesa da Tradição, Família e Propriedade) e setores conservadores da Igreja Católica. Manifestações artísticas foram
reprimidas sob o argumento da subversão e/ou da afronta à
moral. Em 2017, um ano após a deposição da presidenta eleita Dilma Roussef, assistimos no Brasil a diversos episódios de
censura às artes. A exposição “Queermuseu - Cartografias da
diferença na Arte Brasileira” é suspensa em Porto Alegre (RS)
e cancelada no Rio de Janeiro (RJ), sob o argumento de que
fomenta a pedofilia. Uma liminar judicial cancela o espetáculo “O Evangelho Segundo Jesus, Rainha do Céu”, de Jo Clifford,
na cidade de Jundiaí (SP). Em Campo Grande (MS), a polícia
apreende o quadro “Pedofilia” de Alessandra Cunha, depois
de deputados registrarem um boletim de ocorrência. A performance “La Betê”, do coreógrafo carioca Wagner Schwartz,
em que ele propõe tornar-se um “Bicho”, de Lygia Clark, e
pode ser manipulado pelo público, causa uma onda de revolta
popular, articulada por integrantes do MBL (Movimento Brasil
Livre), que leva a agressões a funcionários e ao público do museu, porque durante a performance, na abertura da exposição
“35º Panorama da Arte Brasileira”, uma mãe e sua filha de 4
anos tocaram o tornozelo do artista, que estava nu. Um vídeo
desse momento foi gravado e exibido nas redes sociais e a
performance foi lida pelos setores conservadores como incentivo à pedofilia. Dias depois, o MASP (Museu de Arte de São
Paulo), de forma inédita, acata a orientação de seu departamento jurídico e veta a exposição “Histórias da Sexualidade”,
inaugurada em outubro de 2017, para menores de 18 anos.
Nossa pesquisa propõe articular os conceitos de ethos – orig28

O bando: simulacro do outro, retrato de si? articulações entre funcionamento linguístico e inscrição
histórica

inário da tradição retórica aristotélica, em sua retomada no
interior de um quadro da Análise do Discurso (MAINGUENEAU, 2005, 2010) – de memória discursiva (COURTINE, 1996),
pré-construído (PAVEAU, 2013) e comunidade discursiva
(MAINGUENEAU, 2010), para analisar essas práticas discursivas observadas no Brasil de hoje, dito democrático, que atualizam discursos do período ditatorial.

Del Carmen Daher - UFF/CNPq/PDS PPFH/UERJ

A interlocução no simpósio “O sujeito nos/dos discursos
contemporâneos: entre memória e esquecimento” expõe
resultados parciais de pesquisa em andamento, intitulada
Formações discursivas no contexto das atuais políticas educacionais: reformas e trabalho docente (CNPq 2017-2020).
Aborda nesta apresentação um recorte de análise realizado
com uma versão da música A banda, de Chico Buarque de
Holanda (1966), intitulada O Bando, de autoria de Filipe Trielli (2013), disponibilizada na página do Movimento Escola
sem Partido (EsP). Movimento este que ganha visibilidade no
atual contexto brasileiro, declarando-se defensor de uma “educação sem doutrinação” e um modelo de escola “sem partido”. O objetivo da apresentação é dar visibilidade a formas de
emergência de um discurso em busca de apoio em diferentes
espaços. Discurso esse que ao interditar e/ou desvalorizar a
relevância social do trabalho do professor como profissional
da Educação pretende interferir na produção de regras para
a educação pública do país, de modo a induzir outras concepções educacionais. O estudo articula pressupostos teóricos foucaultianos (FOUCAULT 2007[1969] com a Análise do
discurso, recorre às noções de interdiscurso (MAINGUENEAU
2008[1995]), formação discursiva (FOUCAULT 2007[1969];
MAINGUENEAU 2008[1995]), memória discursiva (FOUCAULT 2007[1969], MAINGUENEAU 1987[1997]) e processos
de subjetivação (FOUCAULT 2010[1994]). No que se refere à
análise foco da apresentação, a relação estabelecida entre a
música A Banda, de Chico Buarque, e a subversão de sua letra
elaborada por Filipe Trielli evidencia um embate que não só
desqualifica o texto imitado e a atuação política de seu autor,
mas que também desqualifica a figura do professor na forma
como este é referido na letra da música. O processo de desqualificação é constituído por meio de um enunciador-aluno/
futuro-professor como um Outro que está a serviço de uma
doutrinação, como aquele que professa e propaga em sala de
aula discursos de esquerda contrários aos valores neoliberais,
defendidos pelo EsP. Uma leitura desse Outro como forma
de simulacro que impõe como verdade determinada visão
de mundo que produz sentidos sobre a educação e mobiliza

Uso do nome social sob a perspectiva da amemória
discursiva
Marcela Machado de Campos - PUC/SP

Em 1º de março de 2018, alegando que todo cidadão tem
o direito de escolher como deseja ser chamado e invocando
o princípio do respeito à dignidade humana, o Supremo Tribunal Federal autorizou pessoas trans a alterar o prenome
e o sexo no registro civil sem necessidade de cirurgia de redesignação sexual conforme determina a lei em vigor. Ainda
que a decisão não baste para coibir a transfobia extrema,
poderá, sim, reduzir inúmeros constrangimentos no país que
mais vitima travestis e transexuais no mundo: a Transgender
Europe contabilizou 802 assassinatos de pessoas trans no
Brasil entre 2008 e 2015, e a Associação Nacional de Travestis e Transexuais registrou 179 homicídios cometidos contra
essa população apenas em 2017. Seguindo pressupostos da
Análise do Discurso francesa, observamos alguns mecanismos
que se articulariam a partir da desburocratização assegurada
por tal mudança: perante a possibilidade de se apresentarem
legalmente da forma como se autorreconhecem, travestis e
transexuais empreenderiam um processo de amemória discursiva (Paveau, 2015), isto é, “um apagamento, consciente
ou inconsciente, de um passado ou de um legado discursivo,
de ‘formulações-origem’ sobre as quais o falante não gostaria
de ter mais nada que dizer” (p. 237). Ao eliminar da memória
coletiva, ou ao menos dos espaços por onde circulam, parte de
sua história condensada em um referente cujo efeito de sentido gera sofrimento e acarreta exclusão e violência, travestis
e transexuais denegariam seu registro original que, ao deixar
de existir, daria lugar a um novo prenome, discursiva e socialmente ressignificado. Assim, entendemos que o uso do nome
social constituiria um ato linguageiro virtuoso como fator de
ajuste (Paveau, 2015) intuitivo numa rede de valores éticos.
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discursos conservadores, que silenciam e interditam qualquer
outra compreensão de educação que não a que se faz existir
pelo próprio texto.

Educação em debate: entre memórias e disputas de
poder, a criação da base nacional comum curricular

Estudos narrativos e produção de conhecimento em
relações étnico-raciais

Este trabalho parte do interesse em problematizar os
sentidos de educação de qualidade, questionando um efeito de consenso que, comumente, circunda tal expressão.
Entendemos, desse modo, que os sentidos de educação (de
qualidade) são mutáveis, em diferentes espaços e tempos,
constituídos pelas condições de produção em jogo. Para
empreender tal discussão, propomos uma análise discursiva
de textos que remontam o processo de construção da Base
Nacional Comum Curricular (BNCC), uma recente política educacional situada em meio a disputas de poder e de privilégios
para se instituir o que deve ou não compor o documento e,
consequentemente, nortear futuras propostas curriculares
da educação básica. São analisadas três versões da BNCC, as
quais nos ajudam a remontar seu processo de formulação. Em
termos teóricos, recorremos às contribuições de Maingueneau
(2005) e Authier-Revuz (1990) que embasam a reflexão sobre
as pistas de heterogeneidade discursiva presentes em cada
uma das etapas da produção do referido documento, alternativa que se mostrou como uma possibilidade de compreender
a existência de uma memória acerca da educação que se constrói a partir do diálogo entre certos discursos que vão além
do acadêmico-escolar. Como resultado, em síntese, notamos
que o documento tem seu processo de elaboração marcado
por uma série de disputas e negociações que sinalizam certas
visões de mundo e, concomitantemente, produzem sentidos
sobre a educação, mobilizando discursos conservadores e da
educação como um serviço, num processo de silenciamento
das vozes de minorias sociais.

Alice Moraes Rego de Souza
CEFET-RJ/Doutoranda UFF

Talita de Oliveira - CEFET/RJ

Compreendendo a narrativa como forma de organização
básica da experiência e da memória humanas (BASTOS, 2005;
BRUNER, 1997) e notório instrumento de produção do significado, o presente trabalho pretende traçar um panorama
dos estudos narrativos de orientação sócio-interacional e sua
atuação na produção do conhecimento no campo das relações
étnico-raciais. Interessa-nos inquirir o que o estudo de narrativas orais pode nos dizer acerca das construções sociais de
raça – bem como seus enlaces interseccionais (CRENSHAW,
1994; SANTOS, 2007) –, o racismo e seus efeitos sobre os
sujeitos. Inicialmente, retomaremos o percurso da tradição
dos estudos narrativos, desde o trabalho inaugural de Labov
(1972) até a revisão crítica da chamada narrativa laboviana
por autores como Goffman (2007 [1975]), Mishler (2002),
Riessman (2008) e Bamberg & Georgakopoulou (2008). Em
seguida, daremos destaque às experiências brasileiras com
os estudos narrativos, dentre os quais merecem particular
atenção as pesquisas de Bastos & Santos (2013), Bastos & Biar
(2016) e Ferreira (2014, 2015). Por fim, indagaremos se as
categorias analíticas tradicionais dos estudos narrativos dão
conta das demandas metodológicas e categorias emergentes
no campo das relações étnico-raciais no contexto brasileiro.
Considerando a urgência em que se escutem e estudem as
histórias de sujeitos sociais atravessados pelos efeitos do racismo em nossa sociedade, a fim de desenvolvermos pesquisas
de fato comprometidas com a construção de uma sociedade
democrática e antirracista, o trabalho propõe a emersão de
novas formas de produção de conhecimento em relações
étnico-raciais, sem, entretanto, abandonar por completo a
tradição.

30

Comunicações Individuais

Paisagem em perda: o Rio de Janeiro como patrimônio
Rachel Paterman
LAARES/PPGSA/UFRJ
rachelpaterman@gmail.com

Com 06
As teceduras de um cipó: comunidades ayahuasqueiras e patrimônios

Quando associados a imagens de pertencimento coletivo, elementos urbanos ditos naturais - tais como matas e corpos d’água - assumem nuances profundamente ambíguas. De
um lado, aspectos dinâmicos e processuais emergem de sua
condição como componentes paisagísticos evidentemente
“vivos”. De outro, sentidos de permanência e estabilidade
derivam de um imaginário fortemente associado à natureza
como um domínio à parte em relação à ação humana e
mudança histórica. Por esses e outros motivos, a noção de
patrimônio paisagístico comporta especificidades próprias,
exigindo um tratamento distinto em relação ao conferido a
outros bens culturais. Nesta apresentação, proponho abordar
essa problemática partindo de um olhar etnográfico sobre
uma determinada produção imagética e narrativa do Rio de
Janeiro como paisagem: o trabalho de arquitetos paisagistas,
destacando-se Fernando Chacel (1931-2011). Argumento
que tais projetos, que mobilizam perspectivas de “reconstruir”
um certo Rio de Janeiro do passado, articulam sentidos de
“perda” passíveis de proporcionar novas luzes à reflexão sobre
patrimônio na cidade.

Maíra de Oliveira Dias
Universidade Federal da Paraíba
maira.dias@yahoo.com.br

Observando a dinâmica interface do campo religioso
brasileiro e do patrimônio cultural vamos examinar os processos de patrimonialização acerca das culturas ayahuasqueiras
indígenas e tradicionais, onde se destaca o “pedido de registro do uso ritual da ayahuasca” como patrimônio imaterial
brasileiro que completa dez anos em 2018. O Santo Daime, a
Barquinha e a União do Vegetal são religiões fundamentadas
nesta bebida indígena psicoativa e fundadas no decorrer do
século XX na Amazônia, e têm atuado como protagonistas em
processos de reconhecimento oficial enquanto produtores de
cultura. Os grupos indígenas acreanos foram incluídos nestes processos e estão trazendo perspectivas diferenciadas ao
se organizarem para participarem da discussão patrimonial.
Assim objetivamos perceber as redes de associações que se
formam e as controvérsias acerca do exercício dos direitos humanos à cultura e à memória por estas populações. No contexto destes processos de patrimonialização também ensaiamos uma análise das demandas dessas comunidades frente
à política patrimonial vigente, avaliando as dificuldades hoje
encontradas e propondo um exercício de uma legislação para
o patrimônio que possa contemplar suas complexidades, patrimonializando sem compartimentar, entendendo que um
conjunto patrimonial imaterial pode ser mais efetivo e trazer
de forma mais significativa os valores de reconhecimento e
pertencimento, e principalmente, contemplar a participação
social, tão estimada em nossa democracia, para um espectro
de ação direta.

Registro de tradições do Congado: a experiência da
guarda de marujos de Nossa Senhora do Rosário de
General Carneiro
Rafael Antônio Motta Boeing - UNIRIO
boeingrafael@gmail.com

No ano de 2009, o Conselho Consultivo do IPHAN emitiu
parecer favorável à instrução de processo de Registro das
Congadas de Minas, visando seu reconhecimento como Patrimônio Cultural do Brasil. Desde então, paralelamente, os
setores de patrimônio dos mais variados municípios mineiros
também vêm instruindo os seus próprios processos de Registro de festas, irmandades e/ou reinados de Nossa Senhora
do Rosário, guardas de Congo, Moçambique, Marujos, comunidades quilombolas, entre outros bens culturais imateriais
legados pelos africanos escravizados e seus descendentes
na região das Minas Gerais. No ano de 2015, o município
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strução artesanal, aparece como uma prática que perpassa
de geração e geração, em que é notável observar o trânsito
do artefato – seja como meio de transporte turístico e/ou
comercial. Dessa forma, as técnicas e os saberes utilizados
pelos mestres dos estaleiros de Macapá, fazem parte de um
conhecimento secular, assim, entende-se que este conhecimento pode ser tomado como patrimônio imaterial, pois
é um conhecimento que se perpetua e se transforma, mantendo-se vinculado à memória e a realidade dos ribeirinhos
da Amazônia, devido à presença de discursos singulares na
prática das técnicas da carpintaria.

de Sabará/MG, por exemplo, instruiu o seu Registro de uma
tradição integrante do universo cultural do Congado: os
Marujos. Visando o reconhecimento oficial das Guardas de
Marujos de Sabará como Patrimônio Imaterial do Município,
o instrumento de proteção foi proposto pela sociedade civil,
através do Ponto de Cultura Congado Sabarense, e se consolidou através de uma pesquisa histórica e etnográfica realizada com as seis guardas existentes no território municipal
então, entre elas a Guarda de Marujos de Nossa Senhora do
Rosário de General Carneiro. A presente comunicação se refere a uma pesquisa que está sendo desenvolvida junto a este
grupo cultural-religioso específico, por meio do Programa de
Pós-Graduação em Memória Social da UNIRIO. Elaborada a
partir de um recorte do projeto de pesquisa de Doutorado, a
comunicação estará focada sobre as interações entre o grupo
em questão e o Município de Sabará, sobretudo a partir da
instrução do Registro acima citado, buscando compreender
as formas com que as relações de alteridade vêm ocorrendo nesse contexto, bem como refletir sobre os processos de
patrimonialização das tradições da cultura popular de matriz
africana, em geral, e do Congado, em específico, que vêm se
desenvolvendo nas várias esferas políticas.

Com 07
O etnoturismo em terras de negros: uma estratégia
de desenvolvimento socioeconômico no Quilombo
do C-Riaú
Barbara da Costa Amoras1
Mikaela Moreno Vasconcelos De Araujo2
1
Universidade Federal Fluminense
2
Universidade De Pernambuco
barbara.amoras14@gmail.com

O presente estudo tem por objetivo refletir acerca do
etnodesenvolvimento como estratégia territorial adotada
por uma comunidade remanescente quilombola no Amapá,
o quilombo do C-riaú. Colocada diante das contradições
inerentes ao modo de produção capitalista e impingidas a se
relacionar com esse modo de produção e viver nele. A atividade aqui colocada em análise será o turismo de base comunitária, desenvolvido pelo quilombo do C-riaú, na cidade
Macapá. As atividades de etnodesenvolvimento, abordadas
como estratégias territoriais, serão aqui analisadas no seu
caráter contraditório, tendo como característica a sociobiodiversidade, visto que a estratégia realizada não ocasiona
impacto ambiental além de possuir viabilidade econômica.
A construção da metodologia foi participativa, definida em
conjunto com a comunidade no Quilombo do C-riaú. Constatou-se que a atividade de turismo proporcionou valorização e
reconhecimento da cultura e da memória social do Quilombo
do C-riaú, constatada a partir das avaliações realizadas aos estudantes visitantes, bem como pela própria comunidade após
a realização da atividade. Ratificando a proposta de roteiro

A valorização do conhecimento tradicional: técnicas
e saberes da carpintaria naval
Mayara Feitosa Teodoro
Universidade Federal do Amapá
mftems@gmail.com

O presente artigo é um recorte da minha pesquisa de
Iniciação Científica intitulada “Os artesãos das águas: carpintaria naval, tecnologia e identidade ribeirinha”. A proposta
da pesquisa consiste em realizar um estudo etnográfico
sobre processos de produção artesanal de embarcações, em
estaleiros navais, na cidade de Macapá. Bem como, analisar
a organização social do estaleiro de confecção de barcos com
utilização de madeiras, as técnicas utilizadas na fabricação,
os conhecimentos aplicados e as formas das embarcações e
suas utilizações em consonância com as distâncias e profundidades. Durante a pesquisa etnográfica, observou-se que os
mestres que constroem e reparam barcos, são ribeirinhos que
em sua maioria possuem ensino fundamental incompleto.
Assim, o conhecimento tradicional durante o processo de con32

turístico de base comunitária realizada possui os pressupostos necessários para a construção de uma política pública que
seja sustentável, participativa e que reconheça os saberes
tradicionais e a memória social do Quilombo do C-riaú.

Cenas da Cidade: Memória e Turismo em Campo
Grande

Rua dos Andradas, nº 891/895: confluências entre
memória e patrimônio

A presente comunicação se refere a conjunção de três
elementos: Em primeiro lugar o reconhecimento de uma
parte específica da Zona Oeste identificando a sua memória
e história; em segundo lugar o entrelaçamento de duas
pesquisas que resultaram em dois trabalhos acadêmicos:
Uma dissertação de Mestrado sobre a Memória e a História
do Cine Palácio Campo Grande que funcionou entre os anos
de 1962 e 1990 no bairro de mesmo nome, teve seu prédio
tombado e foi vendido para a Igreja Universal e uma Tese de
Doutorado sobre a organização e funcionamento de um Movimento Social, O Núcleo Socialista de Campo Grande; o terceiro
elemento é resultado da observação e participação em um
movimento que vem impulsionando a exploração turística
da região com uma concentração inicial nos bairros de Campo Grande, Cosmos e Paciência e que vem ocorrendo desde o
segundo semestre de 2016 envolvendo roteiros turísticos nos
bairros citados, revelando uma potência para o turismo local,
com destaque para trilhas na região do Mendanha e Serrinha,
visitas ao reservatório Viktor Conde da CEDAE que data de
1929, exploração da Mata da Paciência, roteiros turísticos
por monumentos tombados em Campo Grande e em especial na Matriz de Nossa Senhora do Desterro, Igreja que se
confunde com a própria fundação do Bairro. A junção desse
três elementos nos revela uma região pulsante e que mesmo
sofrendo com todas e mudanças das últimas quatro décadas e
com o constante abandono das autoridades, se mantêm viva
e com ótimas perspectivas para a exploração de um Turismo
engajado e consciente.

William Vieira
Secretaria Municipal de Educação
williamdevieira@gmail.com

Katherini Coelho - UFSC
katherinicoelho@gmail.com

O presente artigo, consiste no acompanhamento técnico do processo de restauração da fachada arquitetônica da
Casa de Azulejos da Rua dos Andradas, a famosa e histórica
Rua da Praia, no centro histórico de Porto Alegre/RS. Classificada como Imóvel Inventariado de Estruturação, datada por
volta do ano de 1866, é uma das 5 casas da cidade que são
revestidas por azulejos portugueses. Conduz em seu histórico,
diálogos que se ramificam para a representatividade na
memória em interações sociais. Relações entre patrimônio
histórico e a narratividade do espaço urbano. Não obstante,
diálogos que possui com a arte contemporânea gaúcha, como
a obra da artista plástica Ana Flores, que utiliza a reprodução
dos azulejos em outras formas plásticas como conceito poético, fornecendo pauta para a discussão sobre esquecimento
perante à memória. Limiar de união da pesquisa, a materialidade de todos os âmbitos que insurge sobre os azulejos, sua
matéria prima, a cerâmica. As ramificações se ampliam para a
temática do turismo, quando as novas peças que retornaram
às lacunas de azulejo mapeadas na fachada foram feitas pela
fábrica Luiz Salvador, localizada na cidade de Petrópolis.
Por sua vez, fundada em 1952, perpassada por um histórico
cerâmico de produção, marco na memória instigando o turismo local, além da função da reprodutibilidade de réplicas
das peças originais do Museu Imperial, para fim comercial
de turismo. Retornando ao sul, sob o novo olhar ao itinerário
turístico atual, a Igreja Nossa Senhora das Dores, também
localizada na Rua da Praia, será palco para a próxima Bienal
do Mercosul, o “Triângulo do Atlântico”, uma instalação que
trará línguas indígenas como poética, no local que é palco de
outras manifestações religiosas. Reviver o projeto Museu de
Percurso de Negro, para um outro olhar sobre o turismo, uma
nova perspectiva, discussão entre identidade e memória no
contexto urbano.

Com 08
Museus, cidade e política cultural no bairro do Recife
Tatiana Coelho da Paz - UNIRIO
tatianacoelhodapaz@gmail.com

A grande ascensão dos centros urbanos no início do século XX evidencia uma necessidade de planejamento da cidade
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para memórias inclusivas. O referencial teórico tem como
base os conceitos de políticas públicas, museu, museologia
social, memória social, globalização e diversidade cultural.
A metodologia consiste em uma análise qualitativa por meio
de revisões bibliográficas e de análise documental. O museu
ao adotar a perspectiva de trabalhar com a comunidade e o
território, passou a crescer como espaços e como agente de
fenômenos de afirmação de segmentos sociais, pode-se
perceber isto através das diferentes tipologias de museus
existentes, tais como comunitários, ecomuseus, museus de
território, museus locais, museus de resistência, museus
populares, étnicos, temáticos, museus de direitos humanos
e além dos museus tradicionais. Este aumento de diferentes
fenômenos museológicos demonstra uma nova perspectiva
dos museus em reivindicar uma afirmação da diversidade
cultural e fortalecer a identidade cultural com a ideia de
pertencimento a uma determinada coletividade. O museu,
como uma ferramenta política e social utilizada para garantir
o direito à memória dos grupos e movimentos sociais, é um
instrumento com potencial para fortalecer a percepção crítica
e reflexiva da realidade social de cada país.

e com isso são elaborados processos que visam à modernização desses lugares. Nesse contexto, os centros são tomados
pelo ideal de ampliação de seus espaços e de levar as pessoas
menos favorecidas para as margens, como um processo de
“revitalização”. Essa ideia ainda é tomada como um processo atual e político sobre construções de cidades. Em Recife, a
visibilidade ocorrida a alguns bairros, em especial a região do
Bairro do Recife, é alvo de interesses políticos que tem como
mote projetos que visam a “requalificação” desses centros a
partir do “enobrecimento” (gentrificação) como forma de reocupar o bairro. Ainda, esse processo está atrelado às políticas
culturais de patrimonialização como formas de legitimação
da preservação do bairro – que é patrimônio tombado. O uso
de dispositivos museais, da patrimonialização, para justificar
as mudanças na cidade é parte da lógica da política implantada nesse espaço geográfico, como a construção, em 2014,
de dois museus “âncoras” - O Paço do Frevo e o Cais do Sertão,
que solidificam o argumento da preservação, visibilidade e do
reforço identitário da cidade. Esse movimento do uso do patrimônio, entretanto, é perceptível em outras regiões, inclusive
outros países, se mostrando sintomático. A partir do ponto de
vista museológico na análise desses museus, o trabalho tem
como grande mote da pesquisa estudar as relações sociais
que as políticas patrimoniais inseridas no Bairro do Recife se
refletem com o uso desses espaços museais.

Desmemórias de um patrimônio socioespacial - o
caso Nova América
Renan Caldas Galhardo Azevedo
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brazil;
renan.azevedo08@outlook.com

Políticas Públicas para os museus na Argentina,
Brasil e Uruguai

A cidade do Rio de Janeiro resguarda sua memória urbana de diversas maneiras. Uma delas consiste no processo
de “patrimonialização” de antigos espaços produtivos que
ainda existem na cidade. Apesar do processo, algumas das
antigas fábricas existentes na cidade ainda não contam com
o resgate das diferentes práticas socioespaciais ocorridas em
seus espaços produtivos. A sede da Cia. Nacional de Tecidos
Nova América é um exemplo. Por mais que atualmente a
antiga fábrica seja altamente frequentada pela população
carioca (por abrigar um shopping center) este patrimônio
cultural da cidade ainda não é totalmente conhecido e/ou
reconhecido pela população local. As antigas práticas de
controle do operariado suburbano ocorridas na fábrica durante a década de 1940 não fazem parte da memória social
local, permanecendo omitida para aqueles quem transitam

Ana Ramos Rodrigues
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
anarrodriguess@gmail.com

Esta pesquisa tem como propósito abordar algumas
questões sobre a formulação das políticas públicas para os
museus entre o período de 2003 a 2015 durante os governos
de Néstor Kirchner e Cristina Fernández Kirchner na Argentina; Luís Inácio Lula da Silva e o primeiro mandato de Dilma
Rousseff no Brasil; e Tabaré Vasquez e José Mujica no Uruguai
que se caracterizam por serem governos democráticos. Esta
investigação pretende contribuir com a análise das políticas
públicas para os museus na América Latina no sentido de
fortalecer o papel dos museus como instituições centrais
para a promoção de políticas para a diversidade cultural e
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pela antiga fábrica de tecidos atualmente. Logo, o presente
trabalho busca demonstrar como os atuais usuários da fábrica não reconhecem as memórias existentes sobre a mesma,
rememorando as práticas de controle laboral ocorridas na
Nova América durante a década de 1940 e expondo para seus
atuais usuários. O resultado da pesquisa traduz a omissão e/
ou a alienação existente sobre os diferentes espaços na cidade
responsáveis pela memória urbana carioca.

Memória coletiva e movimento socioambiental na
Amazônia
Paulo Victor Sousa Lima1
Tânia Guimarães Ribeiro2
12
Universidade Federal Do Pará, Brazilsousa.
victoor@gmail.com

O objetivo deste trabalho é identificar os principais agentes sociais presentes no movimento para a criação a Reserva
Extrativista Marinha Caeté-Taperaçu (REMCT), localizada no
município de Bragança, estado do Pará. A reconstrução das
lutas sociais, através do acesso a memória coletiva do movimento, pode significar, em determinados casos, um instrumento de resistência na busca de segurança (LOPES, 2011).
O conceito de repertório de luta nos possibilita entender e
explicar como um pequeno “leque de opções”, representa
“ação concreta” ou “estratégias” (TILLY, 1995; GOHN, 2014). Os
resultados apresentados são produtos parciais da experiência como bolsista PIBIC/UFPA 2017/2018. A reconstrução da
memória coletiva está sendo realizada através de entrevistas
com representantes de população tradicional, técnicos de
instituições governamentais, além da pesquisa e levantamento documental: atas, abaixo-assinados e decretos. A leitura e análise desse material nos possibilitará identificar os
diferentes atores sociais, organizações e associações sociais
que fizeram parte do processo de mobilização, resgatando
estratégias de luta e a dinâmica desses agentes que compuseram este movimento socioambiental de criação da REMCT.
Dentre os resultados podemos citar: no movimento de criação
das Unidades de Conservação na Amazônia é possível identificar várias associações civis e organizações populares; na
defesa de demandas sociais, culturais e políticas, esses grupos sociais contribuíram para processos de territorialização
e ambientalização na região; o movimento para a criação da
REMCT perdurou entre 1989 e 2005 e não pode ser observado
como um fenômeno isolado, sendo uma ação coletiva que
incorporou reivindicações de outros grupos de municípios
vizinhos. Além disso, o cenário regional, nacional e internacional, constituíram eventos que favoreceram o movimento
socioambientalista local.

Políticas culturais e ações afirmativas: o Circuito da
Pequena África
Clarisse Rosa, Jéssica Hipolito
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro,
Brazil; jess.hipolito@gmail.com

O presente trabalho propõe um debate sobre as disputas
que envolvem os processos de patrimonialização e os processos de memória na região do Cais do Valongo, denominada
“Pequena África”. A reflexão parte da relevância de analisar
os processos de formação de narrativas do Cais do Valongo,
a partir de sua relação com as memórias afro-brasileiras na
contemporaneidade, buscando compreender de que formas
a patrimonialização pode ser uma estratégia de ação afirmativa. Para fins deste trabalho, compreende-se a área da
“Pequena África” em um contexto de “complexo territorial
musealizado/patrimonializado”, que engloba outros pontos
culturais, formando o Circuito Histórico e Arqueológico de
Celebração da Herança Africana: Cais do Valongo, Cemitério
dos Pretos Novos, Pedra do Sal, Jardim Suspenso do Valongo,
Largo do Depósito e Centro Cultural José Bonifácio. Para além,
a investigação sobre esses processos de patrimonialização
presentes no território da “Pequena África” se debruça sobre
a visão dessas medidas inseridas na perspectiva mais ampla
das políticas de ações afirmativas. E, por fim, compreende-se
que esses processos não se encerram com a nomeação do sítio
patrimonializado. A partir do título de Patrimônio da Humanidade do Cais do Valongo, entende-se que podem ser elaboradas, tendo em vista o protagonismo da população negra
afro-brasileira, ações efetivas de preservação, divulgação e
educação neste território, visando a difusão de narrativas que
contribuam para uma transformação social e cultural.
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DISPUTA DE MEMÓRIA E CONSTRUÇÃO DOS HERÓIS
AFRICANOS NA GUINÉ-BISSAU

ex-presidiário. Essa situação deve-se a carências no processo
de reinserção da pessoa presa à vida social, uma vez que, no
sistema prisional, não existem atividades preparatórias para
a saída da prisão, considerando a assimilação da cultura prisional pelas pessoas presas, como exigência de sobrevivência,
processo que produz transformações subjetivas, por vezes irreversíveis. Sendo assim, o processo de ambientação ao retorno à vida social deve ponderar a sensação de estranhamento
adquirida pela vida em cárcere. Há nisso que destacar um
paradoxo do processo de custódia: como preparar uma pessoa
presa para a vida em liberdade, privando-a justamente desse
direito? No intuito de produzir estratégias para enfrentar
essas dificuldades empreende-se ações no Laboratório de
Práticas Sociais e Pesquisas sobre a Violência, num projeto
assistência a pessoas presas de uma unidade prisional de regime semiaberto, com grupos de internos, buscando refletir
sobre o entendimento da posição de subalternidade da pessoa presa à prisão, face ao processo de institucionalização e a
identificação da transmissão de valores referentes à internalização da cultura prisional como dispositivo mnêmico para a
continuidade da submissão, mesmo depois da saída da prisão.

Maurício Wilson Camilo Da Silva
Universidade Estadual do Rio de Janeiro
mauriciowcsilva@yahoo.com.br

Torna importante a análise acerca das figuras de
destaque na “resistência dispersa”, os diferentes conflitos que
ocorreram entre os portugueses e os soberanos de Kaabu e
os anciões do litoral Brame, Bijagó e Balanta. Também na
“resistência unificada”, com o movimento do PAIGC a partir
da segunda metade do século XX. São levadas em conta, as
histórias que marcaram a relação entre os nativos deste espaço da África Oeste, nas suas disputas territoriais e reestruturações dos sistemas culturais (sociais, política e econômica),
através das influências espirituais e poderes religiosas. Por
outro lado, a disputa entre estes com o Portugal, em relação
à posse e ressinificação simbólica do sentido de espaço-lugar
e espaço-territorial. A metodológica propõe estudo do espaço
Kaabunke (atual Guiné Bissau), aonde os povos rurais da ancestralidade, rurais islâmicas e aqueles que se fundaram com
as antigas vilas do período colonial (ou pontas e feitorias), se
construíram culturalmente na Cristandade como parte dos
guineenses e importantes entre os ditos civilizados que mais
tarde enfrentaram os Tugas de colonizadores. O que vem a
terminar com a conquista da independência em 1973.

Uma análise sobre a 1° assembleia de chefes indígenas na ditadura civil militar; a violência sistêmica
contra os povos indígenas e seus desdobramentos
registrados na memória oral.
Hygor Faria
Universidade do Estado de Minas Gerais, Brazil;
hygor.interact@hotmail.com

Nômades à deriva: o sombrio destino de ex-presidiários
Francisco Ramos de Farias
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
frfarias@uol.com.br

O presente trabalho possui como objetivo analisar a
primeira assembleia de chefes indígenas, que ocorreu em
Diamantino-MT,nos dias 17, 18 e 19 de abril de 1974, e entender a mesma dentro da conjuntura do período, é correto
afirmar que a ditadura civil militar no Brasil é marco de uma
politica indigenista mais agressiva e possui como grande expressão a violência sistêmica, extermínio das tribos e de suas
culturas em prol do projeto de nação, como podemos ver no
texto de Nádia Farage “O desenvolvimentismo da era militar
veio a recortar territórios indígenas, desalojar vários povos e
os levar mesmo à beira do extermínio, conforme denunciaram
intelectuais brasileiros, e sobretudo, organismos internacionais como a associação inglesa Aboriginal Protection Society

Discute-se o processo de ambientação da pessoa egressa
da prisão à vida em sociedade, elaborando dispositivos para
prestação de assistência social, psicológica, educacional, jurídica, de modo a contribuir para a construção ou reconstrução
da condição de cidadania e circulação no contexto social. Justifica-se essa inciativa em razão de a pessoas egressa, ao sair
da prisão, não dispor facilmente de espaço de circulação, seja
pelas dificuldades inerentes à inserção no âmbito do trabalho
e também ante a possibilidade de continuidade em estudos. Assome-se a isso a rejeição da sociedade ao retorno do
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ou o Working Group for Indigenous Affairs, da Dinamarca,
entre outros. Face à pesada censura em que viviam os meios de comunicação no país, a sociedade civil, praticamente
desconhecia o que se passava na Amazônia, em particular,
seu ônus social.” Essa proposta de trabalho iniciou-se com
levantamento bibliográfico sobre a violência sistêmica e o
documento produzido pela assembleia, com os detalhes de
sua construção e os assuntos trabalhados com as falas das lideranças, em que podemos destacar falas emblemáticas que
denunciam a ineficiência da FUNAI em questões básicas como
a saúde, o extermínio das tribos, a visão do índio sobre o discurso que reproduz a ideologia dominante, a retirada das terras e a importância das mesmas para sua cultura, o trabalho
escravo, entre outras questões. A pesquisa analisa as falas
também sob a ótica de como a violência sistêmica teve um
desdobramento direto no sentimento de pertencimento do
indígena, sua memória coletiva e individual, sua identidade,
trazendo assim a trajetória destes indivíduos colocadas neste
histórico momento de resistência para contextualizar o todo.

culturais disponíveis para a construção identitária no contemporâneo, produzindo rupturas entre os mais velhos e os
mais jovens. O questionamento chave para esse trabalho foi
Identificar e analisar como as crianças e jovens lidam em suas
aprendizagens com a sua identidade e subjetividade de ser
remanescente de Quilombolas.

Entre o dito e escrito: etnicidade, memória e territorialidade Tupi e Tupi Guarani do litoral e interior
paulista
Vladimir Bertapeli - UNESP
bertapeliv@gmail.com

Esta comunicação versa sobre as primeiras notas de uma
etnografia histórica acerca do processo de identidade e territorialidade dos Tupi e Tupi Guarani que vivem no litoral paulista e interior. Parte-se de uma articulação entre a memória
oral e os documentos encontrados nos acervos públicos e particulares. Deste modo, partindo de uma crítica à etnonímia
compósita Tupi, Guarani e Tupi Guarani, trata de apontar os
caminhos para uma reconstituição genealógica das relações
entre parentelas e grupos locais Tupi, Guarani e Tupi Guarani em suas múltiplas articulações identitárias nuançadas no
tempo e no espaço. Para isso, a reconstituição remonta ao
final do século XIX, referenciada ao alcance da memória oral
Tupi e Tupi Guarani, por um lado e, por outro, aos primeiros
registros destes etnônimos nas fontes documentais disponíveis, e abrange o processo de retomada territorial que
culmina na primeira década do século XXI. Tem como marcador temporal a memória oral dos Tupi e Tupi Guarani quanto
ao processo de retomada e o momento em que surgem os
primeiros registros documentais relacionados ao uso dos
mencionados etnônimos.

Com 10
Chácara da Rosas: Memórias e Heranças de um
Quilombo
Juliano Camargo, Gilca Kortmann, Luciana Raupp,
Denisson Gargione, Josiane Kerbis, Rubiélson Medeiros, Wenderson Farias, Ades Sanches
Universidade La Salle
julianogarin@gmail.com

Este trabalho busca análisar elementos geracionais,
étnicos e religiosos presentes na formação de identidades
culturais na contemporaneidade. Destaca às dinâmicas das
identidades culturais, bem como problematizar estratégias
de positivação de manifestações culturais marginais. O documentário “Quilombo Chácara das Rosas” narrado no artigo
surgiu como uma forma de produção de conhecimento entre
os alunos acerca da realidade de um quilombo urbano, com
suas disputas de memória, no atravessamento entre um
passado marcado pela força das heranças étnico-culturais e
um presente complexo no qual crianças e jovens constroem
suas vivências de forma articulada, tanto por suas memórias
familiares quanto pela multiplicidade de influências socio-

Acervos de mulheres cientistas: construção da
memória e identidade
Maria Leandra Bizello - UNESP
mleandra23@gmail.com

Este trabalho tem como objetivo discutir a constituição
de acervos de mulheres cientistas que trabalharam e trabalham na Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita
37

mento terminológico construído por feministas brasileiras, no
final da década de 90 do século XX, o Tesauro para Estudos de
Gênero e sobre Mulheres (TEG), apresentado pela pesquisadora da Fundação Carlos Chagas, Cristina Bruschini em 1998.
Na década de 90, no Brasil, poderia- se falar então em uma
epistemologia crítica e feminista, e oTEG se propunha a ser o
instrumento síntese deste conhecimento. No entanto, os legados da escravidão no Brasil em termos de dominação racial
e de gênero e as desigualdades da sociedade pós-abolição
conduziram a experiências sociais diferentes para mulheres
negras e brancas. Nesta comunicação, argumentamos que o
instrumento terminológico construído neste processo evidencia a representação de um feminismo hegemônico, de classe
média e branca, gestado no meio acadêmico, e que o mesmo
torna o feminino nele definido como uma ideia universal sem
explicitar qualquer conflito, ou a diversidade da práxis feminista no Brasil. Ancorada no pensamento de Foucault, quanto
à compreensão de uma economia das relações de poder vislumbramos no Feminismo Negro uma forma de resistência
aos diferentes tipos de poder evidenciadas pela imposição de
um feminismo hegemônico. Esse confronto de estratégias entre o poder constituído e a resistência em nível da linguagem
é aqui analisado por meio da luta das mulheres negras no
campo do feminismo e que se distingue pela busca do empoderamento por meio da priorização de termos e conceitos
que representem às especificidades da mulher negra.

Filho – campus Botucatu. Essa unidade universitária foi criada
no início dos anos 1960 como Faculdade de Medicina, Medicina Veterinária e Ciências Agrárias. No ano de 1976 constituiu
junto com outros institutos isolados do interior paulista a
UNESP. Em face do trabalho de organização dos arquivos da
UNESP vimos a necessidade de refletir sobre a documentação
que as cientistas produzem no exercício de suas atividades
acadêmicas, isto é, o ensino, a pesquisa e a extensão. A escolha de uma unidade totalmente voltada para as ciências
da saúde e ciências agrárias se deve à importância que a
Faculdade de Medicina atribui atualmente aos seus arquivos
criando um Centro de Documentação e Memória que guarda
a documentação administrativa produzida pela faculdade e
abrindo espaço para custodiar conjuntos documentais de seus
professores e cientistas. Mais um recorte para nosso trabalho
é que trataremos de conjuntos documentais produzidos por
mulheres cientistas: professoras e pesquisadoras que atuaram
e atuam nessa faculdade desde os anos 1960. Metodologicamente trataremos de maneira exploratória o objeto ao fazermos um levantamento das mulheres docentes desde o início
da faculdade e de seus possíveis conjuntos documentais. Recorreremos também ao método da história oral, para a coleta
de entrevistas no intuito de compreendermos tanto a atuação
docente quanto de pesquisa dessas mulheres cientistas e
sua inserção na vida acadêmica e na constituição da ciência
no Brasil. Articularemos a constituição de acervos pessoais
e institucionais no fazer ciência de mulheres e refletiremos
como gênero, identidade e memória são fundamentais para
o âmbito científico e a construção da memória e identidade
feminina na ciência.

Com 11
A loucura infantil como produção de um educar
adoece[dor] no Brasil

Tensões Identitárias: instrumento terminológico e
questão racial
Míriam Moraes
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
miriam.gontijo.moraes@gmail.com

Marx Eduardo Magalhães De Sá
João Diógenes Ferreira Dos Santos
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia UESB
marx.sa@gmail.com

A construção de instrumentos terminológicos, para além
da sua função de representação e organização de uma especialidade de conhecimento, é aqui apresentada como um referencial empírico para a identificação de práticas identitárias
no momento em que se constituem como terminologias.
Neste sentido, tomamos por referencial empírico um instru-

O presente trabalho tem por objetivo discutir a loucura
infantil como produção de um modelo econômico e cultural
que educa a vida para seguir padrões morais e realizar desejos
fabricados por dispositivos de poder que controlam a subjetividade desde a tenra idade. Propõe também, discutir o
papel do Estado brasileiro nas práticas de “cuidado” na área
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da saúde mental infantil. O tema aqui apresentado faz parte de uma pesquisa de mestrado que está em curso, em que
o foco é a memória das pessoas em sofrimento psíquico e a
trajetória das políticas públicas de saúde mental infantil no
município de Vitória da Conquista, Bahia. O presente trabalho
se apoia no referencial teórico e na metodologia genealógica
de Michel Foucault (2008; 2012 e 2013). Os resultados até
então, apontam que há uma imensa dificuldade do Estado
brasileiro no que diz respeito aos cuidados adequados e à
necessidade de criação de políticas públicas para atender à
demanda daqueles que, no seio do senso comum, são tratados como loucos, especialmente tratando-se de crianças e
adolescentes. Na realidade, o capitalismo fabrica formas e
maneiras de pensar para servir a todos. Fabrica-se a receita
e todos os indivíduos deverão estar incluídos nesse consumo
(SANTOS e SÁ, 2011). É um modelo econômico que educa para
o consumo adoecedor. É uma educação para modos de vida
reativos e impotentes. Há uma lentidão nas leis e na ampliação de práticas de bem estar psicossocial, especialmente no
que diz respeito a crianças e adolescentes. O poder do diagnóstico serve muito mais para fins de controle que realmente
de tratamento. As discussões atuais acerca da saúde mental
correm por um território das ações que atravessam os diversos
saberes e práticas na busca de criação de novas estratégias no
cuidado com crianças em sofrimento psíquico.

vivida. Nesse sentido, a narrativa se constitui como um dos
caminhos cognitivos e linguísticos que possibilita a ordenação
e a organização de sentidos. Desse modo, objetiva-se analisar
as narrativas enunciadas por diferentes agentes sociais sob
a perspectiva da análise do discurso da vertente da Sociolinguística Interacional, contextualizando os dados obtidos
através de estudos que abordam a experiência traumática
sob a óptica da memória. Pretende-se investigar as narrativas de vítimas cujos casos de erro médico geraram danos irreparáveis no seu cotidiano, tanto pela violência diretamente
sofrida, como pelo trauma da perda de um ente querido.
Atualmente, o campo da memória social nos fornece uma
ampla fundamentação acerca da possibilidade de estudarmos a memória e seu caráter subjetivo, capaz de reconfigurar
vidas e impulsionar mudanças na realidade social, a partir do
constante embate entre o lembrar e o esquecer. Os efeitos
produzidos nas vítimas podem gerar distintas reações, seja de
paralisia ou de busca de soluções, para remediar suas próprias
circunstâncias ou para evitar a ocorrência de novos casos com
outros indivíduos.

Processos de Construção da Memória em Cena - Enquanto Chão
Caio Franzolin1,2,3
Instituto de Artes da Unesp - Universidade Estadual
Paulista, Campus São Paulo; 2Grupo de Pesquisa
“Performatividades e Pedagogias” - CNPq; 3A Próxima Companhia - Cooperativa Paulista de Teatro
caiofranzolin@yahoo.com.br
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O erro médico: memórias e narrativas.
Grasiele Barreto Rangel Monteiro
Diana de Souza Pinto - UNIRIO
grasielemonteiro@yahoo.com.br

A pesquisa intitulada Processos de Construção da
Memória em Cena teve por objetivo a criação de um experimento cênico prático que resultou no espetáculo teatral
Enquanto Chão, que possui como disparador a memória de
pessoas que vivem em duas comunidades: Canela(Palmas/
TO) e Patrimônio(Uberlândia/MG) e sua relação com o “progresso”, estas que se encontram em processo de apagamento
cultural e foram acompanhadas em campo. O olhar sobre as
duas comunidades em estágios diversos possibilitou enxergar
na relação com seus habitantes, suas memórias e resistências
como disparadores para construção da poética de criação
cênica da pesquisa/espetáculo. A partir destas experiências
em campo associadas a análises teóricas e práticas de pro-

O presente estudo investiga em que medida o sujeito é
afetado devido a exposição aos acontecimentos traumáticos
sofridos por meio da violência física ou psíquica decorrente
de erros médicos, considerados como o mau resultado em
virtude da ação ou da omissão no atendimento médico, seja
por imperícia, imprudência ou negligência. Procura-se, ainda,
compreender como o sujeito reage diante das circunstâncias
produzidas por esse tipo de experiência. Há no cerne das
reflexões sobre a memória social em situações traumáticas
a possibilidade de construção da memória inserida no paradoxo entre o esquecimento e a lembrança, e a consequente
produção de relatos, narrativas ou escritas, sobre a situação
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dades, produzindo uma forma de reelaboração da experiência
violenta: às voltas com a (im)possibilidade de dizer o trauma, ao discursivizar a dor, a testemunha inscreve um gesto
que instala um lugar no qual corpo e discurso fazem laço,
constituem-se em consonância com um processo subjetivo
inacabável.

cedimentos do teatro contemporâneo sobre a narratividade
ocorreu a criação das referidas práticas cênicas. No caso desta pesquisa o foco da metodologia artística se encontra no
LUME-Teatro da Unicamp – principalmente no que diz respeito a Mimesis Corpórea e o campo do Teatro-Documentário.
Desta forma, o resultado cênico tem por base teórica os procedimentos de construção cênica dos grupos teatrais pesquisados aplicados aos relatos e vivências coletadas em campo
com as pessoas encontradas, que servem como material para
a criação dramatúrgica, corporal e cênica utilizada como procedimento de investigação na sala de ensaio.

Com 12
Memórias da Tenda Espírita Pai Joaquim de Angola
em São João del- Rei, Minas Gerais
Rafael Teodoro Teixeira
Universidade Federal de São João del- Rei
teixeirarafaelteodoro@gmail.com

Testemunho e trauma entre memória e esquecimento
Aline Fernandes de Azevedo Bocchi
FFCLRp - USP / UNIFRAN
azevedo.aline@gmail.com

Quais as memórias que guardam um terreiro fechado?
Essa é umas das perguntas que faço quando passo em frente
a “Tenda Espírita Pai Joaquim de Angola”, localizado na cidade
de São João del- Rei, o terreiro chama atenção dos transeuntes por sua suntuosidade, uma pequena ponte leva para
entrada do terreiro, sua fachada caiada, portas e janelas azuis, instiga ainda mais a curiosidade dos que passam, no topo
uma pequena torre, contendo a imagem de Iemanjá e sobre
a torre uma cruz, mostra a imponência desse terreiro. Mas, a
mais de dez anos o terreiro encontra-se fechado, entregue as
intempéries do tempo e aos atos de vandalismo. Outro aspecto interessante do terreiro é que ele fica localizado próximo ao
centro histórico de São João del- Rei, e nos faz indagar ainda
mais, sobre as histórias e memórias que estão por trás dessas
paredes. Pois a cidade mantém viva em seu cotidiano, as marcas do catolicismo, que estão presentes nas igrejas barrocas
e nos ritos sacros, como a semana santa e a linguagem dos
sinos. Levando em consideração esses aspectos, temos como
proposta para esse trabalho, seguir a lógica das religiões afro-brasileiras, usar da oralidade que as mantém, para conhecer as histórias e memórias do “Pai Joaquim de Angola”. Os
entrevistados escolhidos para esse trabalho, foram tirados da
amostragem de depoentes do projeto de mestrado que vem
sendo desenvolvido, “A voz dos atabaques na cidade onde os
sinos falam: trajetórias de vida de mães e pais de santo em
São João del- Rei” (PGHIS/UFSJ). Em virtude do projeto que
encontra em desenvolvimento, os entrevistados escolhidos
para esse trabalho, tiveram uma relação direta ou indireta-

Situados no campo da Análise de Discurso, colocamos
em discussão a discursivização da violência em testemunhos de mulheres que vivenciaram o trauma de um parto
brutal. Trabalhamos com a ideia de que há um processo
de in-significação de sentidos para a violência obstétrica,
que funciona a despeito da vivência das muitas gestantes
desrespeitadas, agredidas e violadas em seus partos. Em
outras palavras, consideramos que esse tipo de violência é
permanentemente de-signficado (ORLANDI, 2007), ou seja,
ele sofre um processo de apagamento que interdita determinados sentidos, impedindo que as vozes de suas vítimas
ecoem socialmente: ele “está fora da memória”, são sentidos
que não correspondem a um dizer possível, que “não foram
trabalhados socialmente, de modo a que pudéssemos nos
identificar em nossas posições” (ORLANDI, 2007, p. 66). Sentidos que não encontram uma narrativa que os acolha, posto
que interditados em sua significação política, in-significados.
Desta forma, tendo em vista que, para Derrida, o testemunho
se volta constantemente para uma causa: “a justiça, a verdade
como justiça” (2005, p. 529), consideramos que a narração do
trauma possa produzir um acontecimento desestabilizante de
uma memória que naturaliza o abuso, brutalidade e opressão
médica. Assim, o testemunho, considerado linguagem em
ato, abriga um potencial de resistência. Seu funcionamento
permite a apreensão de fragmentos de corpos e subjetivi40

mente com as atividades do terreiro do Pai Joaquim de Angola, portanto iremos debater a relação dessas pessoas com
a memória do terreiro e também com a memória da cidade,
bem como quais os motivos que levaram o fechamento do
terreiro.

Novos olhares sob a coleção de objetos sagrados Afro-brasileiros sob a guarda do museu da polícia civil
do rio de janeiro

Música, Turismo e a Desterritorialização do Sagrado

A coleção de objetos sagrados atualmente sob a guarda
do Museu da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro formou-se a partir do cumprimento dos artigos 156, 157 e 158
do código penal de 1890 que criminalizava a prática ilegal
da medicina, a magia e o charlatanismo. O valor do conjunto foi reconhecido em 1938 através de seu tombamento
pelo então Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico, atual
IPHAN, completando 80 anos de tombamento em 2018. É o
primeiro registro do livro de tombo Arqueológico, Etnográfico
e Paisagístico, denominado Museu de Magia Negra. As múltiplas classificações nas quais os objetos foram categorizados
evidenciam sua biografia cultural. Entretanto, é o caráter
sagrado que será ressaltado e, principalmente, a relação dos
objetos com o povo de santo, representado por Mãe Meninazinha de Oxum, ialorixá do Ilê Omolu e Oxum em São Mateus,
São João de Meriti. Apresenta-se, assim, a reivindicação por
repatriação dos objetos, inserindo a inciativa em um panorama nacional e internacional dos debates sobre propriedade
cultural.

Pamela de Oliveira Pereira
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
pameladeoliveirap@gmail.com

Adriana Cavalcanti
Fundação Oswaldo Cruz
adriana.edugrio@gmail.com

As músicas sacras afro-brasileiras compõem o desfile sonoro dos jogos de memórias e esquecimentos acerca dos festejos populares da cultura pernabucana. O presente trabalho
vem reforçar a importância de colocar em análsie as práticas
de dessacralização da memória sagrada da música popular
brasileira, especialmente as de matriz afro-pernmabcana,
como o coco de roda, maracatu, cavalo marinho.
Essas memórias músicas e suas formas de transmissão
de saberes, trazem em seu escopo o cultivo a alegria e a
celebração como fonte de saúde e coletividade dentro das
comunidades tradicionais sagradas. Com a tomada do carnaval como disputa entre grupos rivais, açoitados pelo mesmo
chicote bélico das premiações carnavalescas, pretende-se
colocar em análise os mecanismos da economia da industria
cultural, os usos políticos dos atos de memoração e esquecimento dos mestres da cultura, dos guardiões da música sacra
afro-pernambucana, sua relação com as comunidades de
Jurema, protetoras e perpetuadoras da traição do brinquedo
popular e sua cooptação pelo sistema mercadológico mundial, através do turismo. As festas profanadas requerem o olhar
investigador e a crítica aos atravessamentos constitutivos da
memória social da arte popular no nosso país.
A tese de doutoramento que está sendo desenvolvida
sob a orientação do professor Javeir Lifschitz (UNIRIO), nos
convoca a habitar as tensões e lutas de poder que os usos das
memórias e esquecimentos, sobre a importância das comunidades de jurema sagrada na disseminação cotidiana dos
festejos populares e frente a apropriação cultural dos sistemas de turismo e grandes eventos , servindo-lhes para forjar
estratégias de afirmação da importância dessas comunidades
como guardiães desses saberes e fazeres.

As religiões afrodescendentes no Brasil: mestiçagem ou crioulização?
Sebastião Sant Anna - UNIRIO
sebastiaothauzs@hotmail.com

Édouard Glissant, ao estudar o processo de identidade
apontou dois pontos básicos que os envolvem: crioulização
e mestiçagem. Analisando os deslocamentos humanos,
sobretudo os dos negros africanos, traficados em navios negreiros, com mistura de diversas etnias, o autor aponta para
o fato de que não só as mesmas como as demais encontradas em seu destino final mantiveram em nível de memória
ritos, canções e tradições que, ao se misturarem recompuseram-se a partir de pensamentos de rastro/resíduos linguagens válidas para todas. Isso, por sua vez, contribuiu para um
sentimento de indentidade. No entanto, o autor observa tais
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construções sob a ótica da crioulização, onde os elementos
reconstruídos colocados em presença de outros estariam
em mesmo patamar de valor, e da mestiçagem, que poderia
ser entendido como uma espécie de enxerto, ocupando um
lugar de inferorização às vistas dos elementos culturais dos
colonizadores. Esse trabalho se propõe discutir a construção
religiões das raízes afro-brasileiras, candomblé e umbanda,
formadas com a participação diferentes etnias africanas e o
lugar que elas ocupam no cenário nacional. Tal perspectiva
envolve o seu desenvolvimento desde período escravocrata,
até o cenário atual, onde encontramos estudos de resgates
antropológicos em meio acadêmico, exposições midiáticas,
fiéis brancos e de classe média e movimentos culturais resgatando antigas culturas. Estariam as religiões afro-brasileiras num patamar da crioulização, ou apesar de tais mudanças
ainda representariam um modelo de mestiçagem?

uma nova forma de construir e atualizar o conceito biblioteca
pública, levando em consideração características que edificam um conceito como: dinâmico, fluido, inacabado, orgânico, vivo e em devir.

O conceito de memória em Arendt
André Luis de Souza Alvarenga
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
prof.andre1305@gmail.com

A pesquisa proposta tem como objetivo apresentar o
campo discursivo da Memória Social fundamentado na teoria política da filósofa Hannah Arendt, especificada em três
momentos de seu pensamento: a tradição; a conservação;
e a criação. Desta maneira, através da análise imanente da
obra da autora, a proposta é investigar o caminhar da norma
sustentada pelo fio perdido da tradição, seu exercício concreto
alcançado no que ela denominou de totalitarismo e uma possibilidade de escape deste movimento a partir da premissa
agostiniana, do propósito do Homem, recordada incessantemente por Arendt em suas obras. Com a pesquisa alicerçada
nestas três modalidades pensadas pela filósofa no decorrer de suas obras, o questionamento principal da pesquisa
proposta é: o que Hannah Arendt pode colaborar ao fecundo
campo da memória social? É importante ressaltar que: (I) A
memória social pode ser entendida como a construção do
processo dinâmico da vida social, um campo conflituoso onde
se situam inúmeros processos de articulação de lembranças e
esquecimentos, bem como processos traumáticos, dos distintos atores sociais, semelhante ao campo da política, pensado
pela filósofa. (II) Apesar de tudo, sua perspectiva politicista
rendeu-lhe inúmeras críticas de estudiosos materialistas, que
apontam os limites dos desdobramentos práticos de sua teoria. Por fim, para investigarmos a relação da memória social
com a teoria política de Hannah Arendt, que gira em torno da
temática do totalitarismo, devemos entender brevemente o
caminhar pessoal e intelectual da autora.

Com 13
Bibliotecas Públicas Brasileiras: sob a perspectiva
da memória e experiência
Daniele Achilles, Jô Gondar - UNIRIO
daniele.achilles@unirio.br

Trata-se de uma pesquisa social qualitativa aplicada,
que tem como objeto de investigação as bibliotecas públicas.
Apresenta um breve histórico da formação do conceito. Enfatiza pontos de vista sobre as construções teóricas acerca da
conceito. Indica como hipótese a desconexão teorico-pratica
do conceito e confirma tal hipótese a partir das elaborações
de Alfaro Lopez. Indica a Memória Social como um campo
transdisciplinar que serviu de alicerce para compor a tessitura
desta investigação. Apresenta a categoria experiência, fundamentada por Walter Benjamin, como chave para a construção
do objetivo a que se propôs nesta pesquisa. Lança o recorte
metodológico baseado na metodologia da triangulacao, utilizando como método a observação participante e entrevistas
a fim de alinhar a fundamentação teórica com a investigação
empírica realizada no Parque Biblioteca Belém, em Medellín,
na Colômbia. Inaugura uma nova via para o entendimento
conceitual relativo às bibliotecas públicas brasileiras, baseando-se na concepção do movimento e da experiência. Propõe
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Memória e turismo: desdobramentos subjetivos da
virtualização da vida.

Novas formas de experiência: a violência estética no
cinema hollywoodiano contemporâneo

José Mauro de Oliveira Braz1
Francisco Ramos de Farias2
1
UNIRIO, PPGMS; 2UNIRIO, PPGMS
jmobraz@yahoo.com.br

Johanna Gondar Hildenbrand - UNIRIO
johanna_gondar@hotmail.com

A partir da identificação de um fenômeno contemporâneo, o aumento da violência em expressões artísticas, temos
como proposta discutir a possibilidade de elaboração da violência. Esta não seria um fenômeno exclusivo da contemporaneidade. A violência faz parte da construção da sociedade
humana desde as suas comunidades primitivas. Já a sua espetacularização é um fenômeno do nosso tempo. Aqui abordaremos essa questão através da violência estética do cinema
contemporâneo hollywoodiano. Não necessariamente vamos
atribuir essa estética a filmes com imagens de conteúdo violento (como assassinatos e cenas de violência explícita), e sim
a filmes com uma forma estética imposta autoritariamente
ao espectador. Seja através de choques imagéticos ou de
sensações padronizadas, filmes esteticamente violentos são
filmes sobre os quais não temos liberdade de interpretação e
chance de elaborar como experiência, filmes nos quais ocorre
“o predomínio da ação espetacular sobre formas mais reflexivas e íntimas de narração, o fascínio por um presente sem
memória” (CANCLINI, 1995, p.40-41).
O filósofo alemão Walter Benjamin, em seu famoso texto
sobre A obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica
(1933), nos apresenta a hipótese que existem choques que
entorpecem e existem choques que despertam. Seria possível
pensarmos uma elaboração da violência a partir da própria violência? Seria possível que as formas artísticas esteticamente
violentas, tão facilmente consumida por nós, funcionem
como espaços de criação a partir da devastação? Em outros
termos, iremos investigar se a violência estética imposta a
nós, espectadores, através de produtos audiovisuais, nos faz
desenvolver novas formas de percepção e sensibilidade, novas
formas de experiência ao invés da paralisia, do embotamento,
da anestesia. Queremos discutir novas formas de experiência
após a destruição da mesma.

Pretende-se por intermédio deste trabalho introduzir a
reflexão acerca das alterações subjetivas que podem estar, ou
que efetivamente estão sendo alteradas, em decorrência do
aumento da utilização das redes de informação virtuais. Apesar de o eixo matricial do presente evento tratar da Memória
diretamente vinculada ao Turismo, a presente proposta visa
deslocar a iniciativa de investigação da tese de doutoramento
do autor, para aplicá-la ao contexto do turismo principalmente
levando em consideração o alto grau de atravessamento tecnológico com o qual nos deparamos hoje. Pensar o cenário do
mundo atual sem o atravessamento das redes de interação e
dos equipamentos que a realizam, constitui-se tarefa praticamente impossível, uma vez que com este novo cenário as
fronteiras entre as coisas praticamente desapareceram, quer
dizer, os organismos vivos e as coisas da natureza não mais se
separam, em função da ausência de balizadores que, até então,
serviam de referência ao homem. O esgarçamento das fronteiras pode ser pensado com relação ao tempo, pois o tempo não
tem início e provavelmente não tem fim, levando-nos a pensar
uma indicação de Bergson (1990) acerca da hipótese de ser o
espírito uma coisa que se caracteriza pela duração. Nesse sentido, podemos entender que a duração pensa e sente de forma
atemporal, como operam as tecnologias digitais. Estando essas
tecnologias, presentes atemporalmente na sociedade, quais
são os efeitos dessa presença, em nossa subjetividade, quando se pensa a questão do turismo? Atenhamo-nos à vivência
dos lugares. Será que a frequência e as vivências das pessoas
nestes lugares estão, de alguma forma, sendo atravessados
pela virtualidade? Caso sim, o que é a potencial resposta para
a questão, quais são os efeitos sob a subjetividade dos usuários
de tecnologia diante de informações acerca dos lugares que
ficam disponíveis em rede?

43

Com 35

Formas de menosprezo, memória histórica e reconhecimento subjetivo no pós-conflito colombiano

“Negro sambando esquece da dor”: trauma e resistência na Sapucaí

Rafael Andres Patino
Universidade Federal do Sul da Bahia
rafa.patigno@gmail.com

Andiara Pereira - Unirio
andiara.deedee@hotmail.com

Nas últimas duas décadas o governo colombiano implementou distintas estratégias, orientadas á resolução de um
conflito armado que deixou mais de 8 milhões de vítimas.
As políticas públicas instituídas para tentar resolver esta confrontação podem ser classificadas em três categorias: bélicas,
de negociação e conciliação, e de reparação dos danos. A
última categoria mencionada reúne ações para a reparação
material, moral e simbólica das vítimas da violência, entre as
quais se encontram os processos de justiça e verdade, como
cenários de disputa pela construção da memória histórica
do conflito armado, dos quais fazem parte pesquisadores,
intelectuais, artistas, perpetradores e vítimas, entre outros membros da sociedade. A partir de uma perspectiva
histórico-cultural da subjetividade, este trabalho analisou a
significação das formas de menosprezo experimentadas por
vítimas e sobreviventes da violência em Colômbia, identificando as consequências subjetivas e intersubjetivas desses
atos. Os resultados sugerem que os maus tratos, a privação
de direitos e as formas de degradação e ofensa afetam a autoconfiança, o autorrespeito e a autoestima dos sujeitos submetidos a tais práticas. No entanto, a participação em movimentos sociais e lutas pela restituição de direitos, são ações que
podem contribuir para superação do sentimento de vergonha
derivado da privação de direitos jurídicos. Da mesma forma, o
julgamento dos perpetradores dos crimes, a realização ações
coletivas, a construção de vínculos afetivos e familiares, e a
participação em processos de construção da memória histórica do conflito, constituem estratégias que podem contribuir
para a elaboração da experiência traumática. Em conclusão, a
batalha pela verdade em contextos de violência generalizada
e sistemática, é uma batalha pelo reconhecimento subjetivo e
intersubjetivo das memórias dos sobreviventes.

O carnaval do Rio de Janeiro atrai pessoas de todos os
lugares, encantadas pelas festas que ocorrem initerruptamente durante uma semana, dentre as quais os grandiosos
desfiles das escolas de samba. Estima-se que a cidade tenha
recebido aproximadamente 1,5 milhões de turistas nesse
período de 2018, impactando a economia local em R$3,5
bilhões. Especificamente pela Marquês de Sapucaí, avenida
onde acontecem os desfiles, passaram cerca de 500 mil pessoas durante os seis dias de apresentações, de acordo com dados da Riotur, empresa de turismo municipal. Ao lado desses
magnificentes números divulgados pelas autoridades, encontra-se uma história de conflitos relacionados às vivências e às
memórias negras. Por um lado, o samba, desde suas primeiras
manifestações no século XIX até a contemporaneidade, viabiliza a celebração da alegria mesmo em contextos de pobreza
marcados pela segregação racial. “Negro sambando esquece
da dor”, cantou Simonal no Samba de Negro (1964). Por outro
lado, ainda que a música e a dança elaborem uma cultura de
resistência própria da diáspora negra no Brasil, as construções
alegóricas nos desfiles das escolas de samba não raro rememoram o sofrimento da escravidão e os resíduos das senzalas
presentes nas favelas, expondo, paradoxalmente, memórias
de eventos traumáticos em contextos festivos altamente especulados pelo capital financeiro. Assim, a presente proposta
de comunicação consiste em uma reflexão sobre os desfiles
da Paraíso do Tuiuti, Acadêmicos do Salgueiro e Beija-flor de
Nilópolis realizados no ano de 2018. Objetivando a articulação de uma análise estético-política acerca da construção
imagética da memória e da vivência negra nos enredos e nas
alegorias dessas escolas de samba, pretende-se evidenciar as
relações de poder que culminam tanto no engendramento
de resistências quanto na reprodução de estereótipos concernentes à experiência negra.
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O direito à verdade e à memória como oportunidade de constitucionalismo democrático: a
escravizada e a advogada Esperança Garcia e a
memória como ponte entre a desigualdade e a
igualdade constitucional

A mútua influência das atuações literárias e burocráticas de Machado de Assis

Maria Sueli Rodrigues de Sousa Sousa
Univerisdade Federal do Piauí
mariasuelirs@ufpi.edu.br

Trata-se de ilustrar a influência da atuação de Machado
de Assis, famoso escritor oitocentista, na segunda seção da
Diretoria da Agricultura do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas em seu fazer literário. Utilizando processos administrativos, de conflito de terras, nos quais o Bruxo do
Cosme atuou nas décadas de 1870 e 1880, bem como contos
e romances de sua autoria, exporemos a existências de uma
mútua influência entre as suas atividades burocráticas e literárias. Consideraremos, sobretudo, dois casos envolvendo
respectivamente territórios da Floresta da Tijuca, no Rio de
Janeiro, e do extinto aldeamento do Riacho do Mato, ambos
encontrados no Arquivo Nacional. Demonstraremos como
temáticas, vocabulário e retóricas existentes nos embates
territoriais do XIX foram apresentados e representados em
seu conto Na Arca: Três capítulos inéditos do Gêneses e no
romance Memória Póstumas de Brás Cubas.

Pedro Parga Rodrigues
Secretaria Municipal de Educação - Rio de Janeiro/
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
pedropargar@hotmail.com

Esperança Garcia atuou como súdita do rei em 1770
ao peticionar ao representante do rei para que tomasse
providências diante de caso de abuso do direito. Duzentos e
quarenta e sete anos depois a Ordem das Advogadas e dos Advogados do Brasil – OAB, Seccional Piauí, atendendo a requerimento da Comissão da Verdade da Escravidão Negra da seccional, reconheceu este ato como atuação advocatícia por isso
concedeu-lhe um título simbólico de advogada. O presente
texto visa discutir a atuação advocatícia de Esperança Garcia
naquela comunidade política fundada na desigualdade e os
sentidos de sua titulação numa comunidade política fundada
na igualdade, de modo a tratar a perspectiva constitucional
do passado e do presente. A discussão é guiada pela questão:
quais os sentidos do reconhecimento de Esperança Garcia
como advogada atribuídos no presente ao pertencimento às
comunidades políticas desigual e igual? E como orientação
teórica, a hipótese de que tanto no passado quanto no presente os sentidos são de reconhecimento do pertencimento à
comunidade política, no passado um pertencimento mitigado pelo fundamento da desigualdade e no presente como direito à verdade e de memória com base em duas orientações
teóricas: uma jurídica constitucional com base em Dworkin
(2003) e Habermas (1997) dialogada com teorias sociológicas referentes ao direito à memória e à verdade. O texto foi
produzido a partir de análise bibliográfica e documental com
organização através de mapas de associação de ideias (SPINK,
2010). E está organizado em dois itens: o peticionamento
de Esperança Garcia numa comunidade política fundada na
desigualdade e os sentidos no presente do peticionamento
numa comunidade política fundada na igualdade.

O testemunho e a reparação simbólica como
bandeira de luta clínico-política
Cristiana Figueiredo Corsini Corsini - UNIRIO
cristianacorsini@hotmail.com

Os longos anos de repressão e de violações aos direitos
humanos sofridos na época da ditadura trouxeram graves
consequências à sociedade brasileira. O silenciamento social como resposta às políticas de esquecimento produzidas
no país anestesiou as memórias coletivas, prejudicando as
gerações posteriores. Na esteira dos estudos sociológicos de
Pollak (1989), as memórias subterrâneas dos grupos negligenciados pela recente história brasileira ressurgem recentemente através do testemunho, evidenciando outros espectros
da memória coletiva, que envolvem ex-presos e perseguidos
políticos e seus familiares em várias situações, como torturados, sequestrados e desaparecidos, assassinados ou exilados.
Desde sua criação, a Comissão de Anistia teve como ponto
basilar a promoção da memória e da reparação perante as
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violações fundamentais. Buscando-se um reencontro com
o passado, o Projeto Piloto das Clínicas do Testemunho da
Comissão de Anistia surgiu como um desdobramento de um
longo processo de lutas pela responsabilização do Estado
pelos crimes cometidos. Por intermédio do 1° edital lançado
em 2012, este projeto de cunho clínico-político fomentou a
criação de núcleos de apoio psicológico aos afetados diretos e
indiretos da ditadura, assim como aos afetados pela violência
estatal da atualidade, visto que “qualquer reparação que se
restrinja aos campos financeiro e moral deixa uma fissura no
campo psicológico” (OCARIZ, 2015, p. 10).

limites entre o que Foucault considera como “verdade” e o realismo na fotografia; b) a fotografia e a sua relação com os dispositivos de poder, e c) uma problematização empírica, à luz
dos estudos de Foucault, de uma fotografia da Sociedade Vicentina de Ilhéus-BA (abrigo para idosos), realizada em 1916.
Na análise da fotografia, a preocupação se voltou para a interpretação da construção dos corpos a partir desse documento
fotográfico. Nesse percurso nos apoiamos também em Dubois
(2004). Nossa questão voltou-se a descoberta de como esses
paradigmas podem ser relacionados com a compreensão de
verdade em Foucault. Assim, a fotografia do abrigo deixa de
estar limitada a observação como um espelho do real, e passa
a ser um símbolo, cujo signo é dotado de “acordos”. A ligação
desses dois modelos a definição de verdade atrai reflexões de
Foucault para quem “ a verdade é produzida graças as múltiplas coerções e produz efeitos regulamentados de poder”
(FOUCAULT, 2001, p. 12). Inspirados pela teoria do Panótico,
desenvolvemos o exercício de fotografar a cidade assumindo
outro olhar, como também um posicionamento crítico diante
do que está posto. Isto nos ajudou a entender a memória
resguardada tanto nos prédios escolhidos, quanto no imaginário das pessoas, já que ao estudar o processo de formação
da cidade de Ilhéus nos deparamos com a presença de nomes
que detiveram influência na cidade, os coronéis do cacau que
interferiram nitidamente nas vias urbanas e espaços públicos,
em uma disputa silenciosa por poder através de gestos caros
para a cidade. O Panóptico em Ilhéus exibiu-nos uma “situação de poder” como marca presente de um real possível, na
qual seus indivíduos são também alvos.

Vestígios de um passado que a cidade quer apagar
Ânia Chala
Universidade LaSalle
ania.chala@gmail.com

O presente artigo reflete sobre um achado arqueológico
recente na capital gaúcha: o marco de entrada da Casa de Correção de Porto Alegre, prédio que foi um importante ponto de
referência na cidade até o começo da década de 1960, cuja existência designava o espaço geográfico conhecido como Ponta
da Cadeia, e que, por cerca de um século, foi também um dos
locais mais temidos pela população porto-alegrense. Descoberto durante as obras na Orla do Guaíba que envolveram a revitalização da Praça Júlio Mesquita, no Centro Histórico, esse
vestígio do passado foi reencontrado, identificado e registrado por uma equipe de arqueólogos para, na sequência, ser
ocultado e esquecido, seguindo uma prática que se perpetua
no tratamento do patrimônio histórico brasileiro. Faço um paralelo entre esse percurso de redescoberta e apagamento e
os processos da memória e esquecimento no espaço urbano.

Com 36
Turistificação na zona portuária carioca: imagens,
narrativas e memória

A fotografia como um dispositivo em Michel Foucault para um diálogo com as representações de
poder da cidade de Ilhéus-Bahia

Marina Hastenreiter
Universidade Federal Fluminense
marinahs@id.uff.br

Gracielle de Jesus Soares, Felipe Eduardo Ferreira
Marta - Univerdade Estadual do Sudoeste Da Bahia
gracisoares92@gmail.com

No mundo contemporâneo é fácil identificar paisagens,
espaços, lugares e territórios onde ocorrem processos de turistificação. Partindo da perspectiva que admite o turismo
enquanto fenômeno espacial, social, cultural e econômico,
o processo de turistificação corresponde a apropriação de

O presente estudo buscou aproximar alguns elementos
da obra de Michel Foucault às teorias da fotografia. Nesse sentido, identificamos três possibilidades para este diálogo: a) os
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assentadas, órgãos da esfera pública estadual e municipal,
desenham-se os contornos da arena referente à turistificação
da cultura da Fazenda Rubião, assentamento da reforma
agrária que tem como herança o desmanche do município de
São João Marcos, atual Rio Claro/RJ, mas que também encontra-se em meio a unidades de conservação ambiental.

espaços, criando-os e reinventando-os tendo como objetivo
as atividades a este vinculadas. Fundamenta-se no entendimento de que é necessário considerar a historicidade do
território e sua variação conforme contexto histórico e social
para entender a atividade turística em determinado local.
Nesse sentido, o presente trabalho busca fazer uma breve
análise de ações de produção de imagens e narrativas do turismo vinculadas à Zona Portuária da cidade do Rio de Janeiro,
entendendo que a produção de novas imagens e narrativas
guarda uma relação complexa com a memória da região, fundamentalmente àquelas ligadas à escravidão. Este trabalho
parte de reflexões teóricas que associam a turistificação às
referidas ações. Em especial, como breve ensaio empírico,
pretende-se fazer uma análise da evolução do turismo nos
bairros da Gamboa e Saúde, antes e após o Projeto Porto Maravilha. Como metodologia para a referida análise, recorreu-se
a mapas e guias turísticos dos últimos 10 anos; foram realizadas entrevistas com guias de turismo; além de um relato
de percepções pessoais fruto, da participação da autora em
um tour pela Zona Portuária. Identificou-se nesse estudo, que
a produção de imagem turística e as narrativas vinculadas à
Zona Portuária foi intensificada após o Porto Maravilha, sobretudo nos bairros da Gamboa e da Saúde, incorporando nos
novos roteiros atividades turísticas que trazem a memória da
região, na perspectiva apontada neste trabalho.

Inclusive, praia!
Alessandra Gomes, Madjer Amorim
Coletivo Tiquira com Cuxá
pajama_producoes@hotmail.com

A primeira estação de lazer em múltiplos formatos
acessíveis na beira da praia. Nela, pessoas com deficiência,
baixa mobilidade, idosos, adultos, jovens e crianças têm
acesso gratuitamente a uma estação de lazer plural, com as
mais diversas atividades adaptadas para todo o público. Funcionando desde setembro de 2017, todo o domingo, das 9h
as 17h na praia do Calhau na cidade de São Luís - Maranhão
(capital patrimônio Mundial da Humanidade pela UNESCO), a
estação até janeiro nden2018 recebeu mais de 900 ((novecentos) visitantes. Sempre com as ações e atividades ofertadas
gratuitamente, o projeto é uma iniciativa da sociedade civil
organizada.O ponto mais forte do projeto é a oferta do banho assistido, que consiste em dar acesso a pessoas com deficiência física ou com baixa mobilidade oportunidade de ter
acesso ao banho de mar através do uso de cadeiras de banho
anfíbias. O visitante é colocado na cadeira anfíbia (cadeira que
anda com facilidade na areia e entra na água), e é levado até
o mar, em companhia de monitores treinados e capacitados
para realizar a atividade.
Além disso, na estação, composta por uma rampa de
acesso a areia (que propociona acessibilidade e autonomia
no acesso até a área de lazer), duas tendas e um espaço com
mesas, cadeiras, jogos e diversas atividades, o visitante pode
permanecer pelo tempo que quiser desfrutar das belezas e riquezas naturais da praia do Calhau, além da socialização com
as demais pessoas da estação de lazer. A ideia é proporcionar
a todos, igualdade de participação ao lazer, respeitando as
diferenças de cada um.
Um importante p0asso para o desenvolvimento do turismo acessivel no Estado do Maranhão.Idealizado e desenvolvido pelo Coletivo Tiquira com Cuxá, o projeto Inclusive Praia é

Ruralidades em disputa: a memória de assentados
da Fazenda Rubião e o turismo
Dan Gabriel D’Onofre, Salomé Lima Ferreira de
Almeida - UFRRJ
donofretur@gmail.com

O objetivo desta obra é tratar de assuntos ligados às
relações e disputas sobre a turistificação de um território e de
uma cultura que se assentam em ruralidades. Através do Núcleo de Extensão em Desenvolvimento Territorial (NEDET) sediado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, entes
organizadas/os buscam assistência técnica de organizações
científicas responsáveis pela turistificação de memórias. Este
trabalho resulta em relato ligado ao processo de organização
de parte das assentadas e dos assentados da Fazenda Rubião,
no município de Mangaratiba, no Sul do Estado do Rio de
Janeiro. Assim, por meio da aproximação junto às famílias
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PASSEIO ESCOLAR TURÍSTICO: NA PERSPECTIVA DA
FORMAÇÃO PARA CIDADANIA

patrocinado pela CEMAR e Governo do Estado do Maranhão
através da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte. Deu praia,
Inclusive Praia!

Tatiana Modesto Pimentel
Secretaria de Educação do Distrito Federal
tatianamodesto@gmail.com

Imagem, Turismo e Exploração sexual de crianças

A presente dissertação de mestrado se propõe a investigar as práticas pedagógicas que envolvem o passeio escolar
turístico, partindo de uma análise sobre o currículo publicado pela Secretaria de Estado de Educação do DF – SEEDF
(2014a), que tem como fito promover a formação cidadã. O
cidadão do Distrito Federal, independente de sua classe social, tem o direito de experienciar a cidade onde mora, como
também a cidade de Brasília, por meio de seus monumentos
arquitetônicos, belezas naturais e culturais incorporadas
aos espaços planejados e também nativos. O estudante de
4º ano da Rede Pública do Distrito Federal dispõe, em seu
currículo escolar, o conteúdo a ser estudado sobre a história
e construção de Brasília e, consequentemente, das Regiões
Administrativas, onde muitos deles residem. Na atualidade,
o mundo virtual se faz mais presente do que o mundo real.
E isso pode distanciar a relação do sujeito com a sua história
e a história da cidade onde habita, no que diz respeito à construção da cidadania. Nesse sentido, o passeio escolar turístico pode ser uma alternativa de construção dessa cidadania,
já que ele apresenta um encontro com essa realidade vivida
pelo estudante, sua experiência, ou seja, sua própria história.
Na perspectiva de pesquisar esse fenômeno social, a formação
do sujeito cidadão por meio da prática pedagógica, e para
analisar o passeio escolar turístico, optamos pela abordagem
metodológica da pesquisa qualitativa, com o nível de profundidade interpretativa, utilizando a pesquisa-ação. Concluiu-se
que o passeio escolar turístico contribui enquanto metodologia e prática pedagógica para a compreensão do processo de
formação educacional do cidadão.

Carla Cruz - IPHAN
fcruz.carla@gmail.com

A atividade turística é frequentemente associada ao
desenvolvimento econômico e a geração de emprego e
distribuição de renda. No entanto, se esta atividade não for
planejada com parâmetros que respeitem os direitos humanos, seu caráter positivo pode ser superado por aspectos
nocivos com, por exemplo, a exploração sexual de crianças.
Percebe-se então que na realização ética do turismo não deve
ocorrer exploração. Portanto, sugere-se uma análise a respeito da utilização do termo “turismo sexual” para designar as
atividades relacionadas à exploração sexual de crianças no
turismo. Frequentemente utiliza-se a terminologia “turismo
sexual” para fazer referência à exploração sexual de crianças
no turismo, porém é interessante ressaltar que ao utilizar-se
a terminologia “turismo sexual” para designar as atividades
de compra e venda de sexo com crianças dentro da cadeia
produtiva do turismo, pode-se confundir o ato criminoso de
exploração sexual com categorias de turismo (turismo de
eventos, rural, religioso, entre outros) formalmente trabalhadas no Brasil e potencialmente geradoras de desenvolvimento (social, cultural, econômico e natural) sustentável. No
Brasil, o imaginário construído por meio da mídia turística foi
responsabilizado por atrair para o país uma demanda turística com interesse em vivenciar experiências sexuais exóticas.
Portanto, é imprescindível a discussão sobre o redirecionamento do imaginário, a fim de despertar outros interesses
na demanda e na oferta turística do Brasil visando garantir a
sustentabilidade dos destinos turísticos e a legitimação social
e política das ações de proteção às crianças no turismo.
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Com 37

O veículo leve sobre trilhos na cidade do Rio de
Janeiro: crescimento e valorização cultural da
Cinelândia?

Temporalidades na Avenida Paulista: narrativas em
literatura e urbanismo.

Jaciara Rosalino da Silva Unfer, Roberto Motta
da Rosa, Renato Fonseca de Arruda, Lilian Alves
Gomes, Felipe Gonçalves Felix
CEDERJ/CEFET
fonsecaarruda@gmail.com

Fabiola Lowenthal, Jane Victal
PUC Campinas, POSURB
flowenthal@uol.com.br

O presente trabalho tem como proposta examinar a
congruência de temporalidades distintas nos espaços urbanos e apresentar a Literatura como uma ferramenta de
auxílio no entendimento da história da cidade e instrumento
de aproximação das narrativas múltiplas. Para isto, são pontuados aspectos da trajetória da Avenida Paulista, desde sua
inauguração (1891) até as décadas de 1950/1960, quando se
intensificou o processo de verticalização da área, apresentando-se como base para a análise conclusiva, o espaço e suas
apropriações contemporâneas. A presença de manifestações
literárias é demonstrada permeando o percurso da história
urbana, com destaque para autores como Mário de Andrade e
Ignácio de Loyola Brandão. Como recorte espacial, a pesquisa
enfatiza especificamente o trecho da Avenida onde se localiza
o Parque Trianon (1892) e o MASP (1968), considerando no
local, a existência de duas temporalidades. Como um elemento de estudo de caso complementar, apresenta-se ainda
o Edifício Baronesa de Arary (1954), que se localiza em uma
das esquinas deste trecho. A partir da análise das camadas
urbanas, marcadas no espaço-tempo, realizou-se o exame da
essência e identidade do espaço através das imagens apresentadas pela ocupação urbana no decorrer deste período.
Seguindo assim, uma proposta interdisciplinar, foram considerados os elementos da narrativa literária como referências
para compreender as transformações do espaço, buscando-se
encontrar ecos em uma relação dialética, na qual a realidade
escreve a ficção e a ficção reflete os anseios da sociedade em
determinado corte de tempo-espaço. Como referência teórica, os seguintes autores foram utilizados em destaque: Alfredo Bosi, nas análises literárias, Bernardo Secchi nos estudos
urbanísticos e Gaston Bachelard nas abordagens relativas à
filosofia do espaço.

Ao observar a realização do projeto do Veículo Leve sobre
Trilhos (VLT), que mudou significativamente a face da região
central da cidade, o presente artigo propõe-se a analisar a importância do VLT para o desenvolvimento do turismo por meio
da revitalização do Centro, mais especificamente a região da
Cinelândia. A motivação decorreu após a escolha da cidade
do Rio de Janeiro para sediar as Olimpíadas de 2016, com o
acompanhamento da execução de uma série de obras, reformas, adaptações e reestruturações para que a cidade pudesse
receber os turistas, esportistas e atender a população local.
No conjunto de obras foi implementado o projeto do Veículo
Leve sobre Trilhos (VLT), que trouxe um sistema de operação
sobre trilhos que transita pelo interior do Centro do Rio e dá
acesso a muitos patrimônios históricos e culturais, muitos situados na Praça Floriano Peixoto, conhecida como Cinelândia.
Para tanto, o estudo pautou-se em pesquisas bibliográfica em
periódicos online, documentais em sites oficiais do Estado e
da empresa responsável pela manutenção do meio de transporte, bem como em meios de comunicação institucionais e
das mídias nacional, regional e local. A partir do trabalho de
campo, com as entrevistas e observações, pode-se constatar
que na opinião dos frequentadores entrevistados, atualmente
a região está “mais valorizada” e vem sendo frequentada por
pessoas que, em outros tempos, não sentariam na Cinelândia
para descansar, conversar, ler ou observar o movimento da
cidade. Mas os frequentadores entrevistados apontaram alguns pontos negativos com o VLT, como mudanças no trajeto
de algumas linhas de ônibus, que o VLT não abrange todas as
áreas do centro do Rio de Janeiro e o alto custo da passagem.
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Museu e Escola: pensando as possibilidades de trabalho com narrativas afro-brasileiras

Migração universitária e preconceitos: performances narrativas de um aluno migrante

Vinícius Oliveira Pereira
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
viniciusoliveirapereira@yahoo.com.br

Letícia Fonseca Richthofen Freitas
Universidade Federal de Pelotas
letirfreitas@gmail.com

O fim do século XX e início do século XXI foram marcados
por discussões que apontavam para necessidade de uma revisão da história a partir da valorização dos diferentes grupos
étnicos que compõem a sociedade brasileira (PEREIRA, 2011).
O sistema de ensino brasileiro e as instituições museais, nesse
contexto, foram questionados a respeito do modo como
representavam a população afro-brasileira e os símbolos
culturais ligados a ela (SANTOS, 2015). Tendo em vista esse
cenário, o artigo, desenvolvido com base em uma pesquisa
de doutorado ainda em andamento, visa, primeiramente,
discutir os fatores que colaboraram para revisão dos papéis
desempenhados por museus e escolas e, em seguida, identificar e debater as possibilidades de trabalho com narrativas
afro-brasileiras a partir diálogo entre esses dois espaços. O
foco de análise da presente comunicação está centrado nas
ações do Museu Afro Brasil, localizado na cidade de São Paulo,
SP, Brasil, com vistas à construção e ao estabelecimento de
diálogos com espaços escolares e professores. O Museu Afro
Brasil, considerado uma das maiores instituições dedicadas à
cultura afro-brasileira no Brasil, tem desenvolvido programas
e projetos com objetivo de formar professores da rede pública
de ensino e aproximar estudantes dos temas abordados em
suas exposições. A partir dos projetos elencados na plataforma digital do Museu Afro Brasil, proponho-me a discutir
de que modo tais projetos contribuem para implementação
da Lei 10639/03, responsável por introduzir a obrigatoriedade da temática história e cultura afro-brasileira no sistema
de ensino, e, consequentemente, colaboram para fomentação
e circulação de narrativas valorativas em relação à cultura, à
história e à população afro-brasileiras.

Este trabalho destaca um tipo de migração bastante
particular que, se não é novo, tem se acentuado nos últimos
anos: trata-se da migração de alunos e alunas para estudar
em instituições públicas superiores de ensino em estados do
Brasil distantes daqueles do seu estado de origem. A despeito
da enorme onda de fluxos migratórios que se tem presenciado na modernidade recente (CHOULIARAKI e FAIRCLOUGH,
1999), quem migra se depara, muitas vezes, com todo tipo
de preconceito, e isso acontece com muitos dos universitários migrantes. O objetivo deste trabalho é, então, analisar os
posicionamentos interacionais de um aluno migrante com
base em uma entrevista narrativa, a fim mapear que discursos são produzidos por alguns de seus colegas no que tange
à sua origem geográfica e de lugar (ALBUQUERQUE JR., 2007)
e quais são seus posicionamentos interacionais em relação a
isso. Para compreender como essa negociação de significados
acontece, partiu-se do entendimento das narrativas como
performance e dos conceitos de posicionamento (DAVIES e
HARRÉ, 1990; BAMBERG, 2002; MOITA LOPES, 2006, 2009) e
entextualização (BAUMAN e BRIGGS, 1990). O estudo aponta que, ao entextualizar certos Discursos (GEE, 2004), foram
produzidos significados que indexam (SILVERSTEIN, 2003 e
2009; BLOMMAERT, 2006 e 2010) discursos preconceituosos
e até microfascistas no que diz respeito à origem geográfica
do universitário. Entretanto, na sua performance narrativa, o
universitário se posiciona no sentido de desconstruir tais preconceitos e resistir aos discursos microfascistas.

Representações da cidade do Rio de Janeiro na cartografia turística e no samba
Ana Carolina Oliveira
Universidade Federal Fluminense
anacarol.mo@hotmail.com

A presente pesquisa tem por objetivo analisar e comparar
os discursos produzidos pela cartografia turística e pelo samba em suas narrativas sobre a cidade do Rio de Janeiro desde
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o início do século XX. A metodologia adotada estabelece uma
construção cronológica para evidenciar diferentes discursos
sobre essa cidade, com base em sete exemplares de mapas
produzidos entre os anos de 1914 e 2016. Paralelamente,
são analisados os sambas contemporâneos aos referidos
documentos e, a partir daí, é possível confrontar os discursos
produzidos nas letras dos sambas e na cartografia, em relação
as transformações urbanas pelas quais a cidade passou. A discussão é conduzida apoiada em referencial teórico que perpassa discussões sobre cidade, samba, cartografia, turismo,
território, cotidiano e patrimônio. A cartografia além de fonte,
foi utilizada como ferramenta analítica, tendo como resultado
oito mapas que espacializam e comparam a distribuição das
referências dos mapas turísticos e do samba no tecido urbano.
O trabalho problematiza ainda a falta de representação do
cotidiano dos moradores nos mapas turísticos, além de evidenciar através da análise cronológica como as mudanças da
cidade do Rio de Janeiro se relacionam diretamente com a
história do samba e com o deslocamento dos locais de interesse turístico na cidade.

da no Rio de Janeiro durante o Carnaval, Frida saiu da galeria
e tomou as ruas, com diversas pessoas fantasiadas nos blocos
carnavalescos. O objetivo deste trabalho é examinar as narrativas produzidas por ocasião da megaexposição, na busca de
entender os processos de sua consagração contemporânea, os
temas culturais e as vinculações associadas à sua memória,
que impulsionam, inclusive, o turismo em torno de Frida. O
corpus consiste na seleção de narrativas produzidas pela imprensa, inclusive online, no período de dezembro de 2015 a
agosto de 2016. Como base teórica, são consideradas as narrativas biográficas de Frida, o capital simbólico da artista, o
espaço biográfico contemporâneo, cultura, memória, identidade, presenteísmo e entretenimento. Como referências, são
utilizados, principalmente, os autores Joel Candau, Andreas
Huyssen, Pierre Bourdieu e Leonor Arfuch

Memória e apagamento: abordagens sobre as estratégias políticas de esquecimento na formação
da memória nacional do Brasil pós 1964
Mariana Carneiro de Barros
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
maricbarr@yahoo.com.br

Fridamania, memória de Frida em (mega)exposição
Janaina Feitoza Alves de Andrade
Universidade Federal do Rio de Janeiro
janaina.andrade07@gmail.com

Após a segunda ditadura no Brasil, configurou-se a
chamada memória oficial do regime que, para se manter,
estabeleceu várias formas de apagamento (esquecimento)
imposto como estratégia política. O surgimento de novas
memórias na disputa de narrativas abre a possibilidade de
ressignificar o silêncio e trazer à tona o debate político sobre
memória e verdade.

“Frida Kahlo, conexões entre mulheres surrealistas no
México”, primeira megaexposição das obras da artista no
Brasil, foi realizada em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, de
dezembro de 2015 a agosto de 2016. Com mais de 900 mil visitantes, figurou em sexto lugar entre as dez exposições mais
visitadas no mundo, em 2016 (The Art Newspaper). Durante
o evento, foram produzidas inúmeras narrativas na mídia e
redes sociais sobre a exposição, mas, principalmente, sobre a
vida e a memória de Frida Kahlo (1907-1954) e sua relação
com temas contemporâneos, como identidade, narrativas autobiográficas, consumo de intimidade e memória. Frida, que
em vida não teve a fama que hoje possui, foi descrita como
uma celebridade, evidenciando a divulgação de sua biografia.
Foi possível, ainda, perceber um expressivo número de matérias em diferentes sites e editorias, como estilo, gastronomia e
turismo. Restaurantes e lojas utilizaram a imagem de Frida na
produção e divulgação de seus cardápios e produtos. Realiza-

O cinema e a representação da religiosidade popular da Amazônia Paraense
Sandreson Marcelo Pereira da Silva1
Helena Doris De Almeida Barbosa2
1
Universidade Federal Do Pará-Campus Bragança
2
Universidade Federal do Pará
sancine13@hotmail.com

A religiosidade popular amazônica possui peculiaridades
derivadas da diversidade e sincretismo herdados dos povos
negros africanos, nativos – indígenas - e europeus. Esses
costumes, tradições de manifestação da religiosidade evi51

tudo de caso do porto maravilha, identifico as ideias políticas e urbanas que reorientam os significados da memória
e da cultura no espaço urbano, enfatizando alguns dos fatores determinantes do atual uso do patrimônio na cidade:
a emergência do planejamento estratégico e a valorização
das ações culturais como recursos do planejamento urbano.
Serão apresentadas as relações entre política cultural, gestão
do patrimônio e o planejamento estratégico proposto para a
cidade nos últimos quadriênios.

denciadas por crenças e rituais, se misturaram evoluindo no
que hoje transversalisa-se entre sacros e profanos, imaginário
e misticismos, gerando assim fortes influencias nas relações
sociais e com a natureza do povo amazônico, inclusive inserindo-se associado a novos usos, dentre eles o turismo cultural.
O cinema paraense, em sua maioria curtas-metragens, nos
últimos vinte anos, traz consigo muito do seu povo, sobretudo
a religiosidade amazônica, com forte viés no sincretismo, misticismo, ritualístico, simbólico, muito característico de crenças
populares. Tais contextos podem ser vistos em filmes como
Chama Verequete (2000), Matinta (2009), entre outros títulos, podendo se constituir em possíveis veículos de divulgação
e atratividade turística. O objetivo do trabalho é identificar
como a religiosidade popular amazônica paraense está sendo
representada no audiovisual ficcional no estado do Pará e seu
reflexo a partir da praxis local para o global. Desta maneira
buscar-se analisar as imagens, formas, cores, movimentos,
símbolos que dão sentido em uma perspectiva de narrativa
fílmica ficcional de um universo cultural real. Para o desenvolvimento do estudo, estão sendo compiladas cenas de filmes paraense lançados nos últimos vinte anos sendo analisadas
em sequência e planos específicos, observando a temática
abordada na pesquisa, a representação da religiosidade popular amazônica, enquanto produto da memória coletiva. Este
corte temporal se justifica pela retomada do cinema paraense
que se intensificou no final do século XX, principalmente
início dos anos 2000 com filmes expressivos como Mulheres
Choradeiras, de Jorane Castro entre outros.

Quais os rumos do Circuito Histórico e Arqueológico
de celebração da Herança Africana após o fim do
Protagonismo do Projeto Porto Maravilha?
Carla Marques
Instituto Pretos Novos
cmmarques4@globo.com

Este trabalho realiza uma breve reflexão sobre os impactos do Projeto Porto Maravilha, instituído em 2009, na
cultura afrocarioca da Região Portuária, tendo como objeto o
Circuito de Celebração da Herança Africana, instituído depois
achados arqueológicos do Cais do Valongo, por onde passaram milhares de africanos para serem escravizados no país.
Estruturado a partir de uma Operação Urbana Consorciada, O
projeto Porto Maravilha foi operacionalizado por uma Parceria
Público Privada, traduzindo um arranjo político , institucional
e financeiro singular no Brasil. A PPP instituiu, que tem duração de 35 anos, instituiu cláusula que define que de 3% do
que for arrecado com a vendas das CEPACS deveria ser investido em cultura na Região . Durante o ciclo doa megaeventos,
as narrativas oficiais se faziam no sentido de que a recuperação urbanística e cultural da região seria o apanágio do
desenvolvimento econômico da cidade, sobretudo através do
turismo cultural. Depois da jogos Olímpicos de 2016limpíada
de 2016, o Circuito de Herança Africana, mesmo com a patrimonialização do cais do Valongo, não se consolida como um
territorialidade de memória para população da cidade.

Com 38
A dimensão estratégica do Patrimônio Histórico
Leopoldo Guilherme Pio - UFRJ/LAARES
leoguipio@gmail.com

Neste artigo, proponho analisar os efeitos da política
cultural do governo Eduardo Paes sobre os processos de
preservação de patrimônio na cidade do Rio de janeiro. Meu
argumento é que a partir desta gestão surge um novo regime
de patrimonialização e de historicidade que faz do patrimônio
histórico e das atividades culturais importantes instrumentos
para a transformação e promoção da cidade. A partir do es52

A utilização do patrimônio como instrumento para
a cidadania

Assim, concluiu-se a carência e ineficácia de ações vigentes
direcionadas à preservação da região, chamando a atenção
para a necessidade de políticas culturais que possam oferecer subsídios para a ressignificação dessa paisagem cultural,
favorecendo assim sua atuação enquanto referencial de identidade e memória local.

Gabriela Silva - UFBA
gabriela.historia@hotmail.com

Diante da visão de que os museus se configuram como
espaços de produção e divulgação do conhecimento, destaca-se nesse artigo o breve histórico da formulação das
políticas públicas voltadas para a área da cultura no Brasil,
salientando os interesses e jogos de poder que envolvem a
cultura e o patrimônio. O artigo aborda de que forma os museus foram adaptados para atender aos interesses dos grupos
hegemônicos, as mudanças ocorridas ao longo do século XX
nas políticas culturais e na museologia e sua conformidade
com as demandas sociais, e por último, uma reflexão em torno das ambições que as ações educativas podem despertar,
sua importância para o exercício da cidadania, no sentido da
possibilidade de reivindicação dos direitos sociais que foram
suprimidos pelas políticas públicas, propiciado através da
relação entre museus e educação.

A cultura afro-brasileira como patrimônio cultural:
para preservar tem que conhecer!
Otair Fernandes
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro UFRRJ
otairfernandes@gmail.com

O presente trabalho busca refletir sobre as ações do poder
público mediante a ampliação da noção do patrimônio cultural
operada conceitualmente com o reconhecimento da natureza
imaterial da cultura, com foco nos processos de patrimonialização dos bens culturais afro-brasileiros. O patrimônio cultural entendido como prática social e coletiva é lócus privilegiado
de reelaboração de novas sentidos e identidades coletivas e
instrumento fundamental para o reconhecimento dos grupos
sociais detentores, bem como a efetivação de direitos culturais e exercício da cidadania. É público e notório as lacunas
existentes das referências culturais de matrizes africanas e
indígenas no campo de estudos do patrimônio cultural e nas
políticas de preservação de bens culturais no Brasil. Esta invisibilidade é explicada pelo caráter eurocêntrico e restrito da
prática de preservação do patrimônio adotada no país. Porém,
nos últimos anos, após quatro década de invisibilidade, a
cultura afro-brasileira tem sido objeto de patrimonialização
por parte do Estado brasileiro. O que significa a inclusão das
referências culturais de matrizes africanas para os estudos sobre patrimônio cultural e para as políticas de preservação no
Brasil? Que inflexões de cunho teórico-metodológico podem
ser suscitadas por esta inclusão sob o ponto de vista de novas
epistemologias sobre o patrimônio cultural? Como promover
políticas de preservação de bens de uma cultura marcada
historicamente pela marginalização, exclusão, preconceito,
desigualdades (em diferentes níveis e dimensões) e ignorância
cultural? Como preservar o que não se conhece? Essas questões
motivam a proposta de investigação sobre o patrimônio e cultura afro-brasileira que desenvolvemos no âmbito do Grupo

RESSIGNIFICAÇÃO DA PAISAGEM CULTURAL: a Avenida Frei Serafim em Teresina/PI
Keline Coimbra - UNIRIO
kelycoimbra@hotmail.com

Detentora de um conjunto arquitetônico eclético onde
memórias, representações e práticas sociais se sintetizam, a
Avenida Frei Serafim se consolidou na paisagem urbana teresinense como referência urbanística e social. Ao passo das
dinâmicas e transformações da região nas últimas décadas,
a área se resumiu a via de passagem e seu patrimônio edificado passou a sofrer contínua destruição e subutilização em
função da especulação imobiliária, o que lhes conferiu diferentes significações. O objetivo desta pesquisa é refletir sobre
novas possibilidades de ressignificação e preservação, a partir
de práticas culturais nesse espaço. Ao longo do trabalho é
exposta uma análise contextual histórica e espacial das mudanças e apropriações do patrimônio no recorte geográfico
em estudo, bem como dos conflitos sociais delas resultantes.
A investigação também se debruçou na busca por instrumentos políticos de proteção de seus bens imóveis e características urbanísticas, e nas práticas de promoção cultural da área.
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Memória e Corpo: a tatuagem como registro de informação

de Estudo Patrimônio e Cultura Afro-Brasileira - GEPCAfro/
CNPq - e do Programa de Pós-Graduação Patrimônio, Cultura
e Sociedade - PPGPACS/UFRRJ.

Samantha Thiesen Bittencourt,
Marcia Heloisa Tavares de Figueredo Lima,
Luis Fernando Herbert Massoni
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
luisfernandomassoni@gmail.com

Construções de memórias e políticas públicas de
valoriação da cultura em Roraima
Larissa Maria de Almeida Guimarães
Universidade Federal de Roraima
larissamaria.ag@gmail.com

Estudo que reflete sobre a caracterização do corpo tatuado como uma fonte de informação. Partiu-se da suposição
de que todos os tipos de desenhos e demais “riscos” são carregados de significados e de motivações. A prática histórica
do uso de desenhos, linhas e demais expressões gráficas no
corpo objetivou a diferenciação do indivíduo nos grupos sociais, ora como símbolo de transgressão e confronto e ora por
imposição de normas sociais, religiosas e morais, como estigma ou castigo. No contemporâneo ocidental, a modificação
corporal pode servir como um meio de rememoração subjetiva ou informativa através de símbolos, adornos e demais
manifestações de cunho pessoal, objetivando representar
algo para si ou para o outro. As conexões entre informação
e tatuagem foram abordadas a partir da visão do corpo como
um diário do indivíduo que as carrega na epiderme. Metodologicamente, o estudo possui abordagem qualitativa, exploratória e de natureza básica. Do ponto de vista empírico,
foram entrevistados três tatuadores da cidade de Porto Alegre, de modo a averiguar o ato de tatuar-se como um registro informacional. A análise das entrevistas evidenciou que
há diferentes razões que levam pessoas a tatuarem-se e os
entrevistados consideram a tatuagem como um registro de
história pessoal. Algumas enunciações revelam uma intenção
de informar e outras tributam o ato de tatuar-se como moda
ou registro particular de memória sem intencionalidade de
informar a terceiros. Conclui-se que a tatuagem pode ser considerada ora como um registro subjetivo de memória e afeto
íntimos não direcionados para outras pessoas e ora como uma
oferta comunicacional de significado a outrem.

Este trabalho tem como fio condutor o processo de
valorização da memória de mestres de capoeira no estado
de Roraima, no extremo Norte do Brasil, a partir de uma
perspectiva antropológica, derivada de acompanhamento
institucional, associada a relatos de experiências compartilhadas entre membros do Comitê Gestor da Salvaguarda da
Capoeira em Roraima, reunidas em narrativas em torno do
patrimônio imaterial vivo (e subjetivado), com elementos culturais simbólicos evocados pelo papel que ‘detentores’ de bens
culturais registrados pelo IPHAN desempenham e evocam nas
políticas culturais de um orgão público de âmbito federal.
Neste processo, a realização de uma linha discursiva em torno
da representação da capoeiragem em Roraima dialoga diretamente com o processo de formação do estado de Roraima,
e também enquanto produto de um projeto nacional de valorização de componentes identitários de uma “nacionalidade
brasileira”, ou “brasilidade”, tendo como referência legislações
nacionais e convenções internacionais que discursam sobre a
diversidade e a responsabilidade estatal para com as culturas
nacionais. A transversalidade de atuação de um orgão como
o IPHAN vem sendo problematizada pelos detentores que
se apropriam da política e demandam atuações específicas,
delineando territorialidades e a implementação de diálogos
suprainstitucionais.

54

Com 30

Memórias das mulheres traficantes: a inserção da
mulher no tráfico de drogas.

Hora: Quarta-feira, 16/05/2018: 15:00 - 16:15
Local: T4 IED
Coordenador(a) de sessão: Lobelia da Silva Faceira
Faceira

Nayara Oliveira1, Lobelia Faceira2
PPGMS- Programa de Pós Graduação em Memória
Social, UNIRIO - Universidade Federal do Estado
do Rio de Janeiro; 2ESS- Escola de Serviço Social,
PPGMS- Programa de Pós Graduação em Memória
Social, UNIRIO - Universidade Federal do Estado do
Rio de Janeiro
nay.g.oliveira@hotmail.com

1

TRAJETÓRIA EDUCATIVA ESCOLAR: NARRATIVAS DAS
MEMÓRIAS DE IDOSOS DO PARÁ
Milene Vasconcelos Leal
Escola de Aplicação da UFPA
milenelealuepa@gmail.com

Atualmente, o Brasil conta com a quarta maior população penitenciária do mundo, atrás apenas de Estados
Unidos (2.217.000), China (1.657.812) e Rússia (644.237). O
Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN revelou que a
população carcerária brasileira chegou a 622.202 pessoas em
dezembro de 2014. No entanto, o que mais chama atenção, é
o crescimento do número de mulheres encarceradas.O DEPEN
também aponta que o tráfico de drogas é o crime que mais
prende mulheres não só no estado do Rio de Janeiro, mas em
todo território nacional. Desta forma, as mulheres que antes
eram presas por crimes como: infanticídio, aborto, homicídio.
Hoje os altos números de prisões estão relacionados à participação em roubos e principalmente ao tráfico de drogas. Entretanto, ao estudar sobre esta realidade é possível que se perceba que a inserção das mulheres nesta atividade ilícita vai além
de uma infração penal, consistindo, muitas das vezes, em uma
oportunidade de trabalhar, ou, até mesmo, em busca de poder. Nesse sentido, este trabalho pretende problematizar a inserção das mulheres nesse cenário, buscando entender como
se dá o envolvimento com o tráfico de drogas, assim como os
fatores que exercem influência na inserção delas nesse delito.
O debate acerca do tráfico de drogas, assim como, os discursos
construídos sobre os “criminosos do tráfico”, são apresentados
muitas das vezes de modo genérico, universal, estereotipado e a-históricos, encobrindo as relações políticas, sociais e
econômicas que fazem parte deste fenômeno. Desta forma,
de modo a traçar um conhecimento objetivo, como metodologia utilizada, será realizada uma análise de pesquisa qualitativa realizada com dezoito mulheres presas por tráfico de
drogas que são ingressas na Cadeia Pública Joaquim Ferreira
de Souza, localizada no Complexo de Gericinó, em Bangu no
Rio de Janeiro.

Este resumo constitui-se como um recorte da dissertaçãode mestrado intitulada: trajetória educativa escolar:
memórias de idosos e teve como objetivo analisar as memórias de idosos do Lar da Providência sobre sua trajetória educativa e verificar a repercussão na vida pessoal e profissional
deles. Para tanto, teve como objetivos específicos: conhecer
como a trajetória escolar experiência influenciou em sua vida
pessoal e profissional; analisar o processo de escolarização,
conhecendo como os idosos experienciaram os trabalhos de
alfabetização e descrever como as ações de educação popular desenvolvidas pelo NEP UEPA com os idosos vêm contribuindo para a reafirmação ou ressignificação das memórias
destes sujeitos sobre educação, considerando as singularidades e as especificidades socioculturais dos idosos. No que
tange à metodologia, o estudo apresenta alguns traços da
pesquisa fenomenológica e abordagem qualitativa, tendo
sido utilizada como técnica de coleta de dados a entrevista
semiestruturada. Os resultados sobre a memória dos idosos
foram organizados em categorias. Nesses aspectos, chama a
atenção a baixa escolaridade dos idosos, destacando-se que
eles possuem memórias sobre a escola como uma instituição
rígida, disciplinadora, excludente, com aspectos da educação
bancária. Os idosos foram excluídos ou expulsos da escola por
vários fatores, dentre os quais podemos citar: o trabalho, a pobreza, morte familiar e a longa distância. Constatamos que,
apesar da rigidez do ambiente escolar, os entrevistados lembram com afeto de suas professoras. Além disso, visualizamos
que essas representações sobre a escola e o trabalho docente
foram ressignificadas a partir do trabalho do NEP, com sua educação dialógica e amorosa.
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Da barbárie à memória: a co-incidência de rupturas
no bairro das Laranjeiras - RJ

do skate de rua pode, além de se beneficiar com o mobiliário
urbano recém construído, desemprenhar papel altamente
subversivo. Curiosamente, há uma relação entre estas cidades
que se apresenta na política do urbanismo estratégico e prática do skate de rua, afinal tanto o MACBA (Museu de Artes
Contemporâneas de Barcelona) quanto o Porto Maravilha no
Rio, obras do projeto olímpico, se tornaram paraísos para skatistas. A partir do estudo das políticas de apropriação e ocupação da cidade e da história do skate, este trabalho pretende
apresentar um feeling da prática e seu caráter revolucionário
à margem do que se entende do assunto atualmente.

Hércules Xavier, Pedro Clerot - IPHAN
hxferreira@yahoo.com.br

Nos anos 1998, 2005 e 2017 ocorreram três mortes criminosas, em três pontos próximos entre si, abaixo do viaduto
eng. Noronha, principal via de acesso para o túnel Santa Bárbara no Rio de Janeiro. Os três jovens de classe média brutalmente assassinados ganharam homenagem com uma escultura e dois grafites, respectivamente. Essa área e seu entorno
bem poderiam receber a alcunha de “polígono da violência”
ou “circuito da dor”, pois referem-se, pelas artes citadas, à perda abrupta de um ente querido. Buscando a ressignificação
de tais sofrimentos, cada grupo em particular, de amigos e
familiares, uniu-se para que a memória de uma última imagem positiva do falecido, ao invés do seu falecimento, ficasse
registrada em tais meios (escultura, grafite) ampliando essa
evocação e lembrança na escolha dos locais próximos onde
os crimes ocorreram, para que outros transeuntes vejam e
conheçam os nomes a serem lembrados e, por consequência,
promovam de alguma maneira a paz e a vida.

O VALONGO VIVO: da tangibilidade do espaço à intangibilidade do território – reflexões sobre subjetividades identitária
João Maurício Bragança Garcia Lopes
Universidade Federal Fluminense - UFF
joaomauricio.bgl@gmail.com

Este artigo é um recorte de um trabalho de pesquisa iniciado em 2008 e defendido através da dissertação de mestrado do Programa de Pós-graduação Stricto-senso em Cultura e
Territorialidades-PPCULT/UFF, em 2016. Busco aqui refletir a
relação entre o tangível, exposta na materialidade do espaço
que era o antigo mercado de escravos no Rio de Janeiro, o
Valongo, nos bairros da Saúde e Gamboa, através dos lugares
de memória da diáspora africana na região como marcas de
sua construção identitária, e o intangível, através das subjetividades de práticas culturais cotidianas que dão sentido ao
lugar, territorializando-o e o tornando Vivo.

Com 39
Subversão Urbana - SKATE STREET EM MEIO AO URBANISMO DO ESPETÁCULO
Jean Moura - UFRRJ
jean_mouraa@hotmail.com

A partir do momento em que passam a compor as estratégias do empreendedorismo urbano, os megaeventos
esportivos deixam mais do que medalhas e títulos nos países
em que ocorrem. O “legado” se fixa rodeado de causas e efeitos
que vão além do que se vê. Este trabalho toma como análise
os casos de Barcelona (1992) e Rio de Janeiro (2016), ambas
as cidades sediaram Jogos Olímpicos, o que nos chamam a atenção para as contradições da política de revitalização destas
cidades antes e após os jogos, seus atrativos “reais” dentro do
contexto da crise do capital. Em meio aos problemas sociais
acarretados por essa política, como por exemplo as remoções,
procuraremos compreender como a complexidade da prática

Eco e ruído: negociações do passado latino-americano em uma feira internacional do livro
José de Souza Muniz Jr.
PPGS-UECE/PNPD-CAPES
jmunizjr@gmail.com

Este trabalho analisa os discursos de abertura proferidos
pela dramaturga argentina Griselda Gambaro e pelo escritor
brasileiro Luiz Ruffato nas participações de seus países como
convidados de honra da Feira do Livro de Frankfurt (Alemanha), em 2010 e 2013, respectivamente. Situamos essas
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versa as ideias indígenas de ser em sociedade e apresentar-se
para o outro, quanto desafiante para tais campos do conhecimento. Partimos de uma discussão que extrapola os diferentes campos teóricos e é vivida no presente no interior de
territórios de índios pertencentes ao Povo Kaingang no Sul
do Brasil, mediados pela sua descoberta dos museus e apropriação dessa instituição não apenas como local de salvaguarda de memórias tangíveis e intangíveis, mas também como a
busca de integrar os roteiros turísticos regionais. Nossas interlocuções são parte dos estudos de Pós-Doutoramento em
Museologia no Programa de Pós-Graduação Interunidades
em Museologia da USP. E, se firmam teoricamente no campo
da Museologia e da Memória Social, o locus de estudos se firma junto aos índios da Etnia Kaingang pertencentes às Terras
Indígenas de Nonoai (RS), Conda (SC), Queimadas e Mococa
(PR). Nesses territórios há uma discussão indígena sobre museu nos últimos dois anos, que vai desde a criação dos seus
museus no interior das T.Is, seja com proposito de salvaguarda
de suas culturas, como a busca pela integração aos roteiros
turísticos regionais.

falas no âmbito mais geral da produção de imagens e representações de nação e de literatura nacional durante a participação de países e cidades nas grandes feiras internacionais
do livro. Da perspectiva aqui adotada, tais eventos devem ser
pensados para além de seu caráter fugaz, como acontecimentos que têm efeitos na produção de passados e de futuros.
Nosso estudo também se vale das contribuições de autores e
grupos de pesquisa que, nas últimas duas décadas, têm deslocado a compreensão das práticas literárias e editoriais de
seus tradicionais marcos naciocêntricos, a partir da consideração das transações e dos fluxos transnacionais que envolvem
pessoas, textos, produtos e capitais. Concluiu-se que ambos
os discursos de abertura expressaram certas disputas simbólicas e elementos da cultura política de cada país. A injustiça
social e o autoritarismo estiveram figurados como realidades
resilientes, atreladas a passados convenientemente eleitos
(de um lado, a ditadura civil-militar; de outro, a época colonial). Se, por um lado, Gambaro reforçou as ênfases que o
Estado nacional argentino quis dar ao evento, o discurso de
Ruffato representou uma voz dissidente com relação às representações politicamente depuradas do Brasil. Este artigo
está ligado ao Projeto de pesquisa “Nuevas estrategias de
promoción cultural. Las ferias internacionales del libro y la
condición de invitado de honor” (Universidade de Santiago de
Compostela), financiado pelo Ministerio de Economía y Competitividad do Governo Espanhol, entre 2018 e 2020 (código
FFI2017-85760-P).

Maracatu:Patrimônio Imaterial na Politica Cultural
de Fortaleza e seu entrelaçamento com as Politicas
Afirmativas
Juliana Holanda
Universidade Estadual Vale do Acaraú / Instituto de
Capacitação Business School Brasil – BSB
julianaholanda1980@gmail.com

Identidade e subjetividades indígenas nas suas
relações com o “outro”

Tendo em vista a relevante discussão sobre o processo
identitário fortalezense e a negação da existência de Negros
na formação desta sociedade cearense, este artigo visa revelar
através da Memória Social a construção cultural da Cultura do
Maracatu enquanto eixo estratégico da manutenção da identidadeformação étnico-racial no município fortalezense, com
enfase na localização geográfica e suas sociabilidades, objetivando também fornecer informações sobre o alcance e/ou
transversalização das políticas públicas culturais e afirmativas
na efetivação entre os brincantes da folia momina durante o o
Carnaval de Fortaleza 2016.

Josué Carvalho
Universidade de São Paulo
carvalho.josue@yahoo.com.br

Visamos apresentar uma discussão acerca da construção
da identidade cultural e de subjetividades indígenas a partir
da tríade: “índios, museus e turismo”, mediados pela memória
e realidades indígenas acerca de sua cultura material e imaterial. É sabido que na Antropologia, os estudos acerca da
construção das subjetividades indígenas no Brasil já estavam
presentes desde Levis Strauss, mas ao que se refere à questão
museal e turística os estudos são escassos, porém, trata-se
especificamente no Sul do Brasil de uma realidade ora contro57

Memória e identidade nos blocos de enredo antigos
do carnaval carioca

las e demarcações de terras indígenas. Com a finalidade de
trabalhar questões como reconhecimento de manifestações
culturais marginalizadas, como as indígenas e afro-brasileiras, aliadas ao (não) reconhecimento de posse e propriedade
de assentamentos e quilombos, o trabalho visará apontar as
similitudes entre a Carta federal e a estadual. Isso permitirá:
apresentar de forma panorâmica o patrimônio cultural goiano
à luz da constituição estadual; comparar textos federal e estadual; analisar omissões deixadas por ambas; identificar o
patrimônio cultural como área de disputas locais. Os arquivos
da Assembleia Legislativa mostram-se como instrumento de
pesquisa documental, que se apresentam como importantes
fontes. Através de pesquisas nos arquivos do Congresso Estadual goiano, a Constituição Estadual, como ambiência política,
será perscrutada, no que se refere ao patrimônio, para revelar
que a demanda por reconhecimento de culturas, identidades
e memórias será considerada pelos constituintes, todavia sua
perspectiva econômica acerca da propriedade da terra, por
parte de grupos indígenas e de quilombolas, marginalizados
nas políticas públicas de até então, foi encarada como assunto
de menor relevo, em nítida contenção de conflitos, por um
lado, e atendimento a anseios de forças políticas incisivas, de
outro.

Julio Cesar Valente Ferreira - CEFET/RJ
julio.ferreira@cefet-rj.br

O presente trabalho aponta para as relações entre
memória e identidade dos blocos de enredo que desfilam no
carnaval do Rio de Janeiro, tratando mais especificamente das
agremiações fundadas antes da criação da Federação dos Blocos Carnavalescos, em 1965, a qual se mantém como organizadora dos desfiles destas agremiações no carnaval carioca.
Através da consulta às matérias jornalísticas e da promoção
de entrevistas semiestruturadas com grupos de memória formados por integrantes mais antigos ou por integrantes com
menos tempo de atuação, questões relativas como a configuração das forças sociais que mobilizam estas agremiações,
a estruturação de seus padrões musicais e visuais de desfile
e a construção e manutenção das redes de apoio foram trabalhadas no intuito de possibilitar estabelecer processos de
construção identitária de um tipo de manifestação carnavalesca, hoje praticamente excluída do imaginário do carnaval
carioca. A pesquisa revelou que estes processos sempre dialogaram com aqueles verificados nas escolas de samba; mas
que, basicamente, devido ao caráter local destes blocos de
enredo e o receio de encerrarem suas atividades caso se transformassem em escolas de samba, fizeram seus componentes
a não se mobilizarem para mudar seu estatuto no campo do
carnaval carioca.
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CAMINHOS HISTÓRICOS VOLTADOS PARA O TURISMO E
SEUS IMPACTOS AMBIENTAIS
Priscyla Arias Torrentes Bastos Particular
priscyla.arias@gmail.com

O Patrimônio Cultural como área de conflito: sítios
quilombolas e terras indígenas em disputa

O interesse pelo segmento do ecoturismo vem aumentando em todo o mundo, ele é uma consequência da
busca pelos atrativos naturais por parte das pessoas, extremamente necessitadas de descanso, de melhoria da saúde
e de alívio do stress cotidiano. Todavia, este fenômeno vem
causando uma série de impactos no meio ambiente natural
e construído e ao patrimônio cultural, demandando uma preocupação maior com a preservação de sua integridade. O objetivo principal deste trabalho é traçar uma análise comparativa entre diferentes modelos de caminhos históricos voltados
para o turismo, evidenciando o meio ambiente local, os im-

Yussef Campos
Universidade Federal de Goiás
yussefcampos@yahoo.com.br

Utilizando como objeto de estudo o Patrimônio Cultural,
a intenção desse texto é de apresentar projeto de pesquisa
que venho desenvolvendo sobre a Constituição Estadual
de Goiás (1989) como elemento fortalecedor da Lei como
construtor de Comunidades Imaginadas (Anderson,1983), e
como a redação dada pela Carta desperdiçou a possibilidade
de transformação efetiva do texto constitucional, no que concerne ao reconhecimento de propriedade de sítios quilombo58

pactos da atividade turística nesses ambientes, e as ações de
planejamento para que esse impacto seja minimizado. Para
isto, serão analisados separadamente quatro modelos escolhidos, sendo eles: - O Caminho de Santiago de Compostela na
Espanha, considerado um dos mais importantes para o tema
em questão; - Os Caminhos do Café, no Vale do Paraíba-RJ,
que mostram toda a cultura cafeeira e suas implicações na
vida colonial brasileira e do Estado do Rio de Janeiro;- Os
Caminhos do Açúcar na região norte fluminense-RJ, que
mostram toda a cultura canavieira e duas implicações na vida
brasileira e do Estado do Rio de Janeiro;- Os Caminhos do Mar
em São Paulo, que estuda toda a introdução do elemento humano para o interior do país.

o segundo lugar neste ranking. Contudo, os atuais dados estatísticos da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do
Sul (de janeiro a setembro de 2017) indicam Pelotas como o
quarto município com mais casos de violência urbana. Logo,
análises parciais permitem destacar que há um índice significativo de visitantes/moradores inseguros em relação ao
centro histórico, ratificado pela posição de Pelotas no ranking
apontado pelos pesquisados frente aos índices de violência
no Estado, reafirmando o intenso sentimento de inseguridade. Este, podendo ocasionar além de problemas sociais, a
significativa depreciação por parte da atividade turística.

Turistificação do Lugar e Pasteurização da Cultura
Carla Cruz - IPHAN
fcruz.carla@gmail.com

Violência, patrimônio e turismo: análise do Centro
Histórico de Pelotas/RS

A atividade turística se utiliza de bens e referências
culturais e as transforma em produtos turísticos, porém essa
transformação pode tanto ser benéfica para as comunidades
receptora que passam a ter mais uma fonte de renda, como
também podem ser negativas na medida e que o turismo
pode contribuir para um processo de pasteurização da cultura, a fim de torná-la mais adaptada aos desejos dos turistas,
assim como a turistificação do lugar, distanciando o espaço
vivido pelo autóctones e tornando el adequado as necessidade e anseios dos turistas.Nesse contexto, também devemos
ficar atentos aos efeitos da patrimonialização dos bens culturais nas comunidades detentoras desses bens, por exemplo, quando um centro histórico é tombado, os projetos de
requalificação a serem realizados devem considerar além das
necessidades dos visitantes as necessidades dos moradores,
assim como o uso desse lugar deve incluir, além de estabelecimentos para turistas (como hotéis e pousadas), espaços para
moradores (mercados, moradias, praças, etc.). Além de serem
pensados para os de fora os lugares devem ser projetados
pensado nos usos e vivências dos moradores, evitando assim
tanto a Turistificação do Lugar e Pasteurização da Cultura.

Éverton Felipe Kaizer
Renata Gonçalves Santos Silva
Universidade Federal de Pelotasersidade Federal de
Pelotas
efkaizer@hotmail.com

O objetivo deste estudo foi identificar, na percepção dos
moradores e turistas/visitantes se a violência urbana interfere
na atividade turística do centro histórico da cidade de Pelotas/RS. Para tanto, aplicou-se entrevista estruturada on-line,
resultando em 110 participantes. Além disso, realizou-se uma
pesquisa bibliográfica para construção do aporte teórico, bem
como uma pesquisa documental para a coleta de dados estatísticos referentes a violência urbana no município. Quanto
ao perfil dos participantes, nota-se que a amostra é composta
majoritariamente pelo gênero feminino, com idade entre 18
e 25 anos (48,2%). Ademais, os respondentes possuem ensino superior (70,9%) e são, preponderantemente residentes
de Pelotas (90%). Os resultados da pesquisa apontam que a
maioria dos questionados sinalizou que já visitou o centro
histórico da cidade (89,1%), dentre estes, 66,4% apontaram
sentirem-se inseguros ou muito inseguros nesse local. Os participantes foram também questionados sobre a posição (de
primeiro a quinto lugar) que acreditavam encontrar o município de Pelotas em um ranking sobre os índices de violência
urbana do Rio Grande do Sul. Os dados apontam que 41,8%
dos entrevistados acreditam que a cidade de Pelotas ocupa
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Patrimônio, turismo, memória e identidade na
região missioneira no RS

casa, o limite da aldeia, o limite da cidade, o limite do país.
Muros, cercas, paredes... Fronteiras! Algo que separa, segrega
e reparte os indivíduos. Contrariando Heráclito, as águas do
rio não podem mudar! Congelam-se para que se arquitete
o Poder do Estado. Isto só existe se houver enraizamento. A
condição para se construir um império, um reino, um país
ou mesmo uma cidade, é circunscrever e fundar. Precisa-se
da borda que retém, domina e oprime. Limitar é por uma
margem intransponível que garante a perpetuação do Poder. Ainda que a Lei venha, um dia, à tona, como garantia de
liberdade, justiça e igualdade, ela também captura na sua
teia o transgressor. Portanto, o homem fixado ao território,
iludido pela falsa noção de liberdade de direitos,o cidadão,
acaba mais uma vez à mercê do Estado. Vale dizer que o nômade e o estrangeiro se confundem muitas vezes, embora
guardem diferenças respeitáveis. Porém a rejeição a ambos é
praticamente a mesma. O estrangeiro pode querer ficar e isto
é também uma ameaça ao espaço do homem sedentário: a
cidadania,a terra, a família e os bens. Quem “quer passar”, traz
consigo risco e medo, pois desborda, nega as normas; nunca
estará sob o controle do Estado. Apátrida. Despreza e ignora
o Poder. Seu modo de ser é incompreensível. Nômades não
levantam muros. Sua afronta é a vontade de travessia; um
instinto próprio de andar!

Vânia Lima Gondim - UFRGS
vaniagondim@gmail.com

Este trabalho examina os resultados preliminares da
pesquisa para o doutoramento em Museologia Social da
Universidade Lusófona em Lisboa. Investigará o Ponto de
Memória Missioneiro, localizado em São Miguel das Missões/
RS. Tem como objetivo geral compreender o modo como a
tradição missioneira é reinventada e reelaborada a partir de
um espaço museológico em construção. Especificamente, irá:
1) Mapear diferentes narrativas que envolvem a construção
de uma tradição e identidade missioneiras; 2) Descrever e
reconstruir os diferentes elementos oriundos das tradições
indígenas e católicas que compõem essas narrativas; 3) Compreender como a partir dessas narrativas, se estabelece uma
tradição fundante missioneira; e, 4) Apresentar o desenvolvimento da história das políticas patrimoniais materiais e imateriais em especial as dos séculos XX e XXI ali estabelecidas
com os remanescentes materiais do legado jesuítico-guarani,
tanto pelo Instituto de Patrimônio Artístico Nacional – IPHAN, quanto do Instituto Brasileiro de Museus – IBRAM, e
ainda compreender a repercussão da documentação da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura – Unesco e do Conselho Internacional de Museus –
ICOM. Inicialmente a ferramenta metodológica utilizada foi
a etnografia documental, observação em campo e entrevista
com o idealizador/curador do referido ponto de memória, o
senhor Valter Braga.

Entre passado e futuro: memória social do Quilombo do Rosa
David Junior de Souza Silva
Universidade Federal de Goiás - UFG
davi_rosendo@live.com

Do Limite e Do Nomadismo. Fronteira e Poder

O Quilombo do Rosa iniciou, assim como muitas comunidades quilombolas no Amapá, o processo de reconhecimento
quilombola e titulação territorial no início do século XXI. Não
lhe sendo garantido acesso imediato aos seus direitos constitucionais, a efetivação de sua cidadania depende de uma
mobilização política por parte da comunidade. O objetivo da
pesquisa é interpretar o significado da memória social da comunidade na sua contemporânea mobilização por reconhecimento de sua cidadania. Busca-se assim interpretar o lugar do
passado na construção do futuro da comunidade. A metodologia adotada foi a da etnografia junto à comunidade, mais
precisamente a modalidade da “etnografia histórica” (Sahlins,

Glaucia Silva
UNIRIO, Brazil; glauciary@terra.com.br

“A minha raça quer passar” (Cecilia Meireles)
O universo diversificado e rico que constitui o Nomadismo como um modo de ser é a p história das tribos nômades
e sua deliberada peregrinação desde tempos imemoriais.
Uma espécie de batalha contra a permanência. Permanecer
implica instaurar normas reguladoras na mudança, entenda-se “devir”. Vale dizer, obstinar-se na manutenção do fixo e
territorializado, O fluxo ameaça o já demarcado: o limite da
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cia contra projetos territoriais antagônicos às lógicas de vida
dos chamados povos e comunidades tradicionais. No caso de
Santa Maria, essa memória social coletivamente ajustada, se
ampara em dois tipos específicos de racionalidade: a) de natureza religiosa, na ideia de que algumas áreas do território
estariam protegidas por entidades espirituais desde o fim do
sistema escravagista; b) e residuais, quando da utilização de
uma pedra de demarcação territorial datada do ano de 1895,
colocada pelos primeiros proprietários antes da chegada de
famílias camponesas no início do século XX em busca de novas
terras agricultáveis “livres” de conflitos e tributos. Como referencial teórico utilizado para a construção da análise apresentada, a noção de “processo de territorialização” nos permite
compreender a relação entre a reestruturação e o acionamento das memórias com a luta pela permanência no território. O
processo investigativo também se apoiou na reflexividade do
pensar relacional de Pierre Bourdieu e na perspectiva situacional conjuntural das análises de Marshall Sahlins.

1993), e sob o referencial teórico que explica as relações entre memória e espaço (Halbwachs, 2006). Como resultados,
identificamos que o passado é fonte de força política da
comunidade, não apenas no sentido de dele emanar a legitimação do direito reivindicado, mas também de dele emanar
a motivação, o sentido e a força moral para a luta. No passado
recente, o assassinato de Benedito, patriarca da comunidade,
produziu o elemento emocional que é a principal fonte de
força política da comunidade. Este assassinato está vivo na
consciência e na estrutura afetiva dos seus filhos. Diante da
dor e do impacto desta injustiça, hoje o sentido de defender
o território mistura-se com o sentido de proteção de Maria
Geralda, a matriarca, viúva de Benedito. No outro extremo,
a memória do passado mais longínquo, alcançado quase que
exclusivamente pela imaginação, sua ancestralidade africana, desempenha papel fundamental na sintaxe da luta por
direitos, pois é a fonte de legitimidade e de sentido da mais
significativa estratégia de territorialização contemporânea da
comunidade: sua auto-identificação como quilombola.
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Da “passagem dos índios” a “terra liberada”: história
social do processo de ocupação territorial em Santa
Maria remanescente de quilombo do Maranhão

Memória, trabalho e educação: Narrativas de
alunos trabalhadores da EJA

Sérgio César Corrêa Soares Muniz
Marivania Leonor Souza Furtado
Universidade Estadual do Maranhão
sccsmuniz@gmail.com

Maria Luiza Ferreira Duques
Cláudio Eduardo Félix dos Santos Santos
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB
luizaduques@hotmail.com

As reflexões contidas aqui foram produzidas a partir de
dados e informações construídas no âmago das pesquisas
realizadas pelo Grupos de Estudos, Pesquisa e Extensão Lutas
Sociais, Igualdade e Diversidades (LIDA) da Universidade Estadual do MARANHÃO entre os anos de 2015 a 2017. O que
se segue é uma análise das narrativas acerca da dinâmica de
ocupação territorial de Santa Maria, comunidade quilombola
localizada no alto curso do rio Pericumã, Maranhão. Buscou-se
compreender como as memórias sociais deste grupo foram
mobilizadas como estratégia discursiva de legitimação da
ancestralidade de ocupação do território em questão. A prática do processo de restruturação e socialização das memórias
sobre a ancestralidade de ocupação segundo critérios estabelecidos localmente têm servido como mecanismo de resistên-

O presente estudo objetiva analisar, através das memórias,
das trajetórias e narrativas, os sentidos e as implicações da EJA
para o aluno trabalhador, levando-se em conta a configuração
da educação nacional e sua função frente à formação daqueles
que trabalham. No intuito de alcançar o objetivo definido, os
caminhos metodológicos se assentaram na história oral com
entrevistas de história de vida. O estudo teve como interlocutores teóricos Arroyo (2001); Haddad e Di Pierro (1994); Freire
(1967) na discussão da EJA, Saviani (2007); Antunes (1995);
Ciavatta (2005), no que concerne ao trabalho como princípio
educativo, Alberti (1989); Grossi; Ferreira (2001) no que concerne à história oral; Ricoeur (2007) no âmbito da memória,
dentre outros. A pesquisa revelou que as memórias da escola e
do trabalho se entrelaçam com a trajetória dos alunos da EJA.
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Os alunos que frequentam a EJA, para além de perceberem na
escola um espaço formativo indutor de dignidade humana,
vislumbram através dela, melhorias nas formas de trabalho e
possibilidades de modificação dos meios de vida, tanto no sentido material como cultural, compreendendo, pois, o conhecimento, assim como as formas de sociabilidade. As narrativas
dos educandos revelaram que o principal sentido da EJA está
na promoção da dignidade e no exercício da cidadania pelo
empoderamento capaz de promover.

apresentada como algo que pode ser modificado, recuperado
ou mesmo reordenado nas relações de gênero, mesmo que
para isto demande uma intervenção externa.

Enquadramentos da cidade ou uma cidade em
Quadrinhos?
Elbert Agostinho - CEFET-RJ
agostinhoelbert@yahoo.com.br

A cidade tornou-se objeto de análise tendo como ponto
de observação diferentes plataformas como cinema, televisão, fotografia, teatro, ou seja, o elemento mídia tornou-se
importante para rediscutir o papel da cidade. Partindo desta perspectiva, tal proposta pretende analisar a(s) cidade(s)
através das histórias em quadrinhos, observando a maneira
em que o espaço urbano é representado nas narrativas gráficas, articulando assim, discussões sobre a existência de
cidades particulares dentro do mundo dos quadrinhos, ou
se as HQ’s funcionam como representação da cidade. Para tal
observou-se a importância de construção de um material (imagético - narrativo), que funciona como referência para este
tipo de proposta, ou seja, pretende-se também rediscutir a
maneira de se problematizar o espaço urbano, através de uma
bibliografia quadrinizada, reconstruindo novas percepções
sobre fontes bibliográficas, e reavaliando o papel de trajetórias e discursos presentes em nossa relação com a cidade.
Em suma, pretende-se perceber as perspectivas dialógicas
existentes entre as HQ’s e seus imaginários, e sua representatividade em relação a construção a memória sobre nossa
compreensão dos significados de uma cidade.

Narrativas de si e interseccionalidade: violências
em relações de intimidade e estratégias de enfrentamento.
Gabriela Lamego - UFSB
gabriela.lamego@gmail.com

As violências vivenciadas pelas mulheres nas relações de
intimidade apresentam uma dinâmica particular que dificulta
uma intervenção externa, favorece o isolamento, a vulnerabilidade e o agravo das violências. A violência institucional é
mais uma de suas dimensões que assume especificidades a
partir da intersecção de gênero, raça e classe social. Neste trabalho, buscou-se analisar as narrativas de mulheres sobre as
violências vividas em suas relações de intimidade e as estratégias construídas pelas mesmas para o seu enfrentamento. A
análise do material tomou como referência a hermenêutica
interpretativa e a análise interseccional. As participantes
são cinco mulheres, entre 47 e 53 anos, que se reconhecem
como mulheres negras, são moradoras de um bairro popular
na cidade de Salvador e não vivenciam mais os contextos de
violência. As narrativas de si produzidas pelas participantes
se intercruzam com as narrativas dos audiovisuais de campanhas educativas que compõem o corpus da pesquisa construindo aproximações e distanciamentos, mas também às
de outras mulheres trazidas pelas participantes como formas
de validação de seus argumentos. Em suas narrativas, as entrevistadas discutem as diversas expressões da violência, os
comportamentos masculinos e femininos e as dinâmicas dos
seus relacionamentos afetivos e sexuais. É importante ressaltar que as mulheres entrevistadas não se posicionam fixamente no lugar de vítimas, em alguns momentos, inclusive,
se responsabilizam pelas violências sofridas e refletem sobre
como as mesmas poderiam ter sido evitadas. A violência é

Alimentação, utopia e memória da imigração finlandesa em Penedo – RJ (1929–1940)
Diego Rocha - FGV
diego.uliano@hotmail.com

As questões alimentares estão para além de uma necessidade biológica humana. Elas fazem parte da cultura e
história da sociedade. Investigar este elemento cultural pode
contribuir para o entendimento aprofundado da organização
dos grupos sociais, ideias e políticas do passado e presente.
Este estudo busca seguir este direcionamento na medida em
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ra analisar a construção e o silêncio acerca da memória relativa ao conflito e suas conseqüências, tomando como ponto
chave de interpretação o Museu Militar, que teve suas bases
fincadas no Asilo dos Inválidos da Pátria, na Ilha do Bom Jesus
– Rio de Janeiro.

que pretende investigar a construção do comportamento alimentar dos finlandeses entre 1929 à 1940 na colônia finlandesa em Penedo – RJ . Especificamente buscou-se investigar
a saída da Finlândia, a vinda ao Brasil, o projeto utópico de
Toivo Uuskallio e a relação destes elementos a escolha de uma
restrição alimentar durante o funcionamento do projeto colonizador no Brasil. . Para este trabalho foram consultados livros
de memória escritos por imigrantes que vivenciaram a colônia
assim como obras científicas sobre a temática.

Memórias, escritas infantis e destinos turísticos:
relatos de passeios e viagens em redações da avaliação do sistema escolar do estado do Rio Grande do
Sul (1997)

Memória e nação: o Museu Militar dos feitos da
Guerra do Paraguai (1870- 1922)

Bruna Frio Costa, Eliane Peres
Universidade Federal de Pelotas
brunafriocosta@gmail.com

Ana Beatriz Souza
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
abyasouza@yahoo.com.br

Este trabalho tem como objetivo principal apresentar
os primeiros dados da pesquisa em andamento que procura analisar relatos de passeios e viagens em textos infantis,
relacionando-os com memórias de viagem. O estudo é feito
a partir de um conjunto de redações elaboradas por alunos
de quarto ano do ensino fundamental da rede pública de
educação do Estado do Rio Grande do Sul e pertencente ao
acervo do Hisales (História da Alfabetização, Leitura, Escrita
e dos Livros Escolares, um centro de memória e de pesquisa
educacional ligado à FaE/UFPel. de . Tais textos foram produzidos na prova de redação da Avaliação do Sistema Escolar do
Estado no ano de 1997 e tiveram a seguinte proposta a partir
da qual os alunos deveriam desenvolver a produção textual:
“Era um domingo de sol quando a professora e seus alunos
foram passear...”. Sendo assim, tais redações possibilitam estudar relatos de supostas viagem e passeios, o que equivale
a reconhecer a transcrição das muitas línguas e linguagens,
constituídas como narrativas ao instruírem o texto como lugar
da diferença e marcar o início de uma aprendizagem como e
sobre si e sobre o outro, através das palavras. Ao utilizar estas
redações como objeto de pesquisa damos, também, valor às
escritas infantis, ainda carentes de atenção nas investigações
acadêmicas de cunho antropológico, histórico e sociológico. Consideramos, também, que o escrito está associado à
memória e, de fato, é um tipo de memória. Os registros de
memória dos indivíduos são, de forma geral e por definição,
subjetivos, fragmentados e ordinários como suas vidas. Seu
valor, como documento histórico, é identificado justamente
nessas características.

O ato de rememorar tem relação com os atos culturais
da recordação, da eternização, da remissão, da projeção, e,
por último, mas não menos importante, o de esquecer, sempre embutido em todos esses atos. Se a memória estivesse
em permanente processo de rememoração, não haveria
necessidade de lugares; é uma memória que a faz diferente
da memória arquivística, ou seja, na memória pautada na
guarda excessiva de arquivos. Ela se apoia no traço, no material, no vestígio, nesse sentido, a percepção do passado é
a apropriação daquilo que se sabe não mais pertencer a sua
individualidade; é uma acomodação sobre um objeto perdido.
Os lugares de memória seriam, então feitos pela experiência,
restos daqueles que vivem o lugar e pela preocupação em perpetuar uma memória que é viva, mas que pode desaparecer.O
fim da Guerra contra o Paraguai poderia, então, representar
a reconstrução de uma identidade nacional, pautada agora
em um evento que traria a noção de unidade e de memória
coletiva. Nesse sentido, podemos pensar que a criação do museu para exaltar os feitos e os homens que lutaram na Guerra
contra o Paraguai, atenderia ao pressuposto de formulação
de um pensamento oficial, oriundo do governo, que, por sua
vez, passaria a “controlar” a produção da memória relativa ao
conflito. O Império entrava na era de uma muito prudente “estatuomania”, que se tinha começado a esboçar com a Guerra
do Paraguai, o conflito fornecia batalhões de glórias militares,
de mortes prematuras e trágicas, de mártires para a pátria e
para o imperador convinha homenagear. Este trabalho procu63

Memórias dos pescadores e políticas públicas – o
território das águas

para além da bibliográfica, em um acervo que é guardião de
parte da documentação do período da Quinta República brasileira e que faz um trabalho de caráter voluntário tanto para
manter esse acervo, dentro de suas limitações, como para
dispor acesso a essas informações, em lutar contra o “esquecimento” desse período e também luta pelos direitos humanos,
o acervo do Grupo Tortura Nunca Mais.

Juliana pugliese Christmann
Cleusa Graebin Unilasalle
julipugli@gmail.com

Os Pescadores Artesanais do Rio Grande do Sul lutam
constantemente pelo reconhecimento de seu espaço frente
aos avanços de outras atividades econômicas que disputam
recursos e usos do ambiente natural em que estão inseridos.
Também enfrentam seguidas mudanças nas regras e nas responsabilidades governamentais desde o reconhecimento de
sua atividade profissional, ocorrido em 1919. Eles ainda são
alvo de políticas públicas que preconizam a participação e orientam a inclusão de representantes dos territórios ocupados
por comunidades tradicionais, como a dos pescadores artesanais. Neste trabalho propõe-se explorar cronologicamente
quais as políticas públicas voltadas aos pescadores artesanais
e como elas acabam por se representar nas memórias dos
pescadores artesanais do RS. Para embarcar na realidade da
pesca buscou-se conhecer os dados oficiais da atividade, bem
como o arcabouço legal que infere sobre suas atividades, e os
estudos localizados qualitativos que indicam seus saberes,
organizações sociais, economia local e relacionamento com o
ambiente em que habitam e retiram seu sustento.

Entre a memória e o esquecimento, algumas possibilidades
Bárbara Henriques
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
barbaralhenriques@gmail.com

O museu (sobretudo os nacionais) é um espaço de disposição de objetos de memória, que trazem uma representatividade de algo vivido, é um testemunho material de uma
presença de outrora. Essa consolidação é perpetuada pelos
acervos fixos em vitrines com objetos que remetem a um
passado que pouco diz respeito ao nosso presente, ou ainda
pelas construções dispostas de forma intencionada na cidade.
Em cada um desses elementos há uma história relembrada,
um sujeito memorado ou esquecido. Essa não representatividade implica uma certa política do esquecimento e vai gerar
fissuras entre os museus e seu público, e a talvez a educação
patrimonial surja para indagar as práticas de memória ou esquecimento social. Há nos museus e nas cidades patrimonializadas, uma política da memória que se tem expressado mais
em esquecimento, e que interfere diretamente na relação da
comunidade com os acervos disponíveis, e logo com as ações
educativas. O que se faz presente neste trabalho é que a priori
a potencialidade que ações educativas tem na mudança da
ordem vigente, trazendo à tona uma vasta gama de narrativas emergidas da diferença cultural. Sendo assim demarco
aqui um posicionamento político acerca dos museus e espaços
chancelados como patrimônio, já que este “selo” implica em
diferentes processos de construção da memória de um povo.
Por fim pretende-se pensar como que a educação patrimonial colabora ou não para uma construção múltipla de narrativas de uma memória social que está sendo apagada como
testemunho da intolerância ideológica estruturante no país.
É preciso lembrar que em se tratando dos museus nacionais a
tirania à história se demonstra um processo contínuo e avas-

Com 45
Produção documental e (in)disponibilidade de acesso das ditaduras brasileiras
Jose Orlando Junior, Náttali Mattos Amorim
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
jose.junior1401@gmail.com

Neste artigo foi discorrido sobre dois momentos marcantes e contraditórios da história do país, o Estado Novo e a
Ditadura Civil-Militar brasileira, com foco, na documentação e
no que compete a área arquivística.
Foi traçado um comparativo tanto da produção documental, como do acesso (ou da falta dele, quando é o caso)
entre esses dois períodos de recessão democrática da nossa
nação, usando como recorte geográfico a cidade do Rio de
Janeiro. Além disso, vale ressaltar que foi feita uma pesquisa,
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salador ou devorador como preferiria Mário Chagas, e que
recorre à educação para garantir que se atualize as narrativas
entre acervo e público, afrouxando as tensões marcadas pelas
políticas de esquecimento.

carem alternativas, como o turismo de base comunitária na
RDSU e o turismo arqueológico na APAN.

Memória e cidade: Patrimônio, Cultura e História de
Nova Iguaçu/RJ

Memórias, Gestão de Recursos Comuns e Turismo no
Amazonas

Elis Regina Barbosa Angelo
Isabela de Fátima Fogaça
Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRRJ
isafog@hotmail.com

Mayra Santos1, Marina Hastenreiter1, Bruna Conti2
1
Universidade Federal Fluminense; 2Universidade
Federal do Estado do Rio de Janeiro
marinahs@id.uff.br

A discussão sobre o patrimônio histórico e cultural vem
sendo ampliada no âmbito das cidades. Tanto as propostas de
apropriação turística quanto a renovação de espaços urbanos
têm sido formas de reinventar as relações dos sujeitos com as
memórias dos lugares. No plano político e cultural, as tentativas de revitalização voltam ao cenário das negociações entre
o público e o privado, a fim de melhorar a qualidade de vida
das populações, fornecendo a base das relações de concepção
do patrimônio enquanto uma forma de renovar e referenciar o passado e a memória. Dessa forma, e, com o intuito
de participação nesse processo de valorização da cidade por
meio do seu patrimônio e do pertencimento social, estabeleceram-se parcerias de investigação, como o projeto cartilha do patrimônio histórico e cultural do município de Nova
Iguaçu, na Baixada Fluminense, que, além de um desafio para
professores e alunos da Universidade Federal Rural do Rio
de Janeiro, forneceu dados e elementos capazes de registrar
os bens de natureza material, imaterial e natural da cidade,
e renovar informações que pudessem multiplicar o conhecimento e o reconhecimento sobre o patrimônio, a memória e
a história de Nova Iguaçu. Por meio da educação patrimonial,
enquanto metodologia e encaminhamento das vertentes do
projeto, desenvolveram-se também ações, com apoio do Educandário “Nova Grécia”, de incentivo aos movimentos culturais
existentes, de forma colaborativa, pelos quais os diversos
sujeitos produziram, dialogaram e criaram os sentidos e significados dos lugares, saberes e formas da sua cidade. Assim,
contribuiu para que estudantes e educadores de Nova Iguaçu
incitem através dessa correlação, despontar para uma nova
forma de se ver e de existir para si e para o mundo e sinaliza
para o aprendizado de reconhecimento da história da cidade,
parceria, colaboração e multiplicação do conhecimento.

Este estudo busca refletir sobre o contexto do turismo de
pesca na região do Médio e Alto Amazonas, especificamente
na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Uatumã
(RDSU), que abrange os rios Uatumã e Jatapu, e na Área de
Proteção Ambiental de Nhamundá (APAN), abrangendo o
complexo lacustre Macuricanã, focando nas práticas organizacionais voltadas para a gestão dos recursos comuns e na
busca pelo reavivamento das memórias coletivas de um passado livre de ameaças à biodiversidade. As indagações aqui
expostas surgiram a partir de uma pesquisa-ação, com o uso
da observação participante, entrevistas semiestruturadas,
histórias de vida e diário de campo. Os lócus de pesquisa deste
estudo possuem um longo histórico relacionado às práticas
artesanais e esportivas de pesca, porém têm sido alvo de
uma exploração intensa e predatória que, somados a outras
questões de degradação ambiental como a construção do
Linhão do Tucuruí e da Usina Hidrelétrica de Balbina, vêm destruindo e causando mudanças significativas na fauna aquática, como a redução no tamanho e número de peixes de diversas espécies, com destaque para os botos, peixes-boi e jacarés
(AMAZONAS, no prelo). Diante desse contexto, os ribeirinhos,
moradores das comunidades pelas quais os cursos dos rios
perpassam, estabeleceram grupos voltados para a proteção
dos recursos naturais de uso comum (OSTROM, 2002) propondo um monitoramento ambiental, em sistema de rodízio, com
vistas ao fechamento dos braços de rios. A ideia central dessas
iniciativas se dá pelo reavivamento de uma memória coletiva
(POLLACK, 1992) sobre um tempo em que, com facilidade, se
via “bichos de casco” e se pescava “tucunarés macetas”. Nesse
cenário, o turismo de pesca também é visto como ameaça à
conservação da ictiofauna, levando as comunidades a bus65

Rio São Francisco e os movimentos em defesa do seu
patrimônio.

Paisagem cultural no Sertão: o estudo da Fazenda
São João, Pombal - PB

Jackelina Pinheiro Meira Kern
Universidade de Coimbra, Portugal
jackelinapm@hotmail.com

Bruna Ferreira - UNICAP
brunarsferreira@gmail.com

Retratos do processo de ocupação do semiárido brasileiro, as fazendas de gado nortearam a expansão territorial do
sertão nordestino a partir do final do século XVII, simbolizando um dos mais representativos exemplares do patrimônio
edificado do sertão. Relegadas ao esquecimentos pelos órgãos
patrimoniais, essas fazendas vêm cada dia perdendo mais espaço para o desenvolvimento urbano dos municípios sertanejos, levando com elas a representatividade de um importante
período da historiografia brasileira. Essa pesquisa apresenta
a análise de um arquétipo desse patrimônio, a Fazenda São
João, localizada no município de Pombal, no alto sertão do
Estado da Paraíba, utilizando o conceito de Paisagem Cultural
como metodologia para a compreensão da relação existente
entre esse bem, representante do patrimônio rural sertanejo,
com a paisagem natural onde fora inserido, buscando evidenciar o seu valor histórico a partir da análise do seu processo de
edificação e da sua significância na constituição da sociedade
sertaneja em meio a caatinga. Dessa forma, constatou-se que
a relação intrínseca apresentada entre o sertanejo e a caatinga fora determinante para a constituição dessa sociedade, em
uma relação expressiva entre o bem edificado e o seu entorno, reafirmando o valor dessa edificação como documento
significativo no que consta a cultura do povo sertanejo e da
sua formação Socioeconômica.

Este artigo pretende discutir as iniciativas tomadas
para promover a candidatura do Rio São Francisco como
Patrimônio Mundial, iniciado em 2001, posteriormente, as
movimentações para o chancelamento da porção que compreende a Foz do Rio São Francisco como Paisagem Cultural
Brasileira. Tão antigo quanto a presença portuguesa em terras
brasileiras, o rio São Francisco, passou a ser sistematicamente
explorado por navegadores, tendo mais tarde sido o meio
de se chegar aos sertões de dentro, e assim se tornou parte
indissociável da história da ocupação do interior brasileiro.
Cinco bens culturais já foram tombados como patrimônio
pela União. Dos cinco estados banhados pelo rio, registram-se
157 bens históricos e artísticos; 20 bens culturais imateriais;
seis áreas naturais de grande valor ambiental; cinco sítios
arqueológicos; oito comunidades típicas. As informações a
respeito da tentativa de reconhecimento como Patrimônio
Mundial a ser solicitado a Unesco se enfraquecem com o
passar dos tempos, principalmente, com a constatação dos
graves problemas de preservação encontrados ao longo de
todo o rio. Para tanto, iremos inicialmente recuperar os momentos mais significativos da normatização internacional
e nacional sobre Patrimônio, passando em seguida para as
questões que envolvem o rio e detalhar o atual estágio das
movimentações, onde o processo de Chancelamento como
Paisagem Cultural Brasileira da porção da Foz do Rio, mais recente, foi organizado considerando entre outras coisas que, ao
invés de uma ação meramente estatal de proteção, discute-se
um conjunto de ações de caráter muito mais envolvente com
as comunidades locais e seus interesses e necessidades a fim
de preservar esse patrimônio material e imaterial. Como recurso metodológico, utiliza-se pesquisa documental a partir
de documentos, relatórios e uso de fotografias a respeito da
paisagem.

A disputa de terra: o estado e o regulado de Djaal
Maurício Wilson Camilo Da Silva
Universidade Estadual do Rio de Janeiro
mauriciowcsilva@yahoo.com.br

A disputa entre o Estado e os nativos para posse de terra no Regulado de Djaal é discutida através dos elementos
que operam nesta contradição. E a intervenção do Estado
na gestão das terras na cidade de Bissau, e o modo como os
nativos reagem. Estudo do caso leva em conta a cultura dos
Nativos e organizações para ocupação das suas terras, e a dimensão jurídica baseada nas leis da herança colonial, que o
Estado adota para posse, controle e distribuição das terras nos
arredores da cidade de Bissau.
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conflictos, crímenes y eventos trágicos? ¿Qué uso tiene el turismo en los lugares de memoria y cuál es la función que la
memoria cumple en los sitios turísticos – desde el simple acto
de reconocimiento que algo ocurrió, a fines educativos, a la
necesidad de rememorar, de re-apropiarse, de crear vínculos
emocionales y/o demandar absolución y perdón?

Plenária 2
El turismo y el lugar de la memoria: Representaciones, discursos y poderes plurales
Fabiola Mancinelli
Universitat de Barcelona, Spain
fabiolamancinelli@ub.edu

Mesa-Redonda 2

El objetivo de la comunicación es reflexionar sobre
el lugar que ocupa la memoria en la experiencia turística.
Entendiendo la memoria como un concepto polisémico y
multidimensional, pretendemos analizar algunas de las intersecciones entre memoria y turismo, más allá del turismo
memorial. El turismo se puede considerar como una forma
especial de práctica de memoria, tanto para los turistas como
para las poblaciones receptoras (MacDonald, 2008). La conversión de un lugar de memoria en atracción turística supone
un mecanismo de interpretación, construcción y validación
del pasado, un acto intencional de rememoración, pero también de olvido. En esta dinámica se confrontan discursos de
distinta naturaleza – política, moral, cultural, económicaque pueden ser opuestos y a veces incluso conflictivos. En
algunos casos, la reconstrucción puede formar parte de una
agenda política institucional, como forma de categorización
y control. En otros casos, puede representar una forma activa de resistencia, un mecanismo para dislocar las narrativas
hegemónicas y promover una pluralidad de discursos. En
estos procesos, las comunidades locales se encuentran en
la posición ambigua de actores, productores y receptores de
narraciones y discursos acerca de su propio pasado. Asimismo,
los turistas también participan de esta construcción, como
testigos y como productores activos de sus propias memorias
individuales. En un sentido amplio, hablar de lugares de memoria y del lugar de la memoria nos permite hacer referencia
no únicamente a sitios físicos, localizados y localizables, sino
también a un conjunto de procesos individuales y colectivos,
que implican prácticas, discursos y poderes plurales. ¿De
quién es la memoria? ¿Cómo se apropia en turismo y qué
relación tiene con el patrimonio? ¿Cuáles son los poderes y
las narrativas que entran en juego en establecer qué hay que
recordar, y qué en cambio, es legítimo olvidar? ¿La relación
entre memoria y turismo se limita a la conmemoración de

Memória no Contexto de Produção e Reconfiguração de Espaços pelo e para o Turismo
Territórios negros invisíveis: Patrimônio, narrativas
e turismo em Pelotas - RS
Louise Alfonso - UFPEL

O objetivo neste evento é propiciar debates sobre a invisibilização da história negra, a partir da cidade de Pelotas, localizada na região sul do Rio Grande do Sul. Partimos da narrativa
oficial sobre a cidade divulgada pelo poder público municipal,
marcada pela presença de importantes personalidades e a
pujança econômica promovida pela indústria saladeril, que
valoriza como temporalidade a época das charqueadas. Narrativa esta, que legitima políticas patrimoniais que efetivam
o tombamento dos casarões do centro histórico de Pelotas e a
patrimonialização dos doces pelotenses. Estes elementos são
elevados a atrativos turísticos e apontados no material voltado
à promoção do turismo local. Nossos esforços estão voltados à
compreensão e evidenciação de processos de exclusão de grupos, temporalidades e narrativas na construção da “história de
Pelotas” e ao entendimento das diferentes táticas de inserção
de outras narrativas nesta história oficial, voltadas para o
empoderamento de comunidades. Para tanto, selecionamos
pedidos de patrimonialização que nos permitem evidenciar
como passado de escravidão é acionado por diferentes grupos
no presente. Entendemos que a informalidade do cotidiano
nos permite evidenciar a potência criativa nas formas de habitar um contexto desigual, marcado por distinções de classe,
gênero e etnia, em um processo de invisibilização da presença
negra na cidade ao longo do tempo.
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O Mal-estar no Patrimônio: Identidade, Tempo e
Destruição

Franco e Iasmim da Silva Leite (PPGTUR-UFF) falarão, respectivamente, sobre “O turista-mirim como categoria de público
em museus” e as “Dimensões da hospitalidade a turistas em
museus”.O Simpósio pretende, ainda, problematizar e analisar criticamente a qualificação dos museus para o turismo e as
controvérsias, possibilidades e necessidades da turistificação
das instituições museológicas, e os significados que tais processos provocam em relação à memória social.

José Reginaldo Gonçalves - UFRJ

Quais as razões do incontrolável processo de expansão
dos patrimônios no mundo contemporâneo? Como entender,
ao lado dessa obsessão preservacionista, a fúria destruidora
que se abate sobre diversos bens culturais? Minha proposta
é refletir sobre essas questões que assombram o mundo da
memória e do patrimônio.

O poder simbólico do Museu da Inconfidência (MG)
no imaginário social, o acolhimento da comunidade
local e a fruição produtiva dos turistas

SIMPÓSIOS CONVIDADO

Leandro Benedini Brusadin - UFOP

SIMP CONVIDADO 17

A tentativa de refletir as ações desenvolvidas no Museu
da Inconfidência, situado em Ouro Preto (MG), perpassa a
sua estrutura administrativa e científica inseridas na lógica
desse patrimônio instituído politicamente pelos modernistas
para construção de dadas tradições nacionais. Esta palestra
busca apresentar e discutir os desdobramentos históricos
do Museu da Inconfidência, em uma análise fluída, diante
do passado nacionalista que o concebeu como patrimônio
cultural brasileiro. Serão apresentados dados da análise documental referente ao público em interface com os conceitos
de poder simbólico de Bourdieu, de invenção de tradições de
Hobsbawm e de imaginário social de Baczko. Os desafios colocados a esta instituição museológica situam-se entre o acolhimento legítimo da comunidade local e a fruição produtiva dos
turistas em um processo de trocas.

Memórias, museus e turismo
Karla Estelita Godoy - UFF
Leandro Benedini Brusadin - UFOP

O Simpósio Convidado “Memórias, Museus e Turismo”
decorre da articulação entre diversos subtemas desenvolvidos por pesquisadores e estudantes do Núcleo de Estudos e
Pesquisas sobre Turismo e Museus (episTEmus), linha de investigação do Grupo de Pesquisa Turismo, Cultura e Sociedade
(T-Cult/UFF), ambos sob a coordenação da Profª Drª Karla
Estelita Godoy (UFF), dedicados a investigar criticamente
a relação turismo e museus. Visando a identificar e analisar
pontos de aproximação e de conflito entre o discurso e a prática da atividade turística nos museus, as pesquisas apresentadas se conectam com aspectos da memória social, das representações individuais e coletivas, dos imaginários, das forças
em tensão e em disputa, dos processos multiidentitários, e
com as construções simbólicas e os lugares de memória que as
instituições museológicas produzem. Assim, as propostas reunidas, a seguir, têm por objetivo expor o andamento desses
estudos e colocá-los em debate e trocas com o público. O Prof.
Dr. Leandro Brusadin (UFOP) abordará “O poder simbólico do
Museu da Inconfidência (MG) no imaginário social, o acolhimento da comunidade local e a fruição produtiva dos turistas”. O Prof. Dr. Luiz Alexandre Mees (UNIRIO) refletirá sobre
a “Comercialização de souvenirs em museus”. A Profª. M.Sc.
Cláudia Soares (UFRJ) tratará da “Gastronomia nos museus e
sua relação com os turistas”. E as mestrandas Lívia da Silveira

Comercialização de souvenirs em museus
Luiz Alexandre Lellis Mees - UNIRIO

Na contemporaneidade, é inegável a influência do
estudo das viagens na compreensão da vida cotidiana e do
comportamento do homem. A partir do século XIX, algumas
dessas viagens passam a apresentar uma sistematização organizada, inseridas dentro de uma lógica de consumo e lazer.
O nascimento do Turismo Moderno proporciona a troca de um
capital financeiro – a compra da viagem – por um capital
simbólico: a experiência, as memórias e as representações
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contidas em certos elementos materiais, que se transformam
em objetos de consumo. Qual turista retorna de sua viagem,
sem, por exemplo, um souvenir? Fazendo parte da cultura material do turismo, a comercialização de determinado
souvenir em um espaço de visitação e de práticas de turismo, pode revelar diferentes significados, dignos de estudo e
reflexão: representação da imagem do lugar ou do atrativo
visitado, objeto que guarda uma memória afetiva, alegoria
simbólica, troféu de viagem. O souvenir trabalha tanto com
o imaginário de quem o compra, como de quem o recebe.
Constitui um elemento simbólico, material, produzido muitas
vezes em massa, mas que contribui para tornar tangíveis experiências vividas. O Museu enquanto atrativo de visitantes
e turistas, não prescinde da comercialização de souvenirs em
suas dependências, sendo, na maioria das vezes, a prática
final do circuito de visita. Estes, em análise, podem revelar
fatores referentes aos Museus onde são comercializados, que
passam pela economia, memórias, imaginários, significados,
identidades e representações.

(2013). Também recorremos a Naccarato e Lebesco (2012)
demonstrando a conexão da alimentação contemporânea e a
cultura. O termo está apoiado no conceito de capital, sistematizado por Bourdieu, o qual seria expresso pela imbricação de
vários capitais simbólicos, além do econômico, pelos quais o
indivíduo adquiriria status e poder. O capital culinário então,
estaria relacionado aos fatores que englobam a comida e as
práticas alimentares. Assim, o museu entra para mais um dos
circuitos sociais por onde transpassa o capital culinário, quer
pelas vias materiais ou simbólicas. As ações comunicacionais
direcionadas ao turista aplicam códigos semióticos convocando o público a consumir produtos sofisticados, colocando o
museu e sua proposta em segundo plano.

Turista-mirim como categoria de público em museus
Livia da Silveira Franco1, Karla Estelita Godoy2
1
PPGTUR - UFF, 2UFF

Os setores educativos dos museus geralmente desenvolvem atividades e materiais pedagógicos para estudantes
conduzidos por escolas. Contudo, se a criança se encontra
na condição de turista, nem sempre haverá possibilidade de
atender a demandas específicas que esse tipo de visitante
exigirá. Os museus estão ligados à educação ou à diversão
de qualquer pessoa que queira visitá-lo. Sendo assim, entende-se que os museus são locais de aprendizado para o visitante em geral, incluindo os visitantes mirins. De acordo com
o Estatuto de Museus, é sua atribuição prezar pelo bem-estar
do visitante, acolher e propiciar a melhor experiência possível,
preocupando-se com a acessibilidade e oferecendo entretenimento ao público. Apenas proporcionar no espaço museal
ambiente atraente e com práticas para chamar a atenção das
crianças não garante aprendizado. Alguns autores afirmam
que a utilização de perguntas abertas na interação da criança
com um adulto durante a vivência no espaço do museu auxilia a compreensão da criança e a reflexão acerca dos objetos
em uma exposição, por exemplo. Além da aprendizagem em
decorrência da interação por meio de conversas entre criança
e adulto, durante a visita ao museu, há outras formas de interação que auxiliam também a produção desse conhecimento,
como o jogo. Segundo a concepção de que se aprende brincando, muitos pais passaram a se utilizar dos jogos direciona-

Gastronomia nos museus e sua relação com os turistas
Cláudia Mesquita Pinto Soares - UFRJ

A proposta do trabalho é refletir sobre os formatos em
que a gastronomia se apresenta nos museus traçando um
panorama sobre o tema e sua relação com o turista, questionando sobretudo se a presença de restaurantes contribui
para a experiência no museu ou vice-versa. A pesquisa tem
caráter exploratório e reflexivo e permitirá a condução para
uma pesquisa maior. Foram identificados museus que comportam restaurantes gastronômicos e indicados em guias
turísticos na web e também aqueles que mantêm um espaço
de alimentação apenas como suporte a visitação. Da mesma
forma, mapeou-se os museus que são dedicados a apresentação e reflexão sobre a gastronomia em si e outros que
receberam exposições ou manifestações em que a gastronomia permitiu a experiência estética com a arte. As reflexões
seguiram as bases teóricas dos autores Nicolas Perullo (2013),
quando propõe o gosto como experiência, produzindo um
material inédito para compreensão do poder da experiência
para além do paladar coadunando com o que compreendemos como gastronomia baseado no que propõe Poulain
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dos para as crianças no museu como forma de produzir conhecimento em ambiente não formal de aprendizagem. Assim,
visando a estudar os turistas-mirins como categoria, que
consideramos quase invisível nos museus, e à qual atribuímos
crescente importância, acredita-se que esse estudo, ao ser explorado, possa atender a uma demanda crescente de investigação, não apenas para os museus, mas também para centros
culturais e atrativos turísticos, bem como em todos os serviços
oferecidos aos turistas acompanhados de crianças.

Quinta-feira, 17/05/2018: 10:00 - 13:00
Local: M4 IED
Memórias inaparentes: literaturas, artes, políticas
Júlia Vasconcelos Studart - UNIRIO/Escola de Letras
Manoel Ricardo de Lima - PPGMS/UNIRIO

A ideia deste simpósio é pensar numa história autoconsciente que se apresenta também como um relato desde sempre deslocado, fora de si, no qual a linguagem se esquece de
si mesma, como uma espécie de memória inaparente. Neste
sentido, pensar desdobramentos e derivas da memória,desde
a modernidade até a crítica cultural contemporânea, numa
projeção que se enlaça entre as literaturas, as artes e a política.

Dimensões da hospitalidade a turistas em museus
Iasmim da Silva Leite1, Karla Estelita Godoy2
1
PPGTUR - UFF, 2UFF

Os museus são, por definição, instituições abertas ao público, promotoras de educação informal e lazer. Além disso,
de acordo com o Conselho Internacional de Museus, essas instituições são responsáveis por expor e difundir testemunhos
do homem e de seu entorno, tornando-se, assim, lugares de
memória. Nota-se, na contemporaneidade, a aproximação
entre a atividade turística e os museus. Nesse sentido, o turismo, aos poucos, incorpora os espaços museais, turistificando-os e tornando-os “atrativos turísticos culturais”. O objetivo
desse estudo é evocar discussões e reflexões a respeito da
hospitalidade nos museus, especialmente no que tange o
público de categoria turística. Entretanto, pesquisas que relacionam os campos do turismo, museus e hospitalidade são
incipientes. Nesse cenário, exige-se esforço teórico com vistas a estabelecer interseções entre as áreas. Assim, levando
em conta conceitos que partem das noções de hospitalidade
como virtude, este artigo constitui-se como um estudo bibliográfico baseado em autores de referência nas áreas citadas e
propõe discussão a respeito das dimensões da hospitalidade
nos espaços museológicos. Portanto, espera-se contribuir
com os estudos da área de hospitalidade e dos museus, apresentando reflexões e caminhos para a referida pesquisa.

Apresentações do evento
Maria Gabriela Llansol e a memória selvagem de
futuros possíveis
Pedro Henrique Paixão Gomes - PPGMS/UNIRIO
pedropaixaorj@gmail.com

Maria Gabriela Llansol (1931-2008) escreve “com o seu
‘corpo de tempo’, o corpo que absorve em si o tempo, todos os
tempos, que daí passam para a escrita. Seu texto é impregnado de formas de temporalidade não cronológicas, mas livres
e abertas, uma espécie de memória selvagem de futuros
possíveis e desejados. O tempo desse texto é um tempo sem
coordenadas (passado, presente e futuro, antes e depois),
mas com um vetor futurante. E o futuro que o texto procura
e oferece mais não é, provavelmente, do que qualquer coisa como a infância do mundo” (João Barrento). A escritora
portuguesa propõe com seu trabalho um gesto de “retorno
pela escrita à infância que nos fez, aos mundos não lineares
que nos alimentam, ao corpo, às relações” (Llansol). Desse
modo, a infância pode ser pensada como “o futuro anterior
do homem e a sua verdadeira pátria” (Giorgio Agamben). Um
pensamento que permanece vivo e movente, um projeto de
leitura do mundo que se dá pelas margens, nos limiares da
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Memórias, imagens intermitentes e corpos múltiplos [uma releitura inaparente de Brejo das almas]

língua, e que continua em aberto. Portanto, nos incita a tomálo como corpo político para subverter as instituições do poder
e para reelaborar a história. Esse trabalho busca expandir a
análise da “sobreimpressão” dos tempos no texto de Llansol e
traçar um percurso de retorno à memória selvagem, à infância
(como projeção animal do homem), a uma paisagem livre da
presença humana como centro, em que o texto, tal a natureza,
é a casa comum em que acontece o “dom de troca com o vivo
da espécie terrestre” (Llansol).

Júlia Vasconcelos Studart - UNIRIO/Escola de Letras
juliastudart@gmail.com

A ideia desse texto gira em torno de uma pequena série
de memórias e imagens intermitentes que cercam a publicação de Brejo das almas, de Carlos Drummond de Andrade,
em 1934. Drummond é um recém chegado ao Rio de Janeiro
a convite de um amigo de adolescência, Gustavo Capanema,
que acabara de assumir o Ministério da Educação e da Saúde
Pública do governo Vargas. Aceitara o convite para ser chefe
de gabinete do ministério e para estar próximo de figuras
como Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Lúcio Costa e
Rodrigo Melo Franco de Andrade. Certos desdobramentos da
poesia moderna brasileira se impõe a partir daí e do encontro
com Ismael Nery, “o homem novo – o homem voltado para
o futuro”, “o grande amigo”, como o descreve Murilo Mendes.
Anos mais tarde, em 1959, Adalgisa Nery, esposa de Ismael,
publica seu primeiro romance, A Imaginária, uma espécie de
autobiografia descentrada contada por Berenice e, ao mesmo
tempo, um acerto de contas com a violência e alguns terrores
da vida de casada e todas as circunstâncias de sujeição no
papel de “a mulher”. O último poema de Brejo das almas, é
Desdobramento de Adalgisa, dedicado à mulher de Ismael e
que rearma o jogo de uma passagem do modernista para o
moderno entre expropriação [“a cópia como uma forma de
leitura”] e apropriação [“camuflar a autoria em leitura de
outros textos”].

Maria Gabriela Llansol entre encontros imaginários
de confrontação
Caroline Maria Gurgel D’Ávila - PPGMS/UNIRIO
carolinemgurgeld@gmail.com

Leitora ativa de uma modernidade porvir, a escritora Maria Gabriela Llansol rearma uma possibilidade política para
o texto, não apenas ampliando seu espaço para além do literário, mas fazendo emergir nele aquilo que ela nomeia como
os restos da história e seus desastres. Ao munir-se de outros
referencias, a autora desconstrói os modelos de modernidade
e suas séries lógicas, abole a vinculação da história ao tempo
linear dos acontecimentos e contradiz a história hegemônica
da cultura a qual está inserida. É a partir desse esforço em
compor uma espécie de genealogia subversiva que ela nos
convida a pensar a montagem de um arquivo num território
de múltiplos tempos, não para formular hipóteses de uma
história que não houve, mas para promover certos encontros
espectrais entre figuras históricas que habitaram distintos
tempos e espaços. Um arquivo sobreimpresso fundado junto
à ideia de metamorfose. Assim, a escrita de Llansol, em sua
perspectiva arquivista, ergue uma memória própria surgida
por dentro do texto. Sua ideia de memória, como fios emaranhados, nos conduz à incursões projetivas na história, este aspecto constitui o próprio método da escrita: ler aquilo que não
foi escrito para seguir o rastro de uma contracultura. Neste
sentido, ao aproximamo-nos desse projeto de escrita, povoado por encontros imaginários de confrontação, armamos
derivas para conceito de memória.

Memórias duplicadas: Bartleby e a potência do não
/ Kafka leitor de Melville
Júlia de Carvalho Melo Lopes
julialopesss@gmail.com
Pontifícia Universidade Católica – PUC-RJ / Universidade Santa Úrsula – USU
julialopesss@gmail.com

Em Bartleby, o escrevente (2015), de Herman Melville,
ressoa o universo que Franz Kafka montou para seus personagens. Há ali um escritório e o mundo da burocracia e da
jurisprudência, gestos repetidos sobre os quais não se sabe
nada. Seriam aproximações prosaicas, ou quase, não fosse a
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inquietação do narrador, o enovelamento numa situação que
não é sua, mas da qual não consegue se desvencilhar – e que
não está apenas nas histórias de burocratas ou instituições.
A narrativa sem solução desenha uma rua sem saída e um
quadro insólito: imensos corredores de um tempo moderno
que levam a parte alguma. Encurralando personagens e leitor. Este texto é uma tentativa de investigação desse lugar,
uma tentativa de implicar, junto com ele, nosso lugar no
mundo, por onde caminha o presente texto. Bartleby, como
personagem-chave de um argumento sobre a potência do
não, e Kafka, leitor de Herman Melville, duplicam a existência
na sua radical impossibilidade, que se dá também nos jogos
de dominação e de subserviência – jogos em que tais lugares
não são estanques, apesar de serem, numa memória inaparente, predeterminados.

Houaiss. Esta predileção pelo poeta francês afasta o cineasta
do método cartesiano do dicionário, lugar da normatividade
gramatical por excelência. É caro a Glauber o projeto mallarmaico, que dinamita a narratividade linear e apoia-se em
uma matéria organizada circularmente; que observa microscopicamente a raiz das palavras para sugar delas outras significações, ocultadas pelo uso corrente dos vocábulos. É por
esse viés que Glauber produz sua escrita, sua leitura, seu estar
no mundo: em rompantes, atravessados por assuntos diversos, sem delimitações de fronteiras entre o afetivo, o político,
o poético. Proponho dar a ler, através do leitor Glauber Rocha,
a obra inacabada de Mallarmé, Le livre, que se pretendia o
livro que contivesse “todas as relações existentes entre todas
as coisas”. Essa “Grande Obra” repousa sobre uma das estantes
da Biblioteca de Babel, de Jorge Luis Borges. É também localizada por Michel Foucault em As tentações de Santo Antão, de
Gustave Flaubert. O gesto arquifilológico, com o qual procede
o crítico argentino Raúl Antelo, é aqui imprescindível para a
montagem dessa constelação de leituras. Trata-se de aproximar dados, na aparência, distanciados; deixar advir, do choque desses encontros, uma outra possibilidade de memória.
Não a histórica, cronológica, visível. Mas a vestigial, anacrônica, inaparente. Ler não somente o Mallarmé que habita em
Glauber, mas ler também o Glauber cuja presença perpassa
Mallarmé.

Os seres acefálicos e suas memórias de outro tempo
Vanessa Rocha de Souza - PPGMS/Unirio
rochasvanessa@gmail.com

A partir da ideia de uma comunidade que vem de Giorgio Agamben, pretendo articular um pensamento em torno
daqueles que burlam a concepção de um tempo histórico
linear e movimentam em sua existência um agora sem finalidade e sem origem. São, por exemplo, os amantes, os
ciganos e os ébrios, aqueles que, entregues à sua maneira de
ser e inapreensíveis pelo progresso, chamo de seres acefálicos. Carregam em sua presença uma disposição à destruição
do raciocínio histórico, posto que não reivindicam um lugar de
poder, um domínio, mas seu esvaziamento. Nesse jogo com o
vazio, exigem uma ressignificação constante que implica na
percepção de uma memória que não se atém à representação.

O contemporâneo é o intempestivo
Davi Pessoa Carneiro - ILE/UERJ
davipessoacarneiro@gmail.com

“De quem e de que somos contemporâneos? E, antes de
tudo, o que significa ser contemporâneo?”, com tais questões
o filósofo Giorgio Agamben abre seu curso de Filosofia Teorética, em 2006, em Veneza. Nietzsche, por sua vez, em 1874, nas
Considerações intempestivas, apontava a exigência de tomar
posição em relação ao presente. Ou ainda: entrar em contato com o mais distante pela observação incansável do mais
próximo, seria a posição de Walter Benjamin. A comunicação
tem por objetivo, portanto, desdobrar tais pensamentos com
os trabalhos do cineasta Patricio Guzmán e do fotógrafo Luigi
Ghirri, para, em última análise, questionar: “Qual é o sentido
da presença do passado no presente?”

Memórias inaparentes: Glauber Rocha, leitor de
Mallarmé
Bruna Carolina Domingues dos Santos Carvalho
PPGMS/UNIRIO
brunacarolinadomingues@gmail.com

Em uma carta de 1979, enviada ao então diretor da
Embrafilme, Glauber Rocha afirma que, ao escrever, prefere recorrer a Stéphane Mallarmé em detrimento a Antonio
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Uma memória de cegos: inaparente, imaterial

tural, considerado o mais importante Sítio Arqueológico das
Américas, que está localizado na zona portuária no Centro do
Estado do Rio de Janeiro, foi descoberto em meados de 2011
e reconhecido como Patrimônio da Humanidade pela UNESCO
em 2017, é um espaço de memória dotado de experiências
vividas no passado dos mais diversos sentimentos que foram
aflorados em narrativas e percepções trazidas para o presente.
É impossível falar deste patrimônio cultural e histórico sem
relatar o sofrimento vividos por negros e negras vítimas da
diáspora africana, que foram arrancados de suas aldeias
para serem vendidos, escravizados e maltratados pela classe
branca que manteve por um longo tempo o comércio clandestino durante o período escravagista. O Cais do Valongo tem
história pra contar a partir da memória produzida a partir dos
fatos lá ocorridos no passado.

Manoel Ricardo de Lima - PPGMS/UNIRIO
manoelrl@uol.com.br

A partir de uma série de anotações, entre disparidade e
montagem aguda, como pensar a poesia numa articulação
da ideia de Derrida – numa “memória de cegos” – daquilo
que vem num “grau do irrepresentável”, como sugere a Maria Filomena Molder, para ultrapassar o visível, o sensível,
o corpo, a respiração, a terra, o sofrimento etc. sem propor
tabula rasa ou salvação. Se há um comum que ainda pode
vir com a poesia que vem, como outra coisa, numa partilha
política da terra, por exemplo, é numa aposta da radicalidade
de uma operação crítica que possa desmontar todo alfabeto inflacionado [este elemento de “obrigação” e uso muito
próprio dos povos policiados e escravizados]. Assim, pensar
numa “memória de cegos” [numa montagem aguda] em que
a questão não é a geografia admitida, mas sim o esforço de
composição a uma geografia radicalmente imaterial.

Revitalização da ‘bomba’. Espaços de (re)criação de
uma manifestação afrochoteña.
Ana Maria Barrientos Rojas
Pesquisador independente
ambar_81@hotmail.com

Sessões de Comunicação

A bomba é uma das expressões culturais mais significativas para o povo afrodescendente do Vale do Chota-Mira
no Equador. Este ‘complexo cultural’ de matriz africana conformado por um conjunto de expressões ‘tradicionais’, como
gênero musical, dança e instrumento musical de percussão
de igual nome, se apresenta como parte integrante do tecido
social, familiar e comunitário do povo afrochoteño. A ‘revitalização cultural’, categoria amplamente usada por gestores e
mediadores culturais afroecuatorianos, remite às iniciativas
endógenas que, como estratégias políticas de resistência, tem
procurado a preservação, a ‘retomada’ e a visibilização das
expressões culturais ‘tradicionais’. O objetivo deste trabalho
é mostrar como certas experiências de ‘revitalização cultural’, vinculadas à bomba, não isentas de conflitos internos e
externos, tem permitido ao povo afrochoteño a recriação de
esta expressão cultural, através da conservação do legado dos
antepassados e da transmissão das práticas ‘tradicionais’. Ao
mesmo tempo, têm permitido a promoção de discursos de
incidência nos processos de afirmação étnica, e a visibilização
ante a alteridade, tanto das suas manifestações culturais,
como também das suas problemáticas e demandas como

Com 01
Cais do Valongo: lugar de história e de memoria
Nara Francisca Silva Costa
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
naracosta1967@gmail.com

Em determinados lugares que passamos, identificamos
ou tomamos conhecimentos de que em algum momento na
história, este espaço apresenta ou apresentou um significado
memorial em nossa vida. As memórias são importantes registros vividos que partem das lembranças e eternizam lugares
como cenários e referência para uma visita ao passado, trazendo em si, os mais diversos sentimentos documentados.
O homem é um ser social digno da transmissão de conhecimentos ao longo da vida. A memória é a identidade em
ação. Trata-se de dois fatores indissociáveis que se reforçam
mutuamente. O indivíduo vai construir sua identidade baseada no seu nível de memória. Que identidade foi construída
pelos negros que foram vítimas do maior acesso de escravos
africanos no Brasil, o Cais do Valongo. Este patrimônio cul73

povo. Esta pesquisa de corte etnográfico foi realizada durante
o ano 2016 no Vale do Chota-Mira e na cidade de Ibarra no
Equador. Neste processo foram acompanhadas algumas iniciativas de ‘revitalização’ da bomba, como o trabalho de elaboração do tambor e a transmissão deste saber ancestral. O agir
de uma agrupação musical e duas festividades afrochoteñas
contemporâneas. Este trabalho me permitiu ter uma perspectiva maior sobre o papel da bomba na coesão do grupo, como
na sua tentativa de diálogo com a alteridade, cimentando o
caminho para o diálogo e intercambio intercultural num país
que se declara ‘pluridiverso’ e ‘pluriétnico’.

cultural decorrente. Assim, objetiva-se ainda problematizar
as vinculações entre patrimônio cultural, memória, empreendimento colonial e a mobilização em torno da “raça” na
modernidade, desvelando os silenciamentos e esquecimentos
produzidos sobre uma memória pública da escravidão, a partir
de um locus teórico que entende que o corpo negro teve sua
existência destroçada, negada e silenciada pelo colonialismo.

O canto do Cais do Valongo
Karla Fatima Barroso de Siqueira - UNIRIO
karlamuseo@gmail.com

Patrimônio cultural e o atlântico negro: a patrimonialização das memórias do tráfico atlântico e da
escravidão negra no Brasil.

A diáspora traz consigo a ideia de dispersão, entretanto
devemos considerar as redefinições e elaborações culturais
provocadas pelos deslocamentos e desterritorialização. As
pedras do Cais do Valongo são vestígios materiais da entrada dos africanos no Brasil, este trabalho tem como objetivo
relacionar a diáspora africana na percepção do samba-enredo como representação cultural. Estudos nos mostraram
que as culturas e suas identidades possuem uma gramática
própria, as quais servem de elemento organizador de novas
construções sociais e culturais – o novo nasce de bases preexistentes. O samba urbano do Rio de Janeiro com seus antecedentes no semba e lundu é originário das classes subalternas
na passagem do século XIX para o século XX. O samba é fruto
de uma experiência sociocultural com profunda ligação como
os grupos africanos que vieram para o Brasil no comércio do
Atlântico Negro. E como um mito negro pressupõe um modo
específico de contar, narrar seus conteúdos, a materialidade e
imaterialidade dialogam numa ação contínua e de complementaridade, presente nas relações cotidianas, nos modos de
celebração, nos instrumentos musicais ou nas evocações cantadas. Desse modo, a construção e atualização de memórias é
percebida em determinadas temáticas, nos rastros de termos
do idioma bantu e nagô, em aspectos mitológicos e visão de
mundo. E são contadas e cantadas neste gênero musical levando em consideração as formas específicas de transmissão
de saberes e reconfiguração das tradições. Logo, consideramos o processo da diáspora também como afirmação de
identidade(s) e permanência da cultura africana, contrariando a ideia de ‘sobrevivência consentida.’

Francisco Phelipe Cunha Paz
Universidade de Brasíli
phelipecunhapaz@gmail.com

Esta pesquisa pretende compreender os processos de
patrimonialização das memórias do tráfico e da escravidão
negra e da diáspora africana, a partir do estudo do Projeto
Rota dos Escravos organizado pela UNESCO no ano de 1993,
e suas atividades no Brasil. Além de, buscar compreender a
construção dos processos de patrimonialização da memória
da escravidão e do tráfico, seus usos nas lutas antirracistas
e formação de uma memória coletiva e identidade afro-brasileira, a partir de uma teoria emancipatória, não-hegemônica, aproximando literaturas decoloniais e pós-coloniais de
uma filosofia africana de raiz bantu. Esta pesquisa vale-se
da categoria de “Atlântico negro” elaborada pelo sociólogo
Paul Gilroy, para dar conta de uma realidade geopolítica e
corpo-política formado pela trajetória de “negros dispersos
nas estruturas de sentimento, produção de comunicação e
memória” da modernidade e do colonialismo. Diante disso,
e redimensionando a experiência e atuação dos movimentos sociais negros brasileiro e sua relação com o movimento
negritude africano, estadunidense e pan-africano, podemos
pensá-la como mecanismo metodológico e hermenêutico
apto a deslocar narrativas hegemônicas sobre a memória e o
patrimônio cultural, o que torna possível pensar na existência
de um patrimônio cultural do “atlântico negro” constituído
de memórias do tráfico e da escravidão negra e do tráfego
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existem o ganhar (cada objeto é chave para o que precede
e sucede o pre sente, um elemento de invocação, um passaporte transtemporal), e o perder (cada lembrança traz o
que não volta mais, confronta com o tempo que passou/passa, atesta a efemeridade do agora e da existência), a possibilidade de transcendência e a finitude. Esses pares de opostos
entrelaçam coleção e melancolia, visto que a segunda pode
ser compreendida como expressão de vida diante da morte.
Dos dispositivos possíveis/disponíveis para atingir uma saúde
da/na melancolia, ou de uma ‘boa dose de inconstância’, o
que trabalhamos/propomos é o ato criativo do/no colecionar.
Estabelecemos uma relação, pelo prisma da memória, entre
coleção e melancolia, identificando na primeira tanto um
lugar de expressão da segunda, como um recurso estabilizador da mesma. Pretendemos reforçar a coleção como criação
e como espaço de dinâmicas de memória e construção subjetiva; e explorar a melancolia a partir de suas relações com a
criação e a memória.

David William Aparecido Ribeiro
Universidade de São Paulo
dwribeiro@gmail.com

Passando pelo debate a respeito das políticas patrimoniais brasileiras, especialmente aquelas voltadas para o patrimônio imaterial, esta comunicação tem como objetivo analisar as motivações de duas comunidades quilombolas do Vale
do Ribeira, no sul paulista, na busca pelo reconhecimento de
seus referenciais culturais. Do mesmo modo, pretende-se
analisar a forma como estas mediam o patrimônio cultural
e o natural e elaboram as suas próprias narrativas históricas.
Além de revelarem uma concepção integral de patrimônio, na qual natureza e cultura são interdependentes entre
si, estas comunidades também demonstram em que medida a atividade turística desempenha a função de comunicar
a história da resistência quilombola e de atrair “aliados” em
defesa de seus direitos territoriais.

Com 02
Coleção, memória e melancolia: entrelaçamentos

Organização de plantas arquitetônicas da Superintendência do Iphan no ES

Kelly Castelo Branco da Silva Melo
Leila Beatriz Ribeiro, Francisco Ramos de Farias
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
UNIRIO
kelly_castelo@hotmail.com

Luciane Silva
Instituto do Patrimonio Historico e Artistico Nacional
- Iphan
luciane.historia@gmail.com

O presente trabalho é desdobramento de um projeto de
tese, que conta com orientação na linha de Memória e Patrimônio, e coorientação na linha de Memória, Subjetividade
e Criação. Ele propõe a investigação teórico-conceitual da
Coleção como campo de dinâmicas de memórias e de melancolia. A concepção de melancolia utilizada é a pré-freudiana,
que entende o termo não como uma designação de ciclos
depressivos, ou seja, da ordem da patologia, mas como um
estado no qual os indivíduos experimentam certa dose de
inconstância e vazio, para a qual seria possível encontrar
certo equilíbrio, ou uma ‘boa mistura’. Percebemos o colecionar como oscilação/movimentação entre lembrar e esquecer,
como relação encantada com as coisas, processo de criação e
renovação, como um viver de nós dentro dos objetos, e dos
objetos em nós. No jogo de rememoração do colecionar, co-

Pautado na necessidade de criar uma rotina para
tratamento de documentos produzidos cotidianamente na
Superintendência no Espírito Santo do Iphan - Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, instituição que tem
como finalidade preservar e monitorar o patrimônio cultural
brasileiro, este artigo propõe analisar os resultados do trabalho desenvolvido por técnicos, juntamente, com a bolsista do programa de mestrado da instituição que consistia na
organização e sistematização de documentos produzido pelo
corpo técnico da instituição da Superintendência. A demanda
surgiu a partir da localização de plantas arquitetônicas que
estavam armazenadas de forma inadequada, guardadas em
gavetas e sofrendo danos físicos. O principal objetivo é apresentar ao leitor as etapas desse trabalho, que em síntese foi
de organizar e catalogar através do desenvolvimento de um
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mento da extensa tipologia documental sob guarda da SPU,
suas peculiaridades nos termos dos diversos tratamentos, acondicionamentos, captura, catalogação e disponibilização seguras das informações foram nossas prioridades, haja vista a
responsabilidade em sua preservação/gestão e o potencial na
divulgação das suas informações. Com as metas quantitativas
bem encaminhadas e os principais objetivos de elaboração
alcançados, espera-se que a finalização desta parceria tenha
servido de importante “piloto” para o Projeto Acervo, inserido
no Programa de Modernização do Ministério de Planejamento Desenvolvimento e Gestão. Esta apresentação tem como
objetivo divulgar os seus feitos até aqui.

software, disponibilizar estas plantas para acesso ao público
e acondicioná-las de forma adequada. Nessa perspectiva,
a princípio, apresentei em que circunstâncias a ideia surgiu.
Em seguida, descrevi as etapas de produção, expus as dificuldades e problemas encontrados em cada etapa, bem como, as
soluções indicadas para cada caso. Após descrever as etapas,
realizei uma breve discussão sobre a política de preservação
de documentos, a importância da gestão de documentos em
instituições públicas que lidam com Patrimônio Cultural e a
efetividade da Lei nº 12.527 de 2011 - Lei de Acesso à Informação – LAI. Para finalizar teci algumas considerações observadas durante o processo de criação do software e adaptação
das atividades rotineiras com a necessidade de alimentar este
sistema criado para cadastrar as plantas, gerar seu código
de localização no acervo e também sobre a dificuldade dos
técnicos em compreender os documentos recentes como documentos arquivísticos.

A ofício do museólogo enquanto respigador de narrativas
Tatiana Aragão Pereira
Universidade Federal da Bahia
tatianaragao@hotmail.com

O presente trabalho examina o documentário “Os respigadores e a respigadora” da cineasta belga Agnès Varda,
confrontando as diferenças e semelhanças encontradas na
relação estabelecida entre coletividade, resíduos e pessoas
em situação de vulnerabilidade social apresentada no filme,
em face à dinâmica entre patrimônio e poder encontrada nas
narrativas e discursos de exposições museológicas, bem como
na práxis de museólogos e demais profissionais de museus.
A metodologia utilizada para dar sustentação à discussão
proposta pelo trabalho baseia-se em revisão bibliográfica da
literatura do campo da Museologia e da Ecologia em articulação com a análise do road movie de Varda. O objetivo deste
artigo é investigar de que maneira o conceito de sustentabilidade pode contribuir para a democratização de museus,
a inclusão social e o trato da museália, propondo diferentes
abordagens e procedimentos para os funcionários destas instituições.

Os avanços na gestão da informação no Patrimônio
da União
Thiago Mantuano - PPGH-UFF
Projeto Acervo Documental SPU MPOG/UFF/BID
thiago_mantuano@id.uff.br

A parceria interinstitucional entre Universidade Federal
Fluminense, Banco Interamericano de Desenvolvimento e
Superintendência do Patrimônio da União no Rio de Janeiro
para a modernização da gestão informacional deste órgão
tem acelerado os resultados do longevo e bem sucedido Projeto Acervo. Com um importante aporte feito pelo BID, executado na forma de um Termo de Execução Descentralizada,
o conhecimento largamente produzido pelos historiadores
e tecnólogos da informação da UFF, se encontrou com uma
equipe engajada de arquivistas da SPU e tem produzido expressivos avanços no trinômio: recuperação/organização/
digitalização de vasto acervo com precioso valor histórico, jurídico e administrativo. Como Pesquisador e Estagiário Sênior
desse projeto, tive a possibilidade de integrar a Equipe UFF
e, assim, colaborei na elaboração/aperfeiçoamento desde os
processos de trabalhos mais simples com a documentação
histórica até os pré-requisitos para o mecanismo digital que
atuará como mediador/buscador descritivo (informacional,
técnico e catalográfico) entre os cidadãos e o órgão. O mapea-

Os cadernos de artista de Rubens Gerchman
Thayane Vicente Vam De Berg - UNIRIO
thay.vamdeberg@gmail.com

Os artistas formam uma classe especial de colecionadores, eles quase sempre acumulam materiais, para a real76

da colonização. Ela também abriga sítios representantes da
expansão colonial pela costa, preservando resquícios da exploração comercial do óleo de baleia. E muito embora este
tenha acabado a relação dos pescadores com a ilha nunca
teve fim. Em meados do século passado o perfil de usos da
ilha começou a mudar com a cessão de uso e ocupação para
entes privados. Esse processo paulatino que visava à recreação
principalmente fomentou o turismo no local. O aumento das
atividades na ilha e a fragilidade dos sítios arqueológicos e do
próprio ambiente insular foram considerados como risco ao
patrimônio, o que levou ao tombamento e início da gestão
pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
Desde então, o processo de gestão vêm se aprimorando,
entretanto, sempre esbarrou em dificuldades para se tornar
efetivamente mais participativo e menos dependente de
intervenções diretas do IPHAN ou do Ministério Público Federal, por exemplo, para gerir conflitos entre os demais atores
envolvidos. O aumento da pressão turística é hoje o maior
desafio para a conservação e sustentabilidade. Os conflitos
de interesses e a dificuldade na definição dos papéis de cada
órgão público envolvido na gestão e fiscalização têm dificultado bastante as tomadas de decisão. Muito embora esse
processo jamais tenha se estagnado, e continue a evoluir e
buscar novas parcerias para se aprimorar, ainda há muito por
ser feito, e grandes desafios para superar.

ização de suas atividades criativas e estas compreendem e
geram outras produções além do trabalho artístico em si,
como: estudos, esboços, livros, fotografias, cartas, recortes de
jornal, catálogos de exposições, entre tantos outros documentos nos mais variados suportes. Ao longo de sua trajetória, o
artista plástico Rubens Gerchman produziu mais de 50 cadernos de artista. Neles podem ser encontrados os esboços que
deram origem a várias de suas pinturas. Tais cadernos têm a
finalidade de auxiliar no processo de criação e ainda podem
ser comparados com os manuscritos de literatos, que carregam consigo a gênese dos primeiros esboços de um texto, que
no caso do pintor são os de uma obra. Neles são anotados pensamentos, feitas colagens, rascunhos e tudo mais que o artista
queira. Os cadernos de artista possuem a função de auxiliar
no processo criativo, como um repositório de experimentação
do artista, no qual ele armazena informações, por meio de
registros tanto textuais quanto iconográficos. Estes cadernos
se configuram, portanto como um objeto singular. O presente
estudo tem como objetivo investigar e identificar as particularidades existentes no processo de criação dos cadernos de
artista do pintor Rubens Gerchman, bem como as relações entre arte, memória e patrimônio neles presente. Trata-se de um
estudo qualitativo e interdisciplinar a ser desenvolvido, por
meio de revisão de literatura com embasamento teórico-conceitual fundamentado nos conceitos/noções/categorias de
memória, coleção, lugar de memória, patrimônio, caderno de
artista e arquivo pessoal. A metodologia aplicada envolve a
leitura e análise das fontes primárias e da biografia do artista,
as correlacionando com a bibliografia selecionada.

A patrimonialização do trauma: o caso do Memorial
da Anistia Política do Brasil
Luise Villares
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Brazil;
villares.luise@gmail.com

Ilha do Campeche: Desafios da Gestão e Conservação e Turismo

Este artigo propõe apresentar, de forma sucinta, o
conceito do verbete memória, a fim de legitimar o papel da
memória social na construção de espaços vivos. Para que haja
compromisso com a verdade, a sociedade brasileira deve incentivar a construção de lugares de memória e resgatar suas
lembranças. Assim, os memoriais podem desempenhar um
papel importante na criação da memória, especialmente se
tais manifestações de cultura evocarem memórias em momentos inesperados. A patrimonialização de um determinado espaço, reflete em alguma medida sua valorização cultural
por determinada sociedade ou grupo social, de outro modo,

Luciana Jasmim, Cintia Chamas
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
lucianajasmim@gmail.com

A ilha do Campeche, situada a sudeste da Ilha de Santa
Catarina, foi tombada como Patrimônio Arqueológico e Paisagístico Nacional em 2000. Sua beleza cênica impressiona, e
além dela há o valor inestimável do patrimônio arqueológico.
A concentração e variedade das inscrições rupestres e oficinas
líticas presentes ali são uma amostra ímpar da riqueza cultural das populações ocupantes do litoral sul do Brasil antes
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para os estudantes de origem popular, que nesse momento
abrem caminho para aqueles que virão. Almejamos contribuir
com os debates acadêmicos, no que diz respeito à construção
de políticas internas da universidade que permitam desenvolver um olhar mais atento para as condições simbólicas de
permanência e afiliação dos estudantes de origem popular,
criando novas estratégias de recepção desses jovens ao ambiente universitário

desdobra-se, em uma nova forma de valorização do que pretende ser compreendido. Dessa forma, os bens materiais patrimonializados, como representantes escolhidos de uma dada
herança cultural, tornam-se, frequentemente, passíveis de
serem rememorados. Veremos o Memorial da Anistia Política
do Brasil com um lugar de memória, em busca da patrimonialização e consequente musealização de seu espaço que outrora ancoraram a memória das lutas da resistência à ditadura
militar. Tendo em vista o grupo que reivindica o Memorial,
os contextos políticos em que estão inscritos e a sua própria
condição material, simbólica e espacial, as memórias desse
período traumático precisam ser lembradas.

“Deixe-me ir preciso andar...”
Mariana Damião, Angela Pereira, Marcelo Amorim
Universidade Federal de Goiás
marianajdami1@gmail.com

Com 03

O presente trabalho pretende abordar sobre as questões
da identidade negra e a negação da mesma no direito de ir
e vir. Identidade negra é entendida aqui como possibilidade
de ter seus traços físicos, culturais e históricos afirmados em
qualquer ambiente que deseje estar, sem embranquecimento. Uma aceitação cultural, humana de mobilidade que não
inclua a diferença é legítima do ponto de vista do direito,
uma vez que, foi afirmada para a população negra direitos
constitucionais (1988), regulamentados na Lei nº 7.716,
de 05 de janeiro de 1989, nos artigos 5º ao 12º, quando os
mesmos tratam da punição que acontece quando existe a
discriminação. Mas, atualmente, como tem sido afirmada a
identidade negra e o direito de ir e vir? A população negra é
garantida a ser diferente? O sentido de diferente é resguardado na discussão do tema cidadão, e a importância dessa diferença para a constituição social. A igualdade, no viés da padronização, impede a promoção de ideias, de lutas e mudanças.
Neste sentido, o sempre idêntico não reflete, não cria, e não
faz. A sociedade não se constrói, des-constrói, re-constrói. A
história é negada, apagada e impensada. A negação da promoção do pensamento escraviza – termo de Chimamanda
Ngozi Adichie – para “o perigo da história única” (TED, 2009)
e nesta história única o autor da voz não é negro. A voz negra
ser ouvida é urgência para a afirmação do povo brasileiro, por
ser parte de nossa história contada nestas vozes, dividida com
as vozes indígenas. O ir e vir permite as vozes serem ecoadas e
promoverem mais vozes e portanto mais histórias que deslegitimam uma única história por vezes vencedora que não nos
contam nos/dos Cais, mas sim dos palácios.

Violência sutil e estudantes de origem popular nas
universidades publicas
Mônica Carvalho
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
monicavc@gmail.com

Este trabalho reconheceu e abordou a existência de
formas sutis de violência que permeiam as relações sociais e
pedagógicas decorrentes da ampliação do acesso das classes populares às universidades públicas brasileiras e elegeu a
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro como campo empírico.A pesquisa utilizou a cartografia como método
de pesquisa-intervenção, articulando tanto a memória dessas
instituições quanto a natureza e a forma de implantação das
políticas de acesso, e refletiu sobre o processo de inserção e
sobre o ambiente de permanência, do ponto de vista simbólico, desses estudantes, antes pouco representados no âmbito
das universidades públicas e confinados nos cursos de baixo
prestígio social.Para tanto, recorremos à memória de atores
sociais que vivenciam o cotidiano na Universidade e no percurso cartográfico observamos depoimentos de estudantes e
professores da UNIRIO, bem como outros reunidos em diversos trabalhos e entrevistas. Constatamos que as formas sutis
de violência atingem todos os segmentos da comunidade universitária e deixam suas marcas.O desvelamento desse tipo
de violência é fundamental para traduzi-la,reconhecê-la e
transformá-la em energia de renovação e reforçarmos os mecanismos de reconhecimento e pertencimento, em especial
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Memória e Sexualidade: Performances de Gênero
em uma Sauna Masculina

poder do soberano. O mesmo ordenamento jurídico que estabelece o início da vida determina, também, o seu término.
Partindo de tal entendimento, o presente trabalho objetiva
analisar as problemáticas que atravessam o sistema prisional
brasileiro, direcionando o lócus de análise para o seu produto:
o prisioneiro. Este, inserido num vácuo social, é classificado
como o não-sujeito, como o sem-direito, exposto à vida nua,
sem merecimento de ser vivida, logo, matável. A metodologia
aplicada para a construção do presente estudo é a pesquisa bibliográfica, realizada após um estudo exploratório de
autores que discutem direta ou indiretamente o tema ora
proposto.

Rafael Chaves Vasconcelos Barreto
Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro
rcvbarreto84@gmail.com

O presente artigo aborda o tema da homossexualidade
e de sua construção enquanto uma identidade coletiva.
Através da articulação de conceitos relativos à Memória Social com a frequência e observação participante em espaços
de convivência e frequência homossexual no Rio de Janeiro, o
presente artigo buscou associar três períodos da história brasileira considerados de relevância para entendermos algumas
questões e posturas de sujeitos com práticas homoeróticas
nos dias atuais.

A advogada Esperança Garcia e o direito à memória
e à verdade sobre a escravidão negra como dever de
casa imprescindível para um constitucionalismo democrático na América Latina

Memórias das prisões brasileiras: corpos expostos à
vida nua

Maria Sueli Rodrigues de Sousa Sousa
Univerisdade Federal do Piauí
mariasuelirs@ufpi.edu.br

Fernanda Santos Curcio, Lobelia da Silva Faceira
UNIRIO
nanda_fsc@hotmail.com

O presente texto discute duas estratégias de enfrentamento ao racismo como condições imprescindíveis para a
edificação de um constitucionalismo democrático na América Latina: o direito à memória e o direito à verdade sobre a
escravidão negra. O texto procura responder à questão: em
que perspectiva o direito à memória e à verdade sobre a escravidão negra na América Latina condiciona a formação de
um constitucionalismo democrático? E como hipótese, parto
do pressuposto de que o racismo inviabiliza a formação de
um constitucionalismo democrático e o enfrentamento ao
racismo deve partir da origem, portanto da verdade e da
memória sobre a escravidão negra. A discussão conta com
abordagem teórica sócio-antropológica e jurídica a partir de
revisão bibliográfica e análise documental. Os principais resultados alcançados foram: a discussão sobre a atuação ativa
da pessoa negra no processo de escravização e a evidência
da importância do direito à verdade e à memória como base
fortalecedora da base de um constitucionalismo democrático.
O texto conta com dois itens: sobre comunidade política fundada na assimetria de seus membros e comunidade política
fundada na simetria.

A memória ajuda a conceber a temporalidade das vidas
humanas. Ligada a uma ação contínua das normas do passado e do presente, a constituição normativa dos corpos sociais
se faz dentro de um processo de iterabilidade. Sendo assim,
as circunstâncias sociais da existência de um corpo não será
nunca completamente determinado por ele próprio, e, mais
que isso, não há possibilidade de atuação independentemente dessas circunstâncias e de seus impactos indesejados.
Podemos supor que a dependência se intensifica ainda mais
quando se está considerando pessoas que se encontram em
situação de privação de liberdade, uma vez que sua autonomia é rechaçada pelo poder soberano do Estado. Em sua obra
Homo Sacer, Giorgio Agamben ao examinar as relações políticas na modernidade, assevera que o campo de concentração
é o paradigma desta conjuntura. Para o autor esta estrutura
jurídico-política não foi e não é um caso excepcional. Na verdade, ela irá se multiplicar e se alastrar pelo mundo dominado pela biopolítica. Para Agamben é possível encontrá-la nos
campos de refugiados clandestinos na Itália, nas zones d’attente dos aeroportos franceses e nos mais diversos espaços
em que a vivência dos sujeitos se encontra determinada pelo
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A violência contra as mulheres: expressão do horror
ao feminino?

Parte deste trabalho debruça-se sobre a compreensão de
quais memórias são evocadas no processo de construção do
movimento dos Food Trucks no Rio de Janeiro e como essas
memórias são acionadas no cotidiano dos envolvidos. Com
base no exposto, a proposta deste trabalho é iniciar algumas
reflexões sobre qual é este artesanal ao qual os food trucks estão recorrendo, se esta escolha influencia a atividade turística
da cidade e a construção de um sentimento de identidade.

Joana Souza, Denise Maurano - UNIRIO
joanapsi@uol.com.br

O trabalho destaca a memória da misoginia e do feminicidio para mostrar que a violência praticada contra as
mulheres é um fenômeno universal que ultrapassa limites
temporais e espaciais, evidenciando que onde há vestígio
de cultura humana, há também uma memória de atos de
violência contra as mulheres. Dois eixos nortearão a escrita
desse trabalho: o primeiro problematiza a violência como
fenômeno de ruptura do simbólico e de ultrapassamento das
medidas educativas empreendidas pelas instituições, e o segundo interroga o porque de as mulheres serem alvo de tanta
agressividade. Valerei-me da noção de feminino, tal como foi
pensada pelos psicanalistas Sigmund Freud e Jacques Lacan,
para interrogar se o que chamamos de “horror ao feminino”
poderia ser o cerne da violência praticada contra as mulheres.

O Museu do Balseiro, Itá, Sc e os usos da memória
Lilian Santos Fontanari, Ana Ramos Rodrigues
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
lilian.ms.rs@gmail.com

O Museu do Balseiro (MB), localizado às margens do
Rio Uruguai e situado na pequena propriedade administrada
pela família Brand, denominada Recanto do Balseiro, é uma
referência na região em termos turísticos e culturais. Agricultor e filho de balseiro, Nilo Brand estudou Turismo para fundar
um museu que narrasse a sua história familiar, intimamente
associada à exploração dos recursos naturais e ao desenvolvimento econômico da região. O objetivo deste trabalho
é refletir sobre os sentidos e usos da memória associados à
preservação da prática dos balseiros que atuaram na década de 1920 em Itá, Santa Catarina, na travessia de madeira
extraída na região em direção à Argentina, cujos saberes e
fazeres vêm sendo (re)afirmados pelo MB. Propõe-se a contribuição desse ofício como patrimônio cultural da região,
pela produção de artefatos, meios de transporte e ferramentas de trabalho, apesar dos impactos da ação madeireira
no meio ambiente. A fundamentação teórica baseia-se na
Museologia Social, na História Oral, na Memória Social e no
Turismo. A metodologia inclui pesquisa documental e rodas
de conversa com antigos balseiros, a fim de compreender o
universo sociocultual em que o MB e a comunidade local estão inseridos. Analisa o processo de criação do Museu, como
este opera a memória dos balseiros por meio de seus eventos,
expografia e visitas mediadas e como se insere nos percursos
turísticos locais. Discute as relações entre memória, patrimônio cultural e turismo para compreender como o MB pode
contribuir com o desenvolvimento local por meio do turismo
rural. Problematiza as diferentes narrativas das memórias dos
balseiros e como têm sido negociadas e associadas à história

Com 04
Gastronomia sobre rodas, memória e patrimônio no
Rio de Janeiro
Gabriela Elis da Cunha
Maria Amália Silva Alves de Oliveira
UNIRIO
gabrielaelisdacunha@yahoo.com.br

Com o movimento dos Food Trucks na cidade do Rio de
Janeiro, é curioso perceber como muitos destes empreendimentos buscam enaltecer os itens dos cardápios por meio
do uso do artesanal. A partir de um mesmo conceito, verificam-se abordagens diferentes. O artesanal pode estar no
processo de fabricação dos insumos e, também, no modo de
preparo do alimento. É interessante observar, ainda, como
estas práticas denominadas artesanal tem a pretensão de se
distanciar das convencionais refeições rápidas e prontas. Estes elementos remetem à reflexão sobre como este artesanal
dialoga com a transferência e a manutenção de saberes alimentares tradicionais e com as memórias dos grupos sociais
envolvidos nesse processo.
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local. Conclui que o MB permite-nos pensá-lo como produto
cultural de recuperação de memórias através da apropriação
de elementos da cultura do colonizador.

Raça e Memória: o patrimônio cultural e o turismo

Praia e turismo: “território do vazio”, espaço democrático e do capital

Este trabalho é proveniente de minha pesquisa de tese
(defendida em março/2018), situada no âmbito dos estudos
da linguagem e da análise do discurso de linha materialista,
em diálogo com estudos de gênero e com a perspectiva interseccional. O material a partir do qual constitui-se o corpus de
análise parte de guias de turismo (em português e em francês)
sobre o Brasil e do site do ministério do turismo brasileiro. O
recorte de análise se concentra em torno da relação entre o discurso da patrimonialização (neste sentido, problematizamos
até mesmo a distinção entre patrimônio material e imaterial),
pensando na relação existente entre o discurso de órgãos como
a Unesco e o IPHAN e o discurso do turismo. O que se propõe
pensar é na dimensão de raça existente entre aquilo que se
considera patrimônio material - geralmente a arquitetura
colonial testemunha de uma versão da história - e imaterial
- dentro de imaterial percebe-se que são inseridos os poucos
elementos da dita origem indígena ou africana/afro-brasileira
- além da dimensão racializante (e vinculada a uma memória
da colonização) existente entre aquilo que - mesmo não tendo
um status oficial de patrimônio - funciona no discurso turístico como um patrimônio (a cultura de imigrantes europeus, a
língua e o sangue alemão ou europeus, a cultura de cidades
ditas europeias). Viso com este recorte de trabalho pensar na
dimensão de raça (e da memória da colonização) existentes
até mesmo na distinção entre material/imaterial e na forma
como estes elementos tornam-se valores turísticos.

Glória da Ressurreição Abreu França
Universidade Federal do Maranhão
gloria.franca@gmail.com

Solange Lopes Alencar
Instituto Federal de Pernambuco
solangelopes27@hotmail.com

Objetiva o presente trabalho refletir sobre a invenção do
espaço da praia como parte constituinte de práticas do lazer
e, a partir disso, de formações turísticas as quais foram transpostas de uma realidade europeia e ressignificadas no Brasil
ao longo do século XIX até a atualidade. Aceito enquanto
território do vazio, o litoral passou por processos de reescrituras históricas, os quais representaram a formação de uma
memória específica de determinada classe social atinente à
burguesia europeia e, no Brasil, às elites regionais. Neste sentido os sujeitos foram disciplinados em uma teia de poderes
que construiu uma memória formadora de usos fruitivos e/
ou econômicos da praia. Partindo desta compreensão é possível observar que o espaço foi sendo clivado de discursos
vários - regionais, temporais e sociais, os quais chegaram até
nós como sendo parciais a uma classe social – latifundiários,
intelectuais, empresários e esmaecendo a interação com a
classe trabalhadora. Neste estudo sobre o Turismo e a praia, a
constituição do primeiro representou a adequação do segundo dentro destes discursos sociais e econômicos, de classes e
elitistas. Assim a partir do estudo e análise da praia de Boa
Viagem, em Recife capital do Estado de Pernambuco, percebeu-se como esse espaço específico foi sendo constituído
processualmente, recebendo clivagens discursivas a partir de
construções como lazeres, e aí sendo apresentada como democrática para fruição; e ao mesmo tempo como de produção
e reprodução do capital, e aí sendo apresentada como exclusiva e excludente aos sujeitos.

A Feira de São Cristóvão enquanto Lugar de
Memória.
Mayara Destri - PPGPACS/UFRRJ
mayaradestri@gmail.com

O referente trabalho destina-se analisar a Feira de São
Cristóvão como sendo um Lugar de Memória dos retirantes
nordestinos que chegam a cidade do Rio de Janeirdo desde
meados dos anos 1940. A Feira de São Cristóvão configura-se como um lugar que coexistem referências culturais de
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cunho material e imaterial que caracterizam um Patrimônio
Cultural. Ali encontram-se vários aspectos da cultura popular
tradicional e referências culturais, como celebrações, formas de expressão, lugares, ofícios e modos de fazer que são
transmitidos de geração em geração. A Feira foi fundada em
2 de setembro de 1945, quando o cordelista Raimundo Santa
Helena recitou seu primeiro cordel. Dentre outros objetivos, a
Feira de São Cristóvão, diferente do que é hoje, era um ponto
de encontro dos nordestinos que chegavam aqui no RJ procurando melhores condições de vida, pois era o ponto final dos
caminhões pau-de-arara. Começou como simples trocas de
produtos, que eram estendidos no chão, num processo informal de comercialização. Desde então, a Feira sofreu muitas
adversidades e ameaças de remoção que corroboraram para
que ela se tornasse no que hoje é conhecido como Centro Municipal Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas.

busca de uma análise sobre o patrimônio histórico nas praças
públicas, entendo que as estátuas são um campo fértil para
reflexão sobre visibilidade e usos do passado.

Roteiros Turísticos, Itinerários Memoriais: a linha
turismo de Porto Alegre
Valdir Jose Morigi1,2,
Luis Fernando Herbert Massoni1, Luciana Milani1
1
Universidade Federal do Rio Grande do Sul; 2Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
luisfernandomassoni@gmail.com

Aborda as relações entre cidade, turismo e itinerários memoriais a partir dos roteiros e das narrativas sobre os
monumentos, espaços arquitetônicos, eventos e lugares que
compõem a paisagem. Analisa as informações disponibilizadas pela Secretaria Municipal de Turismo de Porto Alegre no
Portal de turismo da Prefeitura de Porto Alegre. Pesquisa
qualitativa realizada durante os meses de fevereiro e março
de 2018 que utiliza a narratologia e a observação participante
através da realização do percurso proposto pelo ônibus Linha
Turismo de Porto Alegre. O estudo identifica o roteiro do city
tour Linha Turismo oferecido aos porto-alegrenses e aos turistas para conhecer a cidade. A Linha proporciona dois roteiros: o Centro Histórico, que contempla atrativos históricos e
culturais, destacando o Parque da Redenção, Mercado Público
e Fundação Iberê Camargo, com possibilidade de embarque
e desembarque em seis pontos durante o trajeto; e o roteiro tour Zona Sul, um trajeto sem paradas que contempla as
paisagens naturais da cidade, com destaques à Praia de Ipanema, algumas propriedades dos Caminhos Rurais e o Santuário Nossa Senhora Mãe de Deus, onde é possível ter uma
vista 360° da cidade. Mostra como o roteiro se constitui num
itinerário memorial sobre a cidade através da disponibilização
das informações históricas e peculiares sobre os personagens,
os bairros, as ruas, as praças, os parques, os monumentos e
os principais atrativos históricos e culturais no percurso da
Linha Turismo. Conclui-se que os roteiros turísticos auxiliam
na construção dos itinerários memoriais, as narrativas turísticas veiculadas sobre a cidade e seus patrimônios culturais, ao
mesmo tempo em que visibilizam o repertório de saberes comuns, possibilitam o processo de memoração, através da ativação de lembranças que acionam memórias sobre a cidade.

Representatividade e reparação em três monumentos da cultura afro-brasileira no Rio de Janeiro
Fabiana Bandeira - IPN/FEEDUC
fmbandeira@gmail.com

Este trabalho propõe uma reflexão sobre os lugares de
memória da cultura afro-brasileira no Rio de Janeiro e as
políticas públicas de patrimônio e turismo, encontrando na
análise de monumentos, mais especificamente no estudo
comparativo entre três estátuas de personagens negras presentes no Centro do Rio: Zumbi (1986), João Cândido (2008)
e Mercedes Batista (2016). Analisando as obras tanto pelo
contexto histórico, aspectos materiais de suas instalações, espaços que ocupam na cidade, bem como seus usos pelo turismo cultural local, procuro entender o sentido do monumento
em seu contexto urbano atual.
À luz da bibliografia sobre história e cultura afro-brasileira e usando a experiência do ofício de guia de turismo cultural, procuro analisar as relações entre movimentos sociais
e Estado nos três casos, considerando os contextos distintos
para a imagem turística da cidade, os debates e embates
envolvendo a construção dessas estátuas como elementos
de memoração, e o processo histórico de construção de uma
memória social das identidades afro-brasieleiras na cidade.
Entendendo os conceitos de reparação e representatividade
como centrais para os movimentos sociais envolvidos, e em
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Museu Vivo do São Bento: lugar de resistência na
Baixada Fluminense

Juventude nas ruas: perseguição política a universitários cariocas em 2013.

Tatiane Oliveira de Assumpção Cordeiro
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
oliveiratati93@gmail.com

Caio Brasil Rocha1, Claudiana Barbosa da Silva2
Universidade Federal do Rio de Janeiro; 2Universidade Federal da Paraíba;
contato.caiobrasil@gmail.com

1

Baixada Fluminense: lugar de muitas memórias, Histórias, identidades e patrimônios. Lugar também do silêncio, do
esquecimento, da invisibilidade, e, ainda assim, ou por causa
disso, lugar de luta, de resistência, de mobilização. Com todas
essas circunstâncias, a necessidade de constituir um “lugar
de memória”, um lugar no qual a preocupação central fosse à
construção do lugar de fala dos seus moradores, um lugar de
(re)conhecimento e de (re)descoberta da Baixada Fluminense
fez brotar a semente do Museu Vivo do São Bento. Desmitificar
a região da Baixada Fluminense, colocar em pauta a perspectiva patrimonial com outras e novas formas de vê e dá a vê o
patrimônio cultural da região contribui para o entendimento
da dinamicidade que essa temática carrega. As vivências e
experiências que o patrimônio tem de se constituir como uma
ferramenta de intervenção social e como ferramenta de construção de novas redes de solidariedade, de fraternidade, de
mecanismos identitários e de redes de pertencimento estão
no bojo da atuação do Museu Vivo do São Bento.

As manifestações de junho de 2013 no Rio de Janeiro
ocorreram num momento importante: a cidade sediaria
a Copa das Confederações e obras suspeitas de superfaturamento tomavam a cidade, enquanto a população tinha
dificuldades no acesso aos serviços públicos e o transporte
público não agradava os usuários.
O exemplo da redução da tarifa em Porto Alegre, após
sucessivos atos, levaram o Movimento Passe Livre a convocar
as primeiras manifestações no Rio. Os atos eram organizados
em assembleias no Centro, que reuniam milhares de pessoas, principalmente estudantes. A truculência policial nos
primeiros atos gerou revolta na internet e um grande ato fora
convocado para o dia 17/06/2013. Neste dia, três estudantes
universitários foram vítimas de arbitrariedade policial, eles
retornavam para casa quando a polícia os abordou e os levou
à delegacia para averiguação. Encaminhados no dia seguinte
ao Complexo Penitenciário de Gericinó, onde ficaram por três
dias. Ao fim de 2017, mais de 4 anos após, foram absolvidos.
Foi uma tentativa do Estado criminalizar o movimento, usando-os como exemplos para aqueles protestavam. Porém,
naquele período existiu uma polarização tão grande das ruas
com os veículos tradicionais de imprensa, que a voz das ruas
disputou a narrativa da prisão com a mídia hegemônica, fazendo prevalecer a voz dos estudantes. As manifestações não
terminaram com o mês de junho e a radicalização dos atos
aumentou. O governo do estado não dialogava com os manifestantes. Ao invés disso, criminalizava cada vez mais. O apoio
ao então governador Sérgio Cabral reduziu e crescia apoio aos
atos. As jornadas de junho foram um dos momentos mais
importantes da história recente do Rio e Brasil. Objetivamos,
neste artigo, relatar a experiência destes jovens que sofreram
perseguição política.

Memória e direito à cidade: jovens do Museu da
Maré e mapas digitais
Pamela Sertzen
Syracuse University (NY-EUA)
UNIRIO-LABIM (RJ-BR)
pksertzen@gmail.com

Através da pesquisa, eu examino como os moradores
de comunidades participam na produção de memórias sobre
as favelas do Rio de Janeiro. A pesquisa visa à produção de
memória para os moradores de favelas no Rio como parte da
luta deles contra a estigmatização, discriminação, e a exclusão
espacial. O Museu da Maré, que funciona no Complexo da
Maré desde o 2006, tem o Acervo Orosina Vieira, rico em documentos e objetos, e junta jovens da comunidade para fazer
trabalhos no acervo e no Museu. Nesta pesquisa, oficinas
participativas com jovens serão desenvolvidas para produzir
mapas digitais de diferentes décadas da Maré. As oficinas e os
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resultantes mapas digitais, que servem para fazer tour digital,
têm como objetivo entender como o processo de mapear o
tempo e os espaços da Maré amostra as negociações dos jovens ao reproduzir, mudar, e transmitir memórias. Ao identificar como e quais são as memórias que tomam forma, como são
transformadas, e como são preservadas ao longo do tempo,
conseguimos entender os conflitos e as proximidades destas
memórias e a sua relação com o espaço urbano da favela. Ao
enquadrar a produção da(s) memória(s) como uma forma
legítima de participação urbana, o estudo promove entender
que as práticas da produção de memória também fazem parte
do direito à cidade.

no Instituto de Educação desde a Escola Normal (1880) à
História Imediata (PROMEMO) do Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro (ISERJ).

Planejamento urbano e ciclomobilidade, participação social na Região Metropolitana de Belém
Leonard Jéferson Grala Barbosa1, Melissa Noguchi2,
Augusto Ramos3, Lorena Costa4, Goçalo Monteiro
Neto5, Murilo Rodrigues6
1
PPGDSTU - Núcleo de Altos Estudos Amazônicos
- UFPA, Coletivo Pará Ciclo; 2SINTPRVES/PA, Coletivo Pará Ciclo; 3PPAD/UNAMA; 4PPGSA - UFPA,
Coletivo Pará Ciclo; 5Faculdade de Cinema e Audiovisual - UFPA, Coletivo Pará Ciclo; 6Escola Bosque
Professor Eidorfe Moreira, Coletivo Pará Ciclo
leograla@gmail.com

A “REBELIÃO DOS SUTIÃS” NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES: FEMINIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO

Compreender os processos históricos que constituem os
movimentos sociais é relevante para elaborar estratégias de
empoderamento da sociedade civil no enfrentamento dos
interesses dos grandes capitais, muitas vezes representados
por iniciativas públicas (HARVEY, 1982). Este artigo traz como
proposta discutir a participação de grupos sociais ligados à
mobilidade ativa, voltados ao uso da bicicleta como meio de
transporte e as dificuldades internas e externas - poder público/mercado (SOUZA, 2006; LUDD, 2005). Será apresentada
uma caracterização da Região Metropolitana de Belém (RMB),
juntamente com breve histórico do movimento cicloativista
de Belém. Tais informações são necessárias para compreender
como os atores sociais se articulam, discutem e constroem
políticas públicas, além de identificar como o movimento dos
ciclistas impacta na gestão municipal e operacionalização
do Plano de Mobilidade Urbana. Como objetivo procurou-se
desenhar de que maneira a configuração da RMB promove o
processo dialógico entre os atores sociais da sociedade civil e
governo para responder às demandas existentes e potencial
e ações dos grupos de ciclistas sobre o espaço urbano. Será
apresentado, a título de exemplo, três importantes vias
onde a ação dos ciclistas resultou em estruturas cicloviárias.
A principal ferramenta metodológica utilizada está baseada
na história oral (PESAVENTO, 2008) que compõe um quadro
robusto de análise a partir da memória social e coletiva (HALBWACHS, 2006; JEUDY, 1990) construída por múltiplas vozes,
inseridas em contextos diversos e estabelecendo experiências

Nahyá Nogueira - ISERJ
nahya.nogueira@gmail.com

A fim de entender singularidades do processo de feminização do magistério no Instituto de Educação do Rio de
Janeiro em sua dimensão politica de militância e mobilização,
esta comunicação apresenta e discute o significado da “Rebelião dos Sutiãs”, conforme a imprensa, ocorrida em outubro
e novembro de 1997. Protagonizada por um grupo de alunas em busca de visibilidade para uma questão de gênero,
sua vestimenta, atribui novo significado ao movimento das
feministas dos anos 1960. Com Sindicato Estadual dos Professores (SEP) e a Associação Metropolitana de Estudantes Secundaristas (AMES) a seu lado, estas rebeldes enfrentaram a
direção do Instituto de Educação sob impacto da mudança da
Secretaria Estadual de Educação (SEEDUC) para a de Ciência e
Tecnologia (SecTec), integrado à Fundação de Apoio às Escolas
Técnicas (FAETEC), enquanto as demais escolas de formação
de professores permanecem vinculadas à SEEDUC. Orientada
pela discussão de gênero (SCOTT, 1995), Memória (LE GOFF,
1990; BOSI, 2013; GRUPO DE MEMÓRIA POPULAR, 2004) e
como documentos o depoimento do professor Haroldo Teixeira, dirigente do SEP que atuou no movimento e periódicos, a
grande imprensa e publicação do SEP-AMES.
Esta pesquisa integra o projeto As Grandes Greves do
Magistério Carioca e o Instituto de Educação: Militância, Mobilização e Formação de Professores (1979-2016) desenvolvido no Projeto Memória e História da Formação de Professores
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particulares relacionadas à bicicleta, onde sujeitos articulam
interesses e discursos próprios na constituição de suas subjetividades (FOUCAULT, 2012 [1970]; BOURDIEU, 2007).

Biopoder e Memória: considerações sobre Conservação, Racismo Biológico e Ambiental
Marcella Gomez Pereira1, Felipe Eduardo Ferreira
Marta2, Edson Silva de Farias3
1
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia;
2
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e
Universidade Estadual de Santa Cruz; 3Universidade
Estadual do Sudoeste da Bahia e Universidade de
Brasília
pereira.gomez@hotmail.com

MEMÓRIAS E TRAJETÓRIAS: Dos movimentos de lutas populares à EJA
Maria Luiza Ferreira Duques1, Cláudio Eduardo Félix
dos Santos2, Aline Soares de Lima3
1
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia UESB; 2Universidade Estadual do Sudoeste da
Bahia - UESB; 3Universidade Estadual do Sudoeste
da Bahia - UESB
luizaduques@hotmail.com

O Biopoder apresenta uma relação complexa entre o
poder institucional e o poder político que se mostra pela força
e capacidade de dirigir a vida social dos homens. Foucault
considera que o Biopoder serve para trazer à tona um campo composto por tentativas mais ou menos racionalizadas de
intervir sobre as características vitais da existência humana.
As memórias, como parte indissociável dessa existência,
representam a capacidade de recordar para compreender o
presente, e em consequência disponibiliza elementos capazes de retomar eventos ocorridos no passado. Neste sentido,
as discussões sobre Racismo Biológico e Ambiental configuram uma crise silenciada pela ausência de posicionamento
e cumprimento de políticas públicas voltadas ao bem estar
e qualidade de vida da sociedade como um todo, mas principalmente de populações tradicionais. Tratar deste tema no
Brasil, assim como da força com que atinge as populações
ditas vulneráveis pelas políticas internacionais de direitos
humanos, significa acessar as memórias relacionadas à construção de uma sociedade impregnada de ideologias políticas
e econômicas, que sancionam a inobservância sobre as reais
necessidades destes e outros sujeitos frente a uma política
permissiva e inoperante, que pregam a desigualdade social,
econômica, cultural e étnica. O conceito de Biopoder combina quatro dimensões ou planos e sob essa égide, pode-se
empregar categorias de (re) afirmação entre sujeitos de comunidades tradicionais e campesinas frente à necessidade de
conservar as áreas em que vivem tendo por finalidade uma
melhor qualidade de vida individual e coletiva. Portanto, é
possível afirmar que a resistência dessas representações, assim como as memórias associadas a elas, são suficientes para
encarar o fato de uma reestruturação política, econômica e
social que tenha no Biopoder as estratégias para salvaguardar
a vida e não gerar a morte.

Este texto investiga mediante as memórias e trajetórias
de educadores e líderes de movimentos engajados nas lutas
sociais e educacionais que eclodiram a partir da década de
70, as contribuições dos movimentos de cultura e Educação
Popular à modalidade de EJA. As discussões se estabelecerão
cunhadas em Freire (1977), Brandão (2002b), Haddad e Di
Pierro (2000); Machado (2009); Arroyo (2001), dentre outros.
Através de entrevistas e análises de documentos históricos,
procura-se rememorar as experiências de educadores e envolvidos com as lutas populares, analisando os significados
atribuídos às práticas político-educativas com jovens e adultos e colaborando com a construção da especificidade da EJA,
a fim de reforçar a importância da modalidade no conjunto
das políticas públicas e educativas. Os resultados, ainda preliminares, apontam a maneira como as trajetórias dos educadores e envolvidos com os movimentos populares foram
construídas, forjadas na militância política. Os itinerários
dos militantes na área revelam a fecundidade da história da
EJA, formulada entre iniciativas dos movimentos sociais e das
instituições governamentais. O fato de a EJA figurar-se hoje
como modalidade educativa já demonstra o legado dos movimentos e da educação popular ao promover essa ampliação
da modalidade. A referência ao posicionamento freireano na
EJA é outra contribuição que nasce junto aos movimentos e
se firma na educação sistematizada. Espera-se que os percursos já percorridos, contribuam com a promoção de uma EJA
que possibilite aos participantes o desenvolvimento de uma
relação educativa consciente e não-alienada consigo mesmos
e com o mundo circundante.
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O Projeto de Gestão Documental no TJRS e suas
Políticas de Memória

Tombamento: instrumento de preservação da
memória e fomento ao turismo

Priscila Duarte
Universidade Federal de Pelotas
priscilalucrecio@hotmail.com

Veronica Conceição da Silva Oliveira, Raquel Oliveira
Melo - UNIRIO
raqueloliveiramelo83@gmail.com

A justiça chegou ao Brasil junto com as naus portuguesas, aplicando da lei de bordo dos capitães e percorreu um
longo caminho até a estrutura que temos hoje. Atualmente o
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul possui 170 comarcas
que abrigam os quatrocentos e noventa e seis municípios do
Estados. Por bastante tempo o então denominado Arquivo
Ótico, lugar onde eram armazenados os processos findos,
funcionou com um grande deposito para o armazenamento
de processos que já cumpriram sua função. Os processos sob
a guarda do Tribunal de justiça são fontes importantes para
os mais diversos campos do conhecimento, versam sobre
assuntos que vão do cotidiano até acontecimentos públicos
e de grande repercussão. Portanto devem ser preservados e
garantido o seu amplo acesso. Estudar o Patrimônio Cultural
encontrado no Serviço de Arquivos Judiciais e Administrativos
(SAJA), assim como compreender como vem sendo tratado este acervo na última década é muito importante. O seu
estudo poderá esclarecer como o poder público lida com os
documentos gerados no decorrer das suas atividades. Para
este trabalho foram consultadas as legislações pertinentes
ao descarte de documentos, as recomendações e manuais
do CNJ, artigos de profissionais ligados ao Programa de
Gestão de Documentos. Para compreender o funcionamento
do Serviço de Arquivos foram realizadas entrevistas abertas
com servidores do próprio SAJA. Com o desenvolvimento
deste artigo foi possível perceber o longo caminho percorrido
até a implementação de Programas que dessem tratamento
arquivístico para a documentação produzida pelo Judiciário
e o quanto ainda tem de ser trabalhado para se chegar para
garantir a preservação e amplo acesso ao acervo.

O turismo é uma atividade socioeconômica que pode
ter diversos fins, e pode ser motivado por paisagem natural, histórica e/ou cultural, bem como costumes. Entretanto,
as atividades econômicas relacionadas ao turismo não são
o foco do nosso estudo. Sob a ótica da Arquivologia, enxergamos o turismo como importante meio de difusão da informação. Uma forma de contar e valorizar a nossa história.
Um poderoso instrumento de preservação da memória e
construção da identidade social. Contudo, vivemos numa
sociedade capitalista. O território, por menor que seja, custa
dinheiro. E em regiões como o RJ, com o metro quadrado tão
valorizado, ações de proteção de espaços de preservação de
memória se fazem extremamente necessárias. O tombamento é um instrumento jurídico de reconhecimento e proteção
de um patrimônio, cuja intenção é a proteção de bens que
possuam valor histórico, artístico, cultural, arquitetônico e/ou
ambiental, evitando a sua destruição ou descaracterização.
Uma garantia que esses bens sobrevivam à sociedade capitalista. Entendemos que o turismo possa aliar a preservação
da memória e sua difusão. Para preservação do patrimônio, é
fundamental a existência de documentação oficial, sistemática e relevante, relacionada à sua criação, que registre sua
história e seu processo de tombamento. A importância deste
instrumento legal, assim como a preservação documental
do referido processo, representa um sólido respaldo de proteção patrimonial e da memória a ele agregada. Através de
revisão bibliográfica, consultas documentais e das atividades
práticas vivenciadas no laboratório de conservação do IPHAN,
buscamos evidenciar a importância do tratamento arquivístico adequado dos processos de tombamento de patrimônios
históricos e culturais como instrumento de preservação da
memória social e de fomento ao turismo.
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Políticas de memória e os terreiros de candomblé

flexão acerca do processo de tombamento do Terreiro de Candomblé da Casa Branca, o Ilê Axé Iyá Nassô Oká, realizado pelo
IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
Desenvolvido a partir do estudo de caso do tombamento do
bem cultural, reconhecido como patrimônio nacional - por
meio do processo nº 1063-T-82-IPHAN e inscrito nos livros do
Tombo Histórico e Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico,
no ano de 1986 - pretende analisar as narrativas dos agentes
envolvidos no pioneiro processo de preservação dos terreiros
de candomblé, denominados comunidades tradicionais de
matriz africana.

Daniel Gomes
Universidade Católica de Petrópolis/ FACHA
daniel.machado@ucp.br

O presente trabalho analisa a necessidade de políticas
públicas que implementem o direito à memória da comunidade negra como forma de reconhecimento da identidade
étnico-racial. Segundo Fabiana Dantas (2010, p. 66), o direito
à memória consiste no poder de acessar, utilizar, reproduzir e
transmitir o patrimônio cultural, com o intuito de aprender
as experiências pretéritas da sociedade e assim acumular
conhecimentos e aperfeiçoá-los através do tempo. O direito
à memória se encontra entre os direitos culturais previstos
na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e, em
termos constitucionais, este direito tem natureza jurídica de
direito fundamental não catalogado, sendo indiretamente
previsto pelo artigo 216 da Constituição da República. Historicamente a perseguição religiosa aos ritos afro-brasileiros
foi uma maneira de não valorizar nem reconhecer os negros,
assim os terreiros de candomblé são patrimônio cultural pois
são bens materiais que registram um caráter importante da
cultura negra. Estes terreiros se enquadram na categoria
chamada por Pierre Nora de lugares de memória, já que estes nascem e vivem 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, p.
23) entende que os lugares de memória podem ser apropriados para a construção da identidade de grupos e para o acesso
a um lugar compartilhado. Neste sentido, o terreiro de candomblé é considerado um espaço onde os negros ritualizam a
memória coletiva e se identificam como grupo social, apesar
de esta religião não ser praticada exclusivamente por negros.

O silêncio branco: a construção de narrativas patrimoniais no IPHAN e as religiões afro-brasileiras em
Florianópolis, Santa Catarina
Danielle Sousa
IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional
danielleasousa@gmail.com

O artigo busca trazer reflexões em torno da construção
de narrativas identitárias e patrimoniais pelo Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), e de
como essas narrativas foram desenvolvidas e apropriadas
institucionalmente. Para tratar tais questões, será feita uma
análise do cenário afro-religioso de Florianópolis. Quais
caminhos foram trilhados para que as representações nacionais e locais sobre a Região Sul do Brasil - e especificamente Santa Catarina - tenham eclipsado em seus discursos
a presença negra? De que forma se constituíram as narrativas patrimoniais em torno das religiões afro-brasileiras? O
objetivo de desenvolver essas questões norteadoras é o de
contribuir com reflexões que possam ajudar a entender quais
os lugares da afro-religiosidade no sul do país nas narrativas
oficiais em torno do que é patrimônio.

O Terreiro Casa Branca nos livros de Tombo do Sphan
Luciane Barbosa de Souza1,2,3
UFRRJ; 2Programa de Pós-Graduação em Patrimônio, Cultura e Sociedade - PPGPACS, UFRRJ;
3
GEPCAFRO/ LEAFRO, UFRRJ
llucianebarbosa@gmail.com
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O presente trabalho se insere no campo de estudos da
memória e do patrimônio cultural e tem como objetivo a re87
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Entre o mito e o músculo: Exu é brasileiro!
Wanja Bastos - UNIRIO
wanjab@uol.com.br

O corpo travesti e sua apropriação do espaço turístico em São Paulo

Este trabalho é parte da pesquisa “Entre o músculo e o
mito: dança dos orixás e cadeias GDS” – na qual relaciono a
dança afro-brasileira, criada por Mercedes Baptista, à proposta da fisioterapia, Método GDS. Essa união foi forjada a partir
de uma memória familiar, vivida em um terreiro de umbanda,
onde os santos católicos e as entidades afro-ameríndias conviviam no cantar-dançar-batucar, como explica Zeca Ligiéro.
Neste artigo, apresento o relevo do corpo diaspórico africano
no Brasil, potente e insubmisso, tal e qual o corpo das danças
na mitologia de Exu. Esse deus iorubá, transgressor por excelência, é fisicamente apresentado como aquele capaz de
gestos rítmicos e transitórios, devido às ações dos quadríceps,
iliopsoas, escaleno, entre outros da cadeia muscular anteroposterior, do Método GDS. Em uma leitura específica desse
método, é essa cadeia muscular que realiza movimentos,
como: a ginga da capoeira, o samba dos passistas, o drible do
craque e o ritmo falado de Riobaldo, em “Grande Sertão Veredas”. A partir disso, defendemos que Exu é brasileiro! Muniz
Sodré é a referência para o questionamento de uma educação
colonizadora que se empenhou em apagar a identidade de
uma cultura miscigenada e que nos dias de hoje ainda segue o caduco modelo pedagógico europeu, desde sempre, um
paradigma intolerante a impor uma disciplina sobre corpos
que buscam sua expressividade. Trazemos uma proposta de
estudo que ressignifique a educação do movimento e sua
expressividade, a partir de Exu, pois é com ele que tudo se
transforma ou inicia. Sugerimos, assim, a inserção de saberes,
gestos e expressões da cultura afro-ameríndia nas universidades para que os profissionais graduados reconheçam, respeitem e disseminem, uma cultura diversa, em detrimento de
um pensamento único eurocêntrico.

Flávio Kishigami1, Ana Proença2
12
USP
kishigami@ifsp.edu.br

O corpo travesti se constrói de forma violenta, iniciando-se no ambiente familiar pela não aceitação da suposta
homossexualidade – que mais tarde revela-se uma transgeneridade – sendo expulsas de casa muito jovens, obrigando-as
a tornarem-se adultas ao serem acolhidas pelas ruas, gerando
uma exclusão social no que diz respeito ao acesso à educação
formal, lazer, saúde e sociabilização fora do contexto da prostituição travesti. Essa vulnerabilidade se reforça por conta de
uma assimetria de poder entre os gêneros, estando o corpo da
travesti a serviço da satisfação sexual de um gênero privilegiado, não encontrando espaço no mercado formal de trabalho.
Em São Paulo, foram criadas políticas públicas voltadas a esse
grupo social para atender as demandas supracitadas, como o
Transcidadania promovendo o ensino básico; os Centros de Cidadania LGBT´s que têm suas ações voltadas à saúde e apoio
jurídico como o nome social; e a Casa de acolhida para mulheres trans e travestis Florescer que tem como objetivo além
do acolhimento, proporcionar por meio de parcerias, cursos
profissionalizantes e lúdicos, tratamento de saúde, atividades
de lazer, esportes e a apropriação dos espaços turísticos por
meio de visitas/excursões. Assim, a presente pesquisa teve
como objetivo discutir a ressignificação desses sujeitos e de
seus acessos aos espaços turísticos por meio de ações da Casa
Florescer, possibilitando uma discussão sobre como o turismo
pode incluir esses corpos objetificados, subvertendo a lógica
perversa do turismo sexual. A metodologia adotada é do tipo
qualitativa, utilizando-se de pesquisa bibliográfica e pesquisa
de campo realizada de setembro/2017 até o presente momento, consistindo na técnica de observação participante das
ações realizadas pela Casa e coleta de depoimentos por meio
de entrevista por roteiro em profundidade.

Memórias, profissionalismo, reconhecimento: Universidades em dança - O caso da UFRJ
Isabela Buarque
Universidade Federal do Rio de Janeiro
isabuarque@hotmail.com

Estudar a profissionalização da dança cênica a partir das
prerrogativas de memória é importante para o entendimento
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das configurações deste campo, pois amplia visões e estabelece diálogos com vistas a fomentar discursos e saídas para
os principais desdobramentos encontrados. A implementação
de uma graduação em dança em uma universidade pública,
federal, pode representar um importante reconhecimento
do campo profissional. O objetivo central desta comunicação
é investigar o estabelecimento do curso de Bacharelado em
Dança na Universidade Federal do Rio de Janeiro, analisando seus discursos para construção do campo profissional em
dança, buscando as permanências e inovações, entendendo
esta institucionalização como um Lugar de Memória dialogando com Pierre Nora (1993). Os cursos universitários em
dança, no Brasil, podem ser considerados muito recentes. A
maioria dos cursos de graduação nasce na segunda metade da
década de 1990 e nos primeiros anos do século XXI. A UFRJ foi
a primeira universidade pública no Rio de Janeiro a oferecer
uma graduação em dança. Entendemos que este pioneirismo
é um Lugar importante para a memória histórica do campo, já
que a criação de cursos de graduação em dança fortaleceria a
formação e, consequentemente, o campo, de acordo com os
atores sociais, pois ofereceriam os instrumentos necessários à
formação do profissional que atuará futuramente no campo.
Por isso, a criação das graduações foi algo muito importante
para a implementação efetiva de um campo profissional em
dança. As graduações em dança abriram o mercado acadêmico para alguns profissionais, configurando mais uma forma
de atuar no campo. Contribuem também na qualidade da formação dos futuros profissionais que atuarão na dança cênica.
Essas ações refletem a importância dos cursos de dança da
UFRJ para a ampliação, o fortalecimento e a legitimação do
campo profissional da dança.

partimos da ideia de que a memória social objetivada em instituições sociais também é incorporada de forma duradoura
nos corpos dos sujeitos sociais sob a forma de disposições organizadoras da percepção chamadas de Habitus (BOURDIEU,
2000). Freqüentado todos os dias por pessoas de diferentes
camadas sociais, o Aterro do Flamengo é apropriado de diferentes maneiras por seus usuários. Segurança, medo e violência convivem de forma ambígua e dramática nesse espaço tornado, não sem ressalvas, patrimônio mundial da humanidade
em 2012. Práticas esportivas, comerciais, sexuais, educativas,
criminais, patrimoniais, lúdicas, espirituais e medicinais inscrevem nesse espaço diferentes lógicas, assim como diferentes memórias corporais (MAUSS, 1974; BOURDIEU, 2000;
CERTEAU, 1989, LEBRETON, 1999). Lugar de memória e de
pertencimento a classe social, o corpo não é um dado natural
frequentemente descrito pelas ciências biomédicas (LEBRETON, 1999; MARZANO, 2010; DETREZ, 2009). Nas praticas a
que nos propomos observar revela-se toda uma memória ou
ainda patrimônio incorporado que não se reduz ao indivíduo.
Através de uma abordagem hermenêutico-interpretativa e
de um olhar antropológico relacional (GEERTZ, 1978; AGIER,
2011), buscamos compreender a produção social do significado que diferentes atores sociais atribuem a suas práticas em
determinados espaços no Aterro do Flamengo. A metodologia
empregada nesse trabalho é de natureza qualitativa e lança
mão do trabalho de campo e da etnografia, assim como da
fotografia, do diário de campo e de entrevistas abertas.
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A branquidade e seus pactos narcísicos para além
das fronteiras nacionais

Corpo, memória e sociabilidade no Aterro do
Flamengo, Rio de Janeiro

Laura Rose Brylowski, Roberto Borges
Centro Federal de Educação Tecnológica Celso
Suckow - Rio de Janeiro
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Este trabalho pretende investigar o conceito da branquidade—os privilégios materiais e simbólicos que os brancos
possuem na sociedade—através de uma fala feita por uma
mulher negra (quem eu nomeio Laís) direcionado a mim, uma
mulher branca, em um debate de relações raciais. A fala, “Explica para ele, por favor! Já que vocês falam a mesma língua”

O objetivo desse trabalho é compreender a expressão
da memória social nos diferentes usos e práticas sociais dos
diferentes atores e grupos sociais que frequentam o Aterro do
Flamengo, zona sul da cidade do Rio de Janeiro. Teoricamente,
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foi dito para mim depois que um homem branco expressa uma
indignação que deslegitima a existência e força do racismo no
Brasil. É relevante destacar que há nessa história um pouco
de ironia, pois a minha língua materna não é o português.
Eu sou dos Estados Unidos e, portanto, falo inglês com muito
mais fluência. Porém, a mulher não estava falando de língua
tipo idioma, ela estava se referindo à conexão que nós dois
temos por sermos brancos. Com esta conexão, na concepção
de Laís, eu poderia e deveria explicar para ele porque sua fala
foi problemática. Ao longo do presente artigo, pretendo analisar a fala da Laís e a interação que ocorreu entre nós três,
utilizando uma metodologia qualitativa interpretativista. A
partir desta cena pequena, é possível ilustrar alguns aspectos universais ao respeito da branquidade, principalmente
como ela atua como uma espécie de linguagem que atravessa
fronteiras nacionais, e como a branquidade se mantem com
os “pactos narcísicos” (BENTO, 2002). A pesquisa, no final das
contas pretende contribuir com reflexões no tocante aos estudos da branquidade no Brasil e no mundo.

resistência cultural. O turismo é apontado como possível via
para a ressignificação social desta tradição, migrando de seu
atual caráter identitário de resistência para o de projeto, a fim
de se garantir a manutenção de práticas, rituais e saberes que
compõem a Folia de Reis.

Memória e discurso da institucionalização da museologia no Brasil
Priscilla Arigoni Coelho
Universidade Federal do Ouro Preto
priarigoni@gmail.com

Este trabalho retrata parte das reflexões do estudo de
doutoramento realizado no PPGMS/UNIRIO que teve como
base a pesquisa acerca da memória do processo de institucionalização do campo de conhecimento da Museologia
no Brasil. Apresentamos a institucionalização como um processo pelo qual um conjunto de normas, valores, significados,
práticas e validações orientam uma atividade social, promovendo a relação de indivíduos em prol dos projetos, discursos
e objetivos comuns que envolvem tanto a formação quanto
o trabalho e/ou a profissão. Para dar conta dos processos significativos da institucionalização do campo, centramos nossa
análise em dois grupos de enunciados: o primeiro refere-se ao
momento de gestação do pensamento museológico brasileiro
pelos coordenadores de curso e o segundo grupo constitui-se
pela afirmação da profissão de museólogo a partir do domínio
discursivo do processo de regulamentação da profissão com
a Lei no 7.287, de 18 de dezembro de 1984 e o Decreto no
91.775, de 15 de outubro de 1985. Ao analisar os enunciados constatamos que a identidade institucional do campo
museológico permaneceria ligada tanto à identidade dos
profissionais responsáveis por sua formação quanto ao movimento de aglutinação dos demais atores em rede. A operação
de identificação da rede de atores para regulamentação da
profissão destaca que o campo profissional seria determinado
por mobilização e interação desses indivíduos, o que resultou
no maior destaque dos diversos níveis institucionais e na afirmação identitária de um fórum decisório.

Folia de Reis: memória e identidade como pilares de
resistência
Rafael Coelho Machado dos Santos1
Bruno Ribeiro Silva de Carvalho2
12
Universidade Federal Fluminense
brunoespacopinus@gmail.com

A Folia de Reis remonta um dos mais importantes
capítulos do catolicismo e foi trazida para o Brasil pelos portugueses, quando os jesuítas utilizaram músicas e danças para a
catequização de índios, sendo um pouco mais tarde também
aderida pelos africanos aqui escravizados. O contexto deste
artigo é o grupo Estrela do Oriente de Guapimirim (RJ), que
há mais de três décadas percorre ruas e casas do município,
onde apesar de ser reconhecida por parte da comunidade
como uma importante tradição não encontra apoio no poder público municipal. Este artigo, de caráter exploratório e
qualitativo, estrutura-se a partir de análise bibliográfica, observação assistemática e entrevistas, a fim de compreender
a dinâmica entre os próprios foliões e sua interação social. A
memória coletiva e a identidade estão inseridas neste contexto enquanto recursos não apenas para a manutenção de
valores do grupo como também de seu perfil como foco de
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Turismo e etnodesenvolvimento: o protagonismo
das Louceiras do Maruanum na economia local

Práticas Identitárias da Arte Epistolar na Sociedade
Fluminense Oitocentista (1811-1821)

Barbara da Costa Amoras1, Mayara Feitosa Teodoro2
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Simone Fontes
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Nas últimas décadas, correspondências, diários íntimos
e memórias de pessoas comuns vêm ganhando mais reconhecimento e visibilidade, tanto no mercado editorial, quanto
no meio acadêmico, sobretudo, no campo da literatura e da
educação. Do estatuto subalterno de textos autobiográficos à
relativa literariedade, os arquivos privados ultrapassaram as
fronteiras da crítica literária para se tornarem objetos dotados
de significados identitários que se concretizam em papel e
tinta. A análise da prática epistolar demonstra que cartas comunicam mensagens não somente pelo texto, mas também
pela multiplicidade dos signos que acompanham a forma da
escrita, a ocupação do espaço da página, do número de folhas, dos acréscimos colocados nas margens, da assinatura,
entre outros elementos que formam um conjunto de saberes
necessários para o sucesso do investimento epistolar. O estudo sobre a arte epistolar implica em superar o predomínio
da fonte escrita, compreendendo que os objetos não estão à
parte da vida social, que o documento tem uma história e que
ela deixa marcas materiais em sua estrutura, além de outras
imateriais. A ênfase na dimensão material e imaterial da escrita de cartas como representação da memória e da identidade social pode contribuir, para melhorar a relação do historiador com a materialidade dos objetos e das outras ciências
com a historicidade dos documentos, campos ainda pouco
consistentes nos estudos sobre patrimônio, cultura e sociedade. Desse modo, lançamos um novo olhar para a prática
epistolar, não apenas como fonte, mas também como objeto,
especialmente em uma sociedade pautada na instantaneidade da informação, cujos projetos políticos de destruição dos
documentos originais e técnicas de preservação equivocadas
ameaçam o direito constitucional à identificação, proteção,
conservação, valorização e transmissão do patrimônio documental às futuras gerações.

Ao longo das margens do Rio Maruanum, encontra-se o
Distrito do Maruanum que é formado por 16 comunidades de
remanescentes de quilombo. As comunidades foram formadas ainda no regime escravista, quando negros e índios escravizados submetidos aos maus tratos durante a construção
da Fortaleza de São José de Macapá, fugiram para o local.
Assim, as mulheres do Maruanum – conhecidas como louceiras do Maruanum – desempenham a produção artesanal
de louças de barro, atraindo turismo e fomentam a economia local. Como proposta do artigo, buscamos investigar de
que forma se dá o protagonismo feminino na economia do
Maruanum. A pesquisa teve cunho bibliográfico, através de
busca de temas e entrevistas com as louceiras, tendo em vista
a busca de memórias sobre o Maruanum. Foi possível perceber que o turismo local se dá por conta da produção artesanal
das louças confeccionadas. No entanto, o turismo aqui não
é somente uma atividade econômica, porém, um fenômeno
que se estabeleceu através de construções sociais (PINHEIRO,
2014). A produção da louça, além de ajudar na economia local, mantém saberes e fazeres culturais étnicas resultados do
embricamento entre práticas do negro e do índio. O protagonismo feminino, dá-se por meio da ritualização e manutenção
dessas práticas, assim, a produção das louceiras de Maruanum contribuem de forma ativa na dinâmica econômica do
quilombo, atendendo aos princípios de desenvolvimento
sustentável na geração de renda e manutenção das matrizes
culturais das quais descendem essa comunidade. Partindo de
pressupostos aos quais contemplam o etnodesenvolvimento
o processo econômico se constitui de diretrizes favoráveis no
que diz respeito às especificidades de uma comunidade tradicional e pondera de forma positiva na administração realizada pelas mulheres dessa localidade.
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Com 24

Reconhecimento e identidade através do patrimônio cultural

Hora: Quinta-feira, 17/05/2018: 12:00 - 13:00 ·
Local: T2 IED
Coordenador(a) de sessão: Louise Alfonso

Greicy Carpina de Lima, Elton Moreira Quadros
Uneb - Universidade da Bahia
grecarpina@hotmail.com

Patrimônio, Arqueologia e Gênero: reflexões sobre
uma experiência no Cazaquistão.

A partir da Constituição de 1988, a noção de Patrimônio
cultural Brasileiro foi alterada possibilitando pensar a de maneira mais ampla o seu sentido, quer do ponto de vista dos
objetos patrimoniais, quer de seu significado para as questões
de identidade nacional, assim diz o artigo 216 da Constituição
ao “[c]onstituem patrimônio cultural brasileiro os bens de
natureza material e imaterial, tomados individualmente ou
em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação,
à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade
brasileira”. Partindo dessa noção em que o patrimônio cultural tem relação direta tanto com a identidade quanto com
a memória de um povo que intencionamos refletir, primeiramente, consoante com o pensamento de Paul Ricoeur, sobre
a noção de reconhecimento e identidade compreendidas a
partir da problemática relacionada a uma identidade como
mesmidade (identidade-idem) ou como ipseidade (identidade-ipse). Há uma espécie de entrelaçamento originário entre as vidas, acontece não só no nível individual, entre pessoas
de uma mesma comunidade ou grupo, mas, também entre
os próprios grupos e os elementos culturais realizados pelos
mesmos. Isso nos remete também à questão da memória
em sua problemática: individual e coletiva. Num segundo
momento, introduzimos a discussão baseada no pensamento
de Pierre Nora através da problemática dos lugares que são
produzidos tendo em vista os efeitos de memória que podem
estar inseridos no contexto de um uso ou de um abuso da
memória. Nesse sentido, nossa pesquisa visa refletir sobre as
relações entre memória, identidade e patrimônio cultural tendo em vista perceber a intrínseca conexão entre as mesmas.

Fabiano Gontijo
Universidade Federal do Pará
fgontijo2@hotmail.com

Em 1969, arqueológos/as encontraram, em uma estrutura funerária do tipo kurgan situada a 60km da então capital da República Soviética do Cazaquistão, Alma-Ata (hoje
Almaty), um traje com um esqueleto datados dos séculos III
ou II a.C. Finamente decorados com mais de 4.000 peças de
ouro, os restos foram logo apelidados de “o homem dourado”
e, por acreditarem se tratar de um jovem príncipe saca (ou
cita), logo se tornou um dos mais importantes símbolos da
nacionalidade cazaque em (re-)construção naquele momento. Com a independência do país, no início da década de 1990,
o símbolo passou a figurar por toda parte como um ícone da
independência, da prosperidade e do patrimônio nacionais:
desde réplicas adornando monumentos urbanos e expostas
em inúmeros museus, passando por moedas e cédulas de
tenge (divisa local), além de emblemas nacionais. Pesquisas
realizadas a partir do final da década de 1990 e publicações
das décadas seguintes, no entanto, sugerem que “o homem
dourado” talvez tenha sido, na verdade, “a mulher dourada”,
o que tem gerado um interessante debate envolvendo governantes, gestores/as do patrimônio, agentes do turismo,
arqueólogos/as, antropólogos/as e historiadores/as, com
forte impacto sobre a reformulação das representações sobre
a identidade nacional cazaque. Trata-se aqui de esboçar algumas reflexões preliminares sobre a relação entre patrimônio,
arqueologia/antropologia, nation-building, gênero, museus e
turismo a partir do ponto de vista de um turista-antropólogo
ou antropólogo-turista que visitou o Cazaquistão em dezembro de 2017.
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Um engenho e seu potencial para práticas educativas em arqueologia

rativas de acordo com as concepções de Benjamin (1996a)
alinhavadas por questões suscitadas durante trabalho de
campo realizado em Conceição do Imbé (RJ), localidade que
recentemente solicitou aos órgãos competentes adesão à
identidade de remanescentes de quilombos. Historicamente
o campo das Ciências Sociais consolidou um largo conhecimento teórico-metodológico sobre questões relativas às
reivindicações de identidade étnica, vide Weber(1964). Para
os propósitos do presente trabalho é necessário enfatizar
algumas contribuições realizadas por Barth (2000). A teoria
barthiniana da etnicidade passou a conferir ênfase tanto ao
caráter da autoatribuição como às fronteiras étnicas (podendo
se se refletir na dimensão territorial) que os grupos mantêm,
assim, nos levando a compreensão do fenômeno da etnicidade a partir de uma perspectiva relacional. Após a realização
do trabalho etnográfico, instrumento epistemológico adotado para pensar as diversidades culturais e os contextos nos
quais elas emergem, verificou-se que os indivíduos que vivem
em Conceição do Imbé rememoram o passado de sofrimento
de seus antepassados e narram as experiências acontecidas
com vistas a qualificarem seus pertencimentos. Ademais, é
necessário notar que esta reivindicação identitária encontra-se assentada em uma moral do reconhecimento, tal como
abordadas por Honneth(2003) e Cardoso de Oliveira (2005). É
de grande relevância que os conceitos de memória (Lambek,
1996) e experiência (Benjamin, 1996a) possam ser aprofundados levando-se em conta os dados obtidos em campo.

Leonardo Klink
Universidade do Estado de Minas Gerais, Campus
Campanha
leonardoklink@gmail.com

O presente artigo tem como objetivo analisar e dissertar
sobre as características arquitetônicas, arqueológicas e materiais, presentes no Monumento Nacional Ruínas Engenho São
Jorge dos Erasmos, localizado na cidade paulista de Santos.
Erguido durante o século XVI, entre 1534 e 1535; é conhecido
por ser uma das primeiras intervenções europeias no litoral
santista, além de um dos primeiros engenhos da indústria
açucareira no Brasil a utilizar mão de obra indígena, tanto
para os trabalhos impostos, quanto na construção do próprio
monumento. A área é composta também por ruínas de uma
capela, um paiol (local usado para guardar armamentos e joias dos donatários) e um cemitério indígena, o qual apresenta
vestígios de rituais funerários pagãos e cristãos. O último proprietário desse bem quinhentista o doou à Universidade de
São Paulo (USP) já ao final do século XX, permanecendo até
os dias de hoje aos cuidados da instituição. Por mais conhecida que seja a presença indígena escrava no Engenho, quem
muitas vezes leva o reconhecimento sobre eles e seus feitos,
são os colonizadores; pela introdução dos ideais civilizatórios
e da manufatura canavieira como marco mercantilista no Brasil. A narrativa Tupi surge com as cerâmicas e ossadas encontradas ao lado das ruínas e com evidências de que o local do
atual sítio arqueológico já era habitado pelos índios antes da
chegada dos homens brancos, indicando a ótima percepção
territorial e senso de localização que os nativos possuíam.

Com 25
Política da Paisagem no Porto Maravilha: Cais do
Valongo
Gabrielle Reis
Universidade Federal do Rio de Janeiro
gabrielleareis29@gmail.com

Pontos de passagem entre etnicidade e memória
Yuri Ferreira
Universidade de Brasília
yuripinto2@gmail.com

Através de um discurso de “requalificação” e/ou “revitalização”, a Zona Portuária carioca sofreu grandes transformações na gestão do prefeito Eduardo Paes, através do projeto
“Porto Maravilha”. A partir de um discurso que colocava aquela área como “decadente”, “obsoleta” e “vazia” elaborou-se a
ideia de necessidade de intervenção, que se constituiria como
um transformador da paisagem, tanto no seus aspecto mate-

O respectivo trabalho terá por objetivo apontar confluências relativas entre o estudo das práticas identitárias,
baseado em um arcabouço teórico-conceitual oriundo da
antropologia, e as ferramentas analíticas que versam sobre
memória na perspectiva adotada por Lambek (1996) e nar93

O Complexo de Fortificações da Baia da Guanabara:
Sentinelas do Patrimônio Mundial

rial quanto simbólico. A paisagem torna-se assim um elemento estruturador das intervenções, mas também dos discursos
e práticas de resistência, revelando uma complexidade de
agentes e práticas. Assim, o objetivo geral deste trabalho é
analisar a forma como a paisagem tem sido mobilizada por
diferentes agentes na zona portuária em suas práticas e os instrumentos e espaços nos quais esses conflitos emergem e são
colocados em discussão, constituindo aquilo que chamamos
de política da paisagem (RIBEIRO, 2013). Entendendo a política da paisagem a partir da tríade Representação/Governo/
Contestação, desenvolvida por Vanolo e Rossi (2012), esta
pesquisa tem como objetivo compreender de que forma a
paisagem tem sido operacionalizada no conjunto de ações de
diferentes grupos e agentes atuantes na região do Porto Maravilha. Para alcançar esse objetivo, o trabalho procura realizar
um mapeamento dos agentes, discursos, práticas, utilizando
bibliografia e trabalho de campo na região portuária do Rio
que envolvam a retórica da paisagem, além de realizar um estudo de caso acerca do Cais do Valongo, dada a sua importância para a construção da memória negra na região, com momentos como a construção do Circuito da Herança Africana,
sua patrimonialização pela UNESCO e a atual construção do
Museu da Escravidão e da Liberdade, ao identificar agentes,
discursos e conflitos destes momentos.

Murilo Quintão - UFRJ-UNIRIO
murilofquintao@icloud.com

Em 1992 a UNESCO adotou o conceito de paisagem cultural como uma nova tipologia de reconhecimento de bens
culturais. Duas décadas mais tarde, no dia 06 de julho do ano
de 2012, reconheceu o Rio de Janeiro como a primeira área
urbana do mundo a receber a chancela de paisagem cultural. Na lista dos locais descritos pela UNESCO como aqueles
que compõem “as paisagens cariocas entre a montanha e
o mar” estão os Fortes históricos de Niterói: Santa Cruz da
Barra, São Luiz (Forte do Pico), Forte Barão do Rio Branco e
Forte Imbuhy. E os do Rio de Janeiro: Fortaleza de São João
& Forte de São José (Urca), Forte Duque de Caxias (Leme) e
Forte de Copacabana, eles fazem parte do conjunto da “entrada da Baía da Guanabara”. Cabe ainda ressaltar que fazem
parte do complexo de fortes e fortalezas da baía a Fortaleza
de São José da Ilha das Cobras (Centro), Forte Coligny (da ilha
de Villegagnon), Forte Tamandaré (Forte da Laje) e a Fortaleza
da Conceição (Centro). Ao total a baía da Guanabara está contemplada com doze (12) Fortes e Fortalezas que fazem parte
da composição da paisagem urbana e sua interação com o
homem e a natureza.
Diante desta exposição pode-se questionar qual a verdadeira contribuição do complexo de fortificações existentes na
baía de Guanabara para o reconhecimento da cidade do Rio de
Janeiro como Patrimônio Mundial. Explorar a Convenção do
Patrimônio Mundial Cultural e Natural, adotada pela Organização das Nações Unidas para a Ciência e a Cultura no ano de
1972, e verificar se o seu objetivo de incentivar a preservação
de bens culturais e naturais considerados significativos para a
humanidade estão surtindo efeito no esforço internacional de
valorização de bens que, por sua importância como referência
e identidade das nações, possam ser considerados patrimônio
de todos os povos.

Laurinda Santos Lobo e seu salão artístico como
patrimônios culturais
Luciana Campos Batista - UNIRIO
lucianacampos24@yahoo.com.br

Esse artigo analisa tanto a persona de Laurinda Santos
Lobo, quanto seu salão lítero-musical como dispositivos memorialistas e em maior instância, patrimônios culturais brasileiros. Para tal, recorremos à revisitação teórico-metodológica pertinente à temática patrimonialista, analisando a
questão à luz de conceitos como o de patrimônio (GONÇALVES,
2009), patrimônio cultural (ABREU, 2015) e memória cultural
(ASSMAN, 2016). Não obstante, o conceito de Heterotopia de
Michel Foucault será trazido para a presente análise com a
finalidade de fomentar maiores discussões acerca das múltiplas possibilidades que os salões representavam como espaços
de sociabilidade no fin-de-siècle.

Palavras-chave: Patrimônio Cultural; Patrimônio
Mundial; Fortes; Fortalezas; Rio de Janeiro.

94

Com 26

Patrimônio, turismo e culturas populares: vários
agentes, múltiplos desafios

Nos caminhos da ciência na cidade do Rio de Janeiro

Marluce Magno - UNIRIO
magnomarluce@gmail.com

Nadja Paraense Santos1, Rundsthen Vasques Nader2
1
Instituto de Química/UFRJ;
2
Observatório do Valongo/UFRJ
nadja@iq.ufrj.br

O turismo cultural pode ser entendido como um “campo”
no sentido bourdierniano. Entre concessões e resistências,
grupos de culturas populares interagem com agentes do
poder público e econômico. Perspectivas de ajuda financeira
tem sido sua principal motivação mas, o quanto estarão dispostos a flexibilizar nos valores e significados que configuram
sua identidade para consegui-la? Quanto de interferência nos
saberes e práticas ancestrais que detêm, e conformam sua
memória coletiva, esses grupos estarão dispostos a assimilar?
Se resistem, que mecanismos utilizam? Nas discussões sobre
a relação das culturas populares com a indústria cultural, o
pensamento acadêmico se divide, em linhas gerais, em duas
correntes: uma que vê mais desdobramentos positivos que
negativos para os detentores, e outra que duvida disso. A segunda denuncia a “espetacularização” da cultura, com autores
como José Jorge de Carvalho que atribui responsabilidade
sobre o que qualifica de processo de “invasão, expropriação
e predação” também aos intelectuais que defendem a negociação entre os agentes, minimizando a ausência de paridade entre as partes. Atualmente, a Folia de Reis Fluminense
pleiteia o título de Patrimônio Cultural do Brasil pelo IPHAN.
Trata-se de uma expressão cultural ressonante na cidade de
Valença. O município realiza um dos Encontros de Folia de Reis
mais antigo do país (está na 47ª edição). Os agentes econômicos e públicos vêm se dedicando a desenvolver o turismo
cultural, apostando nas singularidades históricas da Região
do Vale do Café fluminense (inclui Valença), que se materializariam nas edificações da época e expressões da cultura popular ali existentes. Esta comunicação pretende refletir sobre
o tema a partir da experiência de campo desta pesquisadora
junto ao movimento de Folia de Reis valenciano, interagindo
com outras pesquisas na área.

Uma das formas de Turismo que tem vindo a dar os
primeiros passos em vários países é o Turismo Científico. Algumas razões do potencial científico do Brasil, e particularmente
da cidade do Rio de Janeiro, prendem-se essencialmente aos
fatos históricos. A cidade do Rio de Janeiro tem importância
na História das Ciências no Brasil por ter sido, por mais 300
anos, o centro político, cultural e científico. A cidade possui
grande concentração de prédios históricos com forte ligação
com o desenvolvimento científico no país. Na outra linha de
desenvolvimento deste projeto temos a promoção do conhecimento não só da população como da própria comunidade
acadêmica da Universidade Federal do Rio de Janeiro que fará
100 anos em 2020, mas tendo em seu corpo várias instituições muito mais antigas, como a Museu Nacional (1808), a
Escola Politécnica, cujas origens remontam ao século XVIII,
a Faculdade de Medicina (1810) entre outras, e que durante
sua de existência formou cientistas de renome, além de vasto e antigo espólio científico espalhado por toda a cidade do
Rio de Janeiro. Este é um projeto de extensão proposto no
âmbito da Universidade Federal do Rio de janeiro (UFRJ). O
objetivo é dar a conhecer aos que se interessam pelo desenvolvimento da ciência no Brasil, e em particular na cidade do
Rio de Janeiro, alguns locais e entidades que, de outra forma,
poderiam passar despercebidos. Os roteiros a serem desenvolvidos complementam esse contato direto, privilegiado,
entre cientistas e público. As principais atrações de interesse
turístico e científico são explicadas e promovidas, de modo a
permitir uma maior diversidade e desenvolvimento da oferta
cultural na cidade, em outra perspectiva pretende também
que o público conheça melhor o acervo de prédios históricos
bem como a História da UFRJ visando melhorar a percepção
da Universidade na cidade.
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Porto Maravilha: revitalização, destruição de monumentos e remoção de pessoas

Políticas culturais para bens patrimonializados: desafios aos museus antropológicos brasileiros

João Vitor Schmutzler Abrahão
Francisco Ramos de Farias
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
bibovitor@gmail.com

Adriana Russi T. Mello1, Juliana Carneiro1,2
Universidade Federal Fluminense; 2Universidade
Federal do Rio de Janeiro
adri.russitm@gmail.com

1

A Zona Portuária do Rio de Janeiro, área historicamente
negligenciada pelo poder público, passou por uma grande revitalização, o Projeto Porto Maravilha, motivado pela Copa do
Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016. Esse processo
teve essencialmente um caráter estético com funções sociais,
políticas e econômicas bem definidas, sendo possível traçar
um paralelo com Huyssen (2000) quando afirma que o discurso atual da cidade como imagem é o de empreendedores e
políticos que tentam aumentar a arrecadação com turismo de
massa, convenções e aluguel de espaços comerciais. Partindo-se do pressuposto de que toda transformação urbana acaba por produzir alguma forma de violência, seja por meio do
processo da gentrificação ou mesmo pela remoção de moradores, pretende-se analisar a relação entre os grupos sociais e
esse processo de revitalização por intermédio da reflexão entre as modificações no espaço geográfico urbano e a memória
local, buscando compreender de que maneiras essas modificações impactaram os grupos que fizeram parte da dinâmica
desses locais. Assim, o presente trabalho objetiva explicitar o
Projeto Porto Maravilha e os impactos das modificações urbanas nos grupos sociais locais, bem como analisar esse processo sob a perspectiva de que revitalizar nesse contexto consiste
na produção de novos cenários, e que esse processo envolve
modificações urbanas, como destruições e demolições que
podem resgatar antigos monumentos memoriais esquecidos,
como o caso do Cais do Valongo. Dessa forma, foram realizadas pesquisas bibliográficas, pesquisas de campo e visitas a
sites relacionados ao projeto. É possível observar, então, que
a gentrificação, além de causar efeitos de retrocesso social do
ponto de vista econômico, também impacta a memória local
já que junto com esse processo vem as modificações urbanas
que acabam por suprimi-las.

As políticas culturais no Brasil acompanharam reflexões
e críticas sobre o campo da cultura e sua potência para a formação cidadã, assumindo a cultura como direito. A partir da
nova matriz epistemológica para a cultura em seu sentido
antropológico, impactos se deram no ordenamento do campo
museológico no Brasil. Assistimos aos desdobramentos dessas implicações nos processos museais. Aqui analisamos como
a política de museus e o plano setorial impulsionam um novo
fazer museológico nos museus de antropologia, ancorado em
princípios colaborativos entre museus e “povos colecionados”.

Museu e patrimônio: preservar e comunicar o bem
cultural
Vera Mangas - UniRio - PPGMS
veramangas@globo.com

O Sítio Arqueológico do Valongo, reconhecido pela UNESCO como Patrimônio Mundial da Humanidade, representa
o reconhecimento de um processo de memória dos povos
africanos e sua importância na formação e desenvolvimento cultural brasileiro. Como política pública, este reconhecimento representou uma ação integrada de instituições
governamentais e não governamentais e de representantes
da sociedade civil, resultando em uma rede de colaboração
na construção de conhecimento acerca do principal porto de
entrada de africanos escravizados no Brasil e nas Américas.
Esta comunicação pretende buscar uma reflexão em torno das políticas públicas na área de patrimônio, a partir da
Constituição de 1988, com foco nas políticas para o setor de
museus. O Sítio Arqueológico do Valongo representa um espaço musealizado de inestimável valor para a compreensão
do processo de memória da violência contra a humanidade
representada pela escravidão, de valores culturais e da construção do traçado urbano da cidade. Trata-se de um museu
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de território, significando um avanço na compreensão dos
processos museais e de ressignificação do sítio histórico.
Com essa perspectiva, cabe uma reflexão nas etapas subsequentes ao reconhecimento do título de patrimônio mundial
da humanidade e nas formas de comunicação quanto ao valor
histórico e à importância do patrimônio cultural como agente
de transformação do espaço público.

nesta situação de casamento entre a política pública, a iniciativa privada e a manutenção de um espaço cultural voltado
para a Memória.

Com 28
Educação Patrimonial como um caminho ao Patrimônio

Memória, política cultural pública, propriedade
privada: um casamento no parque

Ana Gabriela Saba - UNIRIO
anagabisa@gmail.com

Heidi Ferreira da Costa - Unirio
heidiferreira@yahoo.com.br

A recente multiplicação dos processos de patrimonialização, como uma tentativa de reter o passado, criar os
lugares de memória, segundo Nora (1993) as sociedades
estão perdendo a memória, tentando preservar e reter o passado, sem nada deixar para trás, procurando pelo tesouro e
desconsiderando a experiência. A Educação Patrimonial não
é apenas uma forma de abordagem para reconhecimento de
um Patrimônio Cultural específico, é antes, a possibilidade de
construir caminhos (ABREU; SILVA, 2016), vivenciar experiências na tessitura da história, para as leituras de Patrimônios
no plural. Neste sentido, a Educação Patrimonial pode ser
observada como a construção de memórias de um coletivo.
A construção da memória de um indivíduo resulta da combinação das memórias dos diferentes grupos nos quais está
inserido e consequentemente é influenciado por eles, como
a família, a escola, igreja, grupo de amigos ou de trabalho. As
atividades educativas em relação aos bens culturais tutelados
pelo Estado ou os referenciais culturais de uma comunidade
constituem também uma memória. Para a reflexão sobre o
trabalho de Educação Patrimonial como um processo educativo, é importante levar em consideração a Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional de 1996 e os Parâmetros Curriculares Nacionais que tem como um dos temas transversais,
a Pluralidade Cultural. Ressaltando que na construção do
conhecimento é importante que exista interesse em relação
ao conteúdo de ensino, que é gerado por um reconhecimento
de si naquilo que lhe é apresentado. Partindo dessa ideia, a
Educação Patrimonial tem um grande potencial no sucesso
do processo de aprendizagem, facilitando a construção da
cidadania, da memória e a valorização da identidade, contribuindo para a formação de indivíduos ativos e conscientes.

Este texto utiliza como objeto o Parque Arqueológico e
Ambiental de São Marcos, no período dos cinco anos iniciais
desde sua inauguração, para refletir sobre a parceria público-privada na manutenção e patrocínio deste equipamento
cultural.
Após uma breve explicação sobre o Parque e a cidade
de São João Marcos, o trabalho entrará numa ponderação
a respeito de dois fatores centrais para a subsistência deste
espaço: Primeiro: O Parque pertence à empresa Light S.A. Não
apenas o terreno, mas também o equipamento cultural em
si. (E neste ponto é interessante explicitar a nomenclatura
equipamento cultural). Segundo: O Parque é mantido com
capital privado – da Light – e público – através da Secretaria
de Estado de Cultura do Rio de Janeiro, que é co-patrocinadora da manutenção e operação do Parque desde o início de sua
efetiva construção. Esta situação de dois patrocinadores fundamentais, sendo um público e outro privado trará algumas
considerações interessantes a respeito da utilização do Parque
como equipamento cultural, equipamento de promoção institucional (para os dois patrocinadores) e, principalmente,
um espaço de interesses equilibrados. Este último é o fator
que melhor favorece a tentativa de trabalho de memória de
no Parque e terá um enfoque particularmente importante. A
parte final do texto trará considerações sobre a memória pública, espaços de memória, espaços de recordação e narrativas
institucionais, avaliando, através de exemplos pesquisados no
acervo do próprio Parque, de que forma esses elementos se
relacionam com as possibilidades operacionais e burocráticas
exigidas pelos patrocinadores. Nas considerações finais serão
apresentados os pontos fortes e as dificuldades encontradas
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Redescobertas – inventário vivo, lista em livro,
coleção na nuvem

A viagem idealizada pela visibilidade informacional: Wikipédia e memória pública

Sabrina Dinola - PPGMS, UNIRIO
sadinola@yahoo.com.br

Fernanda do Valle Galvão1
Ricardo Medeiros Pimenta2
1
Universidade Federal do Rio de Janeiro; 2Instituto
Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia
fvallegalvao@gmail.com

Ao longo do século XX e ainda hoje, uma série de projetos de mapeamento ou sondagem da diversidade brasileira
dirigiram sua atenção e seus esforços para percorrer o Brasil
e registrar amostras dessa diversidade. Neste período, sob
diferentes perspectivas, pesquisas sobre sons musicais no
Brasil formaram acervos musicais variados. Esses objetos
musicais recolhidos não apenas testemunharam e preservaram algo das manifestações musicais, mas também atuaram
como um processo criativo de construção de memória(s) e
identidade(s). Dessa forma, tendo observado os diferentes
esforços, projetos e processos de mapeamento – nos quais
foram articulados valor cultural, ação de preservação, construção patrimonial e música –, nos voltamos ao cenário
contemporâneo em busca de novos agentes e de novas configurações de agência que estejam veiculando e mesmo realizando a ideia de preservação e de construção de memória
da música no Brasil, constituindo tendências articuladoras da
diversidade musical com a diversificação ou diferenciação de
produção de mapas culturais de manifestações musicais. Para
isto, focalizamos a análise em três casos: o primeiro, relacionado a um projeto de patrimonialização realizado no âmbito
do Ministério da Cultura e protagonizado pela antropóloga
Elisabeth Travassos, relativo ao inventário de referências culturais – formas de expressão tradicionais: o jongo no estado
do Rio de Janeiro; o segundo, direcionado ao livro 300 Discos
Importantes da Música Brasileira, lançado no ano de 2008,
de autoria do músico (de rock) e produtor musical Charles
Gavin, com a colaboração de críticos e especialistas de música
brasileira, de colecionadores de LPs, e do criador de um blog
sobre música brasileira; por fim, o terceiro, no qual observamos o lançamento de uma nova plataforma eletrônica para
disponibilizar acervo de milhares de gravações – site IMMUB.

A Wikipédia é considerada a enciclopédia digital mais
importante do mundo. Este trabalho objetiva analisar as potencialidades dos projetos GLAM (em português Galerias, Bibliotecas, Arquivos e Museus) para a preservação da memória
social em contraponto à burocracia do Estado. De forma específica, verifica: a) de que maneira o regime de informação
impacta a memória coletiva e nacional quando relacionado
à disponibilização de acervos e patrimônios diversos (materiais e imateriais) com os quais a atividade turística desdobra
sua potência contemplativa, portanto, de visibilidade pela
mediação de plataformas infocomunicacionais, b) como a
cultura colaborativa exerce um transbordamento nos limites de espaço/tempo e da memória e c) de que forma essa
mesma cultura colaborativa pode ser aliada das instituições
tradicionais de memória. Para embasar tais discussões, serão
utilizados os conceitos de regime e políticas de informação,
realizados por Maria Nélida González de Gómez, Sandra
Braman e Bernd Frohmman, e aqueles de memória pública
e comum de Paolo Jedlowski, juntamente com a ideia da
viagem idealizada e da história não contada, de Hans Magnus Enzesberger. Como contraponto para uma reflexão crítica,
buscaremos estabelecer alguma dialética, em perspectiva à
memória, a partir de Henri Bergson e Marcel Proust para auxiliar-nos a questionar onde está a contemplação na viagem
não viajada, porém alcançada pelos suportes informacionais.
Metodologicamente, o artigo abarca a análise de três projetos: Wiki Loves Momuments e Wiki Loves Earth, concursos
fotográficos internacionais com foco em patrimônio histórico
e natural, respectivamente, e o projeto Rio From Above, que
consiste na catalogação de imagens áreas do estado do Rio de
Janeiro. Além disso, conta com entrevistas com voluntários da
área GLAM na Wikipédia lusófona.
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Com 29

Aprendizado do Sofrimento na Pequena África: do
Holocausto Judeu à Diáspora Africana

Projeto audiovisual na escola e memória da favela
do Vidigal

Rogério Ribeiro Fernandes Fernandes1, Silvio
Marcelo dos Santos Silva2
1
Instituto Federal Fluminense; 2Secretaria de Estado
de Educação RJ
rr.fernandes@uol.com.br

Marta Guedes - UFRJ
martacardosoguedes@gmail.com

Este artigo narra o encontro do projeto de cinema da
escola Municipal Prefeito Djalma Maranhão, localizada na
Favela do Vidigal, Rio de Janeiro, com as memórias de luta
e resistência à remoção da favela nos anos 70, em plena
ditadura empresarial-militar brasileira. A Escola Municipal
Prefeito Djalma Maranhão é uma das quatro escolas contempladas com o projeto de extensão do grupo de pesquisa
CINEAD (cinema para aprender e desaprender) do Laboratório
de Educação, Cinema e Audiovisual (LECAV), da Faculdade
de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ), que desenvolve e pesquisa experiências de iniciação
ao cinema com professores e estudantes da educação básica, dentro e fora da escola. Com a fundamentação teórica
da Hipótese-Cinema de Bergala (2008) que extrai sua força
e novidade na proposta de descoberta do gesto de criação
cinematográfica compartilhada entre professores e alunos,
o projeto de cinema da nossa escola vem acontecendo desde 2012. Atualmente nossa pesquisa busca compreender em
que medida imagens de filmes Super-8 produzidas por uma
cineasta amadora, entre os anos de 1977 e 1980, somadas às
imagens com os militantes dessa época feitas atualmente pelos alunos do projeto de cinema podem dar a ver a experiência
de um grupo de pessoas que lutava por uma causa comum.
Buscamos assim os rastros, os vestígios dessa luta coletiva visando à constituição de um acervo da história de uma
comunidade. No âmbito deste artigo, nosso intuito se volta
para a narrativa dos acontecimentos até então estabelecidos,
buscando conexões entre a experiência/memória/história
(BENJAMIN, 2009), os arquivos (FARGE, 2017) e a construção
de uma memória coletiva (HALBWACHS, 1990), no exercício
do direito a memória por todos os estudantes da escola do
Vidigal, e para além do espaço dela.

Documentário (12 min.) produzido entre outubro e novembro de 2017. Equipe constituída por docentes e alunos do
campus do Instituto Federal Fluminense em Quissamã, com
colaboração de professores de escolas públicas da cidade do
Rio de Janeiro. O processo de produção do audiovisual tirou
proveito de uma situação circunstancial: a possibilidade de
realizar um circuito na Pequena África, indo do Holocausto
Judeu à Diáspora Africana. A narrativa foi construída a partir de um trabalho de campo realizado no dia 8 de outubro,
que percorreu o seguinte circuito que materializa memórias
coletivas de profundo sofrimento humano: 1. Exposição Holocausto Trevas e Luz (Museu do Amanhã); 2. Pedra do Sal; 3.
Jardins Suspensos do Valongo; 4. Cais do Valongo; 5. Local
onde foi erguida a Barricada do Porto Artur, episódio da Revolta da Vacina (em frente ao prédio do Moinho Fluminense);
6. Instituto dos Pretos Novos (antigo Cemitério dos Pretos
Novos). O documentário aborda a experiência de aprendizado individual e coletivo que os participantes do trabalho de
campo tiveram neste dia, concentrando olhares sobre temas
que remetem a tragédias humanas que vão do Holocausto à
Diáspora Africana, passando pelo processo de urbanização e
de marginalização social ocorrido na cidade do Rio de Janeiro.
O lançamento do audiovisual aconteceu propositadamente
no dia 22 de novembro, durante o evento Novembro Negro,
dedicado ao debate em torno de temáticas ligadas à consciência negra, no campus do IFFluminense em Bom Jesus do
Itabapoana. Em 2018, a proposta é conduzir o documentário
em exibições itinerantes por escolas, centros culturais e outras instituições públicas e privadas, sempre com o objetivo de
fomentar o debate sobre questões como escravidão, preconceito, discriminação, marginalização, revolta, etc.
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Com 31

Muitos subúrbios: um novo olhar sobre os tecidos
suburbanos cariocas

A ilha que não pertence a ninguém e pertence a
todos: territorialidades e dinâmica socioespacial no
bairro de paquetá

Rafael Mattoso - PROUB/FAU/UFRJ
rafaelmattoso@yahoo.com.br

Este artigo visa investigar a configuração de porções da
cidade consideradas “ordinárias” para conhecer valores identitários territoriais e assim tanto favorecer uma atuação coerente quanto fortalecer sentimentos de pertencimento das
populações envolvidas. Busca também reconhecer dinâmicas próprias de resistência a processos homogeneizantes,
inseridos no espaço pela razão dominante. Neste sentido,
direciona-se aos subúrbios cariocas entendidos como o vasto
território de ocupação consolidada formal situado na porção
norte e oeste da cidade do Rio de Janeiro, contraposto à macrorregião que se estende do Centro aos bairros da Barra da
Tijuca e Recreio dos Bandeirantes, passando pela Zona Sul,
local preferencial de residência das camadas privilegiadas da
população. Pelo descuido e desatenção que vêm sendo sujeitos ao longo do tempo, abre-se para atuações espontâneas e
variadas. Na pesquisa entrecruza-se a análise da expressão
espacial e arquitetônica dos tecidos urbanos em uma abordagem morfológica com uma interpretação de processos
históricos de formação urbana, pontuados pelo entendimento de eventos urbanísticos por meio dos quais o tecido foi se
criando e se transformando. Para análise foram selecionados
um trecho do bairro de Madureira e outro na interseção dos
bairros do Méier e Todos os Santos, centralidades suburbanas
que favorecem uma comparação. O conteúdo analítico apresentado principia uma reflexão que deverá ser estendida a
outros recortes territoriais inseridos nos subúrbios cariocas.
Presta-se ao reconhecimento inicial do potencial em termos
de concepção de espaços mais criativos e libertários oferecidos pelas formas urbanas.

Natasha Barboza
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
natasha.sb.contato@gmail.com

O trabalho consiste numa análise de como a (re)construção de territorialidades pode impactar nas dinâmicas
socioespaciais e, para tanto, utilizamos a Ilha de Paquetá
como recorte empírico. O suporte para nossas investigações
advém da literatura acerca da ocupação da ilha, bem como
daquilo que diz respeito à interação deste processo à cidade
do Rio de Janeiro. Considerando o que é pretendido como
análise, buscamos autores da Geografia que discorrem sobre
os conceitos de território e territorialidade, bem como sobre
a dinâmica socioespacial relacionada à ilha em tela. Desta
maneira, intentamos construir um estudo sobre a ocupação
da Ilha de Paquetá tendo em vista a forma como o bairro foi e
tem sido ocupado e como isto repercutiu na produção de territorialidades fortemente expressas nas relações interpessoais
dos moradores. Sendo assim, observamos o ordenamento espacial dos objetos e os atores envolvidos nas transformações
socioespaciais, como também as territorialidades construídas em diferentes momentos históricos, sempre baseados
na dinâmica socioespacial de cada momento. Concluímos o
trabalho tendo em vista uma contribuição para as discussões
acerca das territorialidades e para estudos que também se
dediquem a compreender o cotidiano do bairro de Paquetá.

A memória documentária como instrumento de demarcação das terras indígenas
Rodrigo Piquet Saboia de Mello
Fundação Nacional do Índio
rodrigopiquetuff@hotmail.com

Uma dos instrumentos de maior impacto no que diz respeito à demarcação das terras indígenas é a memória documentária. Em repositórios que contenham informações de
natureza etnológica, as singularidades dos povos indígenas
emergem, formando um substrato ímpar de reafirmação ét100

trazendo à tona assuntos como as representações elaboradas
por meio de uma linguagem fraturada, traumática, que expõe
as feridas não cicatrizadas de subjetividades em crise, submersas em dores e angústias, sobretudo pela imposição do autoritarismo, trazem à cena literária não apenas os discursos
produzidos pelo outro, como também muito das experiências
desse contexto repressivo vividas pela própria escritora, contudo, de maneira ficcionalizada por acreditar que só a ficção
é capaz de dar conta desse absurdo. Nesse sentido, objetivamos refletir sobre como essas memórias contribuíram para a
arquitetura de uma escrita dissidente e resistente; apontar
os tipos de fenômenos memorialísticos apresentados pela
escritora na composição das obras mencionadas; buscar,
nesse percurso, a estruturação da memória e a construção
de identidades mediante o contexto apresentado, além de
descrever como ocorre o processo de criação da realidade por
intermédio dos textos literários. Sendo assim, o ato de narrar
e a força de reelaboração do trauma, pela palavra escrita, é
uma tentativa de (re)construção da identidade e do equilíbrio
pessoal que ocorre a partir da (re)organização da memória no
fluxo do tempo.

nica e de suas especificidades. As informações existente em
instituição de Estado, como as salvaguardadas pelo Museu
do Índio, ou em organizações indigenistas fomentadas pela
sociedade civil, representam a perenidade de informações
de grupos imputados como subalternos que formam o mosaico da sociedade brasileira. Essa perenização a partir da
memória documentária sedimentada em unidades de informação traz como consequência uma ressignificação do uso
informacional pelos povos indígenas. Neste cenário, a confirmação da existência de um povo indígena ou a comprovação
de ocupação pretérita numa dada localidade é comprovada
por documentos que possuem, por definição, o caráter probatório. Conforme explana o professor Bessa acerca de uma
memória documentária feita pelos povos indígenas: “E quando escrevem, reclamam, protestam, argumentam, registram
as alianças feitas, desfeitas e refeitas, na luta pela terra e pela
identidade. É possível ouvir o que dizem, recuperando suas
palavras [...]” (2002, p. 13). Quando da primeira inscrição documentária, os documentos serviram como um instrumento
de controle e poder por meio do poder de escrita (FOUCAULT,
1999). Já em um segundo momento, ocorre uma atualização
do uso documentário, perfazendo novas possibilidades de
usos informacionais, produzindo consequências positivas
em contextos políticos e jurídicos turbulentos, envolvendo,
por exemplo, a disputa pela posse das terras indígenas. Portanto, a redefinição de documentos é a ponta de um iceberg
que contemplam os direitos indígenas e, principalmente, a
existência dos seus territórios.

Com 32
Trajetória textual de ‘Tudo sobre minha mãe’ e performances maternais
Clarissa Gonzalez - UFRJ
gonzalezclariss@gmail.com

Memória e identidade: a (re)construção da vida por
intermédio da escrita literária de Herta Müller

A maternidade, aqui contemplada como um dispositivo
que molda condutas e dá sustentação à família nuclear, está
sujeita a mutações e reapropriações. Tendo-o em consideração, propõe-se pensar em que medida o filme ‘Tudo sobre
minha mãe’, ao desnaturalizar performances de maternidade,
bem como de gênero e sexualidade, estimula a reflexividade sobre o tema em questão e enseja possíveis ressignificações. Para isso, foram selecionados dois momentos da
trajetória textual (BLOMMAERT, 2005) que o filme vem percorrendo. A análise, que privilegia, em termos de construtos
teórico-analíticos, processos escalares (BLOMMAERT, 2010;
CARR & LEMPERT, 2016) e entextualizações (SILVERSTEIN &
URBAN, 1996; BAUMAN & BRIGGS, 1990), aponta que grande

Adriana Yokoyama, Rosani Úrsula Ketzer Umbach
Universidade Federal de Santa Maria
adrianayokoyamaa@gmail.com

A construção de narrativas baseadas no contexto ditatorial tem como suporte um dos elementos fundamentais para
essa composição: a memória. Nesse sentido, o embate entre
as obras Fera d’alma (2013) e Tudo o que tenho levo comigo
(2011), de Herta Müller, tem como objetivo apresentar a rememoração dessas experiências, ainda que de maneira fragmentada, calcada por uma arte representada pela veracidade,
sem a omissão dos fatos, e pela sobrevivência. Essas obras,
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parte das desestabilizações que a narrativa fílmica promove
inspiram posicionamentos que, na maioria das vezes, ratificam-nas e logram expandir o conceito de maternidade para
além das associações de ordem biológica e instintiva (THURER, 1995; FIDALGO, 2003), que prevalecem no senso comum.

a partir de todas essas possibilidades constrói seu cenário de
fatos ocorridos, sua narrativa. Nos focaremos na construção
dessas narrativas entre esquecimento e memória na ditadura civil-militar (1964-1985) com o objetivo de analisar como
se constrói a noção de um tempo melhor na época ditatorial.
Para isso partiremos de propagandas e atividades da empresa Embratur, que foi criada pelo decreto-lei n. 55 de 18
de novembro de 1966, suas ações ganham força na década
de 1970 e, com propagandas como “Conheça o Brasil” e “Rio,
samba e carnaval”, divulgava a imagem de um paraíso tropical, focando em mulheres, com forte apelo sexual, e a um país
sem tensões sociais. (KAJIHARA, 2010). É evidente que esse
esforço estava situado em um contexto de vários outros processos focados em criar uma narrativa. Como exemplo temos
o financiamento com dinheiro público de bandas e cantores
populares por parte do governo para reforçar os ideais do
regime, por exemplo, a canção “Este é um país que vai pra
frente”, interpretada pela banda “Os Incríveis”, que pertencia
ao movimento da Jovem Guarda - movimento espelho do
modelo americano de consumo jovem -, composta por Heitor
Carillo, um dos maiores jinglistas do Brasil na época (MANHANELLI, 2011). Este processo é resultado da Operação Condor, organizada pelos EUA em parceria com toda a América
Latina, neste sentido “a Operação Condor é um exemplo emblemático da extraterritorialidade assumida pelo Terrorismo
de Estado.” (LAMEIRA, 2016), o turismo e a propaganda foram
utilizados pelo regime para camuflar torturas e assassinatos.

Representação indigena no Boi de Parintins: imaginários, histórias e memórias dos grupos étnicos do
Xingu
Djane Sena1, Priscila Pinto2
Universidade Federal do Amazonas
lisblanc_am@hotmail.com
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Este artigo tem como objetivo geral trazer à luz da atualidade uma reflexão sobre a contribuição indígena para a
formação da cultura popular, com ênfase nos grupos étnicos
do Xingu e busca compreender a importância da cultura do
boi bumbá na preservação da cultura indígena. Através dos
estudos sobre os grupos étnicos do Xingu, percebemos a vida
dos povos do Xingu e como deu-se a preservação de seus ritos
e costumes. E o boi bumbá amazônico tem sua parcela de contribuição neste processo de preservação. Como abordagem
metodológica foi utilizada a pesquisa qualitativa. Dispomos
também de pesquisa bibliográfica, para fundamentação de
conceitos fundamentais sobre cultura popular; antropologia
e cultura indígena, além de pesquisa descritiva e pesquisa
documental. Como resultados identificam-se simbolicamente sujeitos e histórias comuns a outras que se revelam
memórias de temas correlatos à cultura indígena, cabocla e
religiosidade, narrativas simbólicas, transmitidas de geração
a geração.

Com 33
Quilombola Bracuí

Leticia Figueiredo Santos1, Bia Vidal2
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Elaine Souza1, Gleide Dias1, Reinaldo Tavares3, João
Carlos Nara2, Paulo Abrantes1, Alan Cardec4
1
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brazil; 2Diretor da Divisão de Prevenção do Museu Nacional;
3
Prefeitura do Rio de Janeiro; 4Professor na região
do quilombo Bracuí
elaineneri07@gmail.com

A memória deriva da narrativa (Ricoeur, 1994) e toda
narrativa envolve uma escolha, intencional ou não, sobre
quais fatos destacar e quais fatos não merecem a mesma importância, isso tudo partindo da perspectiva do narrador que

O Quilombo do Bracuí, localizado no município de Angra dos Reis no Estado do Rio de Janeiro, teve o seu início a
partir da doação formal de terras efetuadas pelo Comendador
José de Souza Breves em 1877. No quilombo há parcelas de

Memória e narrativa da ditadura civil-militar brasileira: fatores de convergência
12
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entender a constituição do patrimônio cultural do Benin pela
intervenção de afro-brasileiros retornados do Brasil à África
na construção de edifícios, como a Mesquita de Porto Novo,
que compõe naquele país “um sistema de representação cultural” (HALL, 2006. p.49). Traçarei a relação entre o reino do
Daomé, importante porto no tráfico negreiro , e o Brasil , que
apresentavam “relacionamento tão próximo” (RUSSEL-WOOD,
1988. p.205) a partir dos portos da Bahia e do Golfo do Benin na rota dos escravos e da diáspora africana ocorrida até o
século XIX. A interação entre os portos do Brasil e do Benin foi
porta para a construção de parte de um patrimônio cultural
único, que nasceu dos açoites do tráfico negreiro e do retorno
à pátria mãe. Tal dimensão atlântica “[...] não seria mais uma
questão da história da África ou do Brasil, ou das relações Brasil-África, mas da história de um espaço que articulava estes
lugares e sociedades” (SOUMONNI apud SOUZA, 2008. p.89).

terras que variam de um a cinco alqueires distribuídos pela
comunidade. De 1879 até 1970 os moradores descendentes
de escravos não foram incomodados, porém essa realidade
mudou com a abertura da Estrada Rio-Santos, gerando uma
grande a pressão imobiliária para a região. A partir de 1975 a
crise aumentou, havendo inclusive a proibição do plantio de
subsistência, da construção de novas unidades residenciais e
da exploração dos recursos hídricos, com a interdição do uso
da nascente do Rio Bracuí, no interior da região quilombola.
A Fundação Cultural Palmares reconheceu formalmente a
comunidade de Santa Rita do Bracuí em 1999 e o processo
de certificação federal de posse de terras quilombolas está
no INCRA. Dentro desse contexto de valoração e empoderamento das comunidades ancestrais e de tradição quilombola,
o projeto de Difusão das Geociências, ora em andamento,
visa dar visibilidade ao patrimônio histórico, cultural e geológico da região do Quilombo do Bracuí. As nossas ações
têm caráter científico e cultural e buscará um entrosamento
sociocultural com os habitantes. O nosso projeto pretende
dar subsídios técnicos que possibilitem a futura instalação de
estação meteorológica, assim como o mapeamento de trilhas
(geoturismo) e a delimitação de área, mediante o georreferenciamento. Assim esperamos gerar e agregar conhecimento
científico ao conhecimento tradicional já estabelecido pela
comunidade do Quilombo do Bracuí, tornado o remanescente
quilombola cada vez mais autossustentável, buscando dotar
a sociedade local do tão almejado equilíbrio sociocultural e
da autonomia no gerenciamento do seu legado patrimonial.

Pierre Fatumbi Verger e sua produção visual através
do sintoma de Didi-Huberman.
Daniela Martins
Universidade do Sul de Estado de Santa Catarina
dcm0412@gmail.com

Patrimônios Culturais: Brasil e Benin, entre fluxos
e refluxos
Yussef Campos
Universidade Federal de Goiás
yussefcampos@yahoo.com.br

“As dimensões novas e poderosas sobre as comunidades
de mercadores e o comércio envolvendo os portos brasileiros”
(RUSSEL-WOOD, 2010. p.15) e suas “triangulações de mercadorias com a Costa da Mina [Daomé], Angola e Goa, alteram
em definitivo a percepção do ‘pacto colonial’, reafirmando
a autonomia que o capital mercantil sediado nas colônias
ousou possuir ante o poder metropolitano” (GRAÇA FILHO,
2002. s/p). Esse será o ponto de partida desse estudo para se
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Nascido na França, em 1902, Pierre Verger se tornou
fotógrafo aos 30 anos quando decide viajar pelo Mundo.
Atráves desta viagem, se aproxima de muitas culturas e passa
a fazer parte das comunidades africanas que pesquisa e por
fim, torna-se babalaô e tendo o candomblé como forma de
vida. O trabalho de Verger traz um peso consciente à cultura
afro, reforça a importância da representação negra e busca
enfatizar os simbolismos africanos existentes no cvandomblé.
Enquanto história sintomal e compromisso com as tradições
afro, as fotografias feitas entre os dois países, no livro “Orixás”, mostram a unicidade e a essência de uma única nação
marcada pela diáspora/escravidão. Pensar as imagens como
“experiência de memória” (ALCÂNTARA, 2014) torna a teoria
sintomal em algo muito relevante ao vermos o retrato como
registro de um tempo. As imagens feitas por Verger seguem
nessa intenção: conservação de uma identidade e suas características religiosas e culturais. Este estudo está sendo proposto como intenção de pensar alguns dos retratos presentes na
obra “Orixás”, relacionando-os aos conceitos de história sintomal, de Georges Didi-Huberman, e de rosticidade, de Gilles

Deleuze e Félix Guattari. A seleção se dará em dois pequenos
grupos, Retrato - Plano médio e geral e Retrato - Close. Seja
plano médio, geral ou close, todo retrato define um espaço
e uma noção de enquadramento – nem sempre condizentes
com a realidade no que tange postura, vestes e adornos, mas
sempre potencializando suas raízes.

poderão influenciar na maneira a qual ele será reapresentado
e compreendido pela sociedade contemporânea.

Fragmentos da memória da União Operária Beneficente: lembranças e impressões
Selmar de Souza Almeida Levino
Universidade Federal de Roraima
selmar.01@gmail.com

Com 34

O trabalho tem o objetivo de apresentar os relatos dos
participantes da roda de conversa “Memória histórica e cultural da União Operária”, realizada em 30 de novembro de
2016 e organizada pela equipe do Programa de Extensão
Mosaico Cultural da Universidade Federal de Roraima - UFRR,
como parte da programação das comemorações dos 67 anos
da União Operária Beneficente. A União Operária trata-se de
um prédio histórico construído por operários da construção
civil na década de 40, quando o Estado de Roraima, ainda era
Território Federal do Rio Branco. A escolha pelo formato de
roda de conversa deve-se pela possibilidade de garantir um
ambiente informal e por permitir que um grupo de pessoas
possa sem muitas exigências técnicas e científicas, expressar
de forma compartilhada suas lembranças, opiniões e impressões acerca da constituição da entidade associativa. Participaram do encontro, pessoas que vivenciaram ou conviveram com pessoas que acompanharam os anos auges do local.
As referências teóricas tiveram como abordagem principal o
pensamento de Halbwachs (2004). Ele discute que as lembranças, pensamentos, ideias, sentimentos que atribuímos
sobre determinada época, grupo ou lugar como nossas, é
na verdade provocadas por parte do meio, de um grupo que
acabamos absorvendo. A memória não se resume em datas,
nomes e fórmulas exatas, elas são construídas em conjunto,
elas representam correntes de pensamentos. Esta ação viabilizou-se um espaço interacional entre os participantes, proporcionando a reafirmação de ideias e a construção de novos
conceitos em relação a constituição da entidade e sua relação
com a sociedade boavistense.

Ocas de D. Pedro II: A memória como recurso turístico
Débora Anízio Rios
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
deboraa.rios@yahoo.com.br

Os patrimônios culturais são suportes de memória. Diante disso, os vemos compor o trâmite turístico, sendo utilizados como recursos que reafirmam narrativas e discursos
pré-estabelecidos sobre determinado destino e sua história.
No Rio de Janeiro, desde a inserção do projeto Porto Maravilha
na zona portuária em 2009, bens culturais da região, como o
armazém Docas de D. Pedro II, foram integrados a discussões
sobre preservação. Locais de memória foram reapresentados
à sociedade como parte de sua identidade, e como forma de
manutenção dos bens culturais e desenvolvimento econômico
da região, a atividade turística surgiu para oferecer uma nova
utilização aos equipamentos culturais elevados a atrativos. No
entanto, o Docas de D. Pedro II não faz parte diretamente do
roteiro turístico da região. Constatamos que o armazém vive
um novo ciclo de sua biografia, marcado pelo surgimento de
disputas envolvendo sua memória e futura apropriação, como
por exemplo, a possibilidade de tornar-se o Museu da Cultura
Negra, traço que o ligaria à identidade de Pequena África e
ao Circuito da Herança Africana. Pela incerteza de seu novo
uso, se faz necessário refletir sobre o processo o qual o edifício
passa no presente utilizando para tal a compreensão do seu
contexto histórico e cultural.
Ademais, caberá atentar-se às características processuais da construção de sua nova imagem, ligadas ao possível enquadramento e seletividade de memórias. Localizado
atualmente em uma região em transformação, o armazém
como patrimônio e possível objeto de consumo, encontra-se
permeado por interesses diversos e disputas políticas que
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Simpósio

Monumento e Sociedade: A construção da memória
da Vila Real de Pindamonhangaba durante os anos
de 1840 a 1870 através das obras de Chiquinho do
Gregório

Simp 4
Mídias visuais e relações de gênero e raça

Brenda Laisa Morais
Unifesp - Universidade Federal de São Paulo
brenda.laisa.morais@hotmail.com

Claudia Bucceroni Guerra, Maristela Botelho França
UNIRIO

Este seminário visa refletir sobre questões de gênero
e raça por meio dos modos discursivos audiovisuais, em
destaque a fotografia e o cinema. Em “Fotografia e a cor da
pele: como o discurso tecnológico consolidou o racismo” se
discutirá como os desafios técnicos de criação de imagens fotográficas coloridas não levaram em consideração os diversos
tons de pele, criando uma falsa imagem de que o tom de pele
caucasiano é o normal. Esse viés não é percebido ou é relativizado pelos fotógrafos que ainda insistem que são problemas
tecnológicos e não racistas. Em “A memória no filme “La noire
de...: ancestralidade, vida e morte” discute-se, por meio da
metáfora da máscara, as relações coloniais entre Europa e
África e os resquícios, ainda fortes e presentes, do discurso
racista que predomina até os dias de hoje nas relações e nos
discursos dessas duas culturas: a dominante e a dominada. No
filme “Memória, raça e gênero no filme o dia de Jerusa”, por
meio da análise do discurso sobre as vidas de mulheres negras
na metrópole e suas memórias, propõem-se refletir sobre a
presença de pessoas negras na produção cinematográfica do
Brasil que ainda é pouco expressiva.

A pesquisa proposta tem como objetivo investigar a
contribuição de Francisco Antônio Pereira de Carvalho, popularmente conhecido como Chiquinho do Gregório, que viveu
na cidade de Pindamonhangaba, no interior de São Paulo,
aproximadamente no período de 1840 – 1870, para o desenvolvimento arquitetônico da cidade. Chiquinho foi mestre de
obras e nasceu, em data desconhecida, na cidade de São João
da Pesqueira, no norte de Portugal, desembarcando na costa
brasileira no ano de 1836. Para tanto, propõe-se investigar
a influência deste personagem e de suas obras como ponto
de partida para compreender seu impacto sobre o desenvolvimento arquitetônico na cidade. Desta forma, somos
impelidos a refletir sobre três prismas em nossa pesquisa: o
contexto histórico brasileiro de sua época; os principais fatos
da cidade de Pindamonhangaba nos anos em que Chiquinho
do Gregório por lá residiu; e, por fim, vida e obra do personagem, e suas ressonâncias no universo social da cidade de
Pindamonhangaba. O trabalho torna possível a verificação de
que todo o conjunto arquitetônico da cidade de Pindamonhangaba, tombadas na década de 1960 pelo CONDEPHAAT, é
composto por obras pensadas e/ou realizadas por Chiquinho
do Gregório, evidenciando a participação deste personagem
no contexto histórico/local da época. Por essa razão, se torna
necessária a analise sobre formação da memória que legitima
as obras deste período como sendo o Patrimônio Histórico
da cidade de Pindamonhangaba, colocando o Chiquinho do
Gregório, nosso personagem, como uma peça dentro do contexto formador do que é o Brasil, e consequentemente, o que
é ser brasileiro, no período do Segundo Império.

Apresentações do evento
A fotografia e a cor da pele: como o discurso tecnológico consolidou o racismo
Claudia Bucceroni Guerra - UNIRIO

O discurso sobre a história da fotografia como técnica
acentua os desafios tecnológicos enfrentados até chegarmos
aos dias atuais, com o avanço da imagem digital em dispositivos celulares. Quando a professora de comunicação Lorna
Roth (2009) demonstrou que a evolução da fotografia colorida estava envolvida na equivocada percepção de que a cor
de pele “normal” era branca e, portanto, havia ali um discurso
subjacente de teor racista, muitos fotógrafos e estudiosos
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questionaram que não havia “intenção” racial na escolha das
cores de pele para modelar a revelação e sim um “problema
técnico” em si. Esta comunicação surgiu no escopo de pesquisa da disciplina Tópicos Especiais em Ciência da Informação
– Fotografia/Documento e pretende discutir as práticas e o
discurso tecnológico como validador de uma pretensa neutralidade em termos de escolhas técnicas que desqualificam
a cor de pele não-caucasiana como normal e como tal prática/discurso foi também adotado na passagem da fotografia
analógica para a digital.

Glenda Cristina Valim de Melo1, Marília Giselda
Rodrigues2
1
UNIRIO, 2UNIFRAN - Universidade de Franca

A presença de pessoas negras na produção cinematográfica do Brasil é ainda muito pequena, posto que a
população negra constitui 53% da população brasileira (dados do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
Quando se trata de mulheres negras na direção, a lacuna é
ainda maior. No entanto, ações afirmativas na área têm permitido a aparição de trabalhos importantes, como O dia de
Jerusa, da diretora Viviane Ferreira, exibido no VII Encontro de
Cinema Negro Brasil África e Caribe Zózimo Bulbul e no Festival de Cannes em 2014, sobre o qual nos debruçamos neste
artigo. Propomos uma análise do discurso sobre as vidas de
mulheres negras na metrópole e sobre a memória nessas vidas. Analisamos as performances de raça e gênero das personagens, tomando por pressuposto teórico a linguagem como
ação no mundo.

A memória no filme “La noire de...”: ancestralidade,
vida e morte
Maristela Botelho França - UNIRIO

Este estudo busca analisar o papel da memória na constituição da narrativa do filme “La noire de...” de Ousmane Sembène, de 1966, por meio da ressignificação dialógica (Bakhtin) da presença da máscara. Seduzida pela conquista de um
trabalho na situação de crise vivida pelo povo senegalês nos
tempos da dominação francesa, Diouana começa a cuidar das
crianças de uma família francesa branca. Sua tarefa consiste
em acompanhá-las à escola, às refeições e às brincadeiras.
Satisfeita com o trabalho, pelo lugar social que a coloca em
meio aos seus, ela presenteia a patroa com uma máscara,
símbolo de sua ancestralidade. Suas condições de trabalho,
no entanto, serão radicalmente modificadas, quando se muda
para França, a fim de continuar a trabalhar com a família que
volta a viver na região da Côte d’Azur. Sendo escravizada pela
mulher branca, Diouana se vê em meio a um conflito interno
ensurdecedor e a máscara, exibida na parede da sala como
objeto de “excentricidade africana”, funciona para ela como
um chamado a suas raízes e anseios de liberdade. A máscara
é a lembrança de si, de seu povo, mas também é marca da
promessa de liberdade e felicidade desfeitas. Na arena dialógica que esses opostos enfrentam na constituição identitária na narrativa, Diouana sucumbe, mas não sem antes
retomar a máscara como último gesto em direção a resgatar
o elo perdido. Na reconstrução das tramas dessa história,
questões que envolvem modos de vida e trabalho e relações
de gênero e raça serão centrais.

Documentário: ABAYOMI
Edlaine Gomes - Unirio
edlainecamposgomes@gmail.com

Boneca negra feita de pano, sem cola ou costura, a Abayomi está inserida no registro das resistências produzidas pelo
movimento de mulheres negras, em particular no período de
redemocratização do Brasil, na década 1980. O documentário
apresenta a trajetória de criação e desenvolvimento das técnicas de feitura da Abayomi. Trata-se de um documento que
marca os 30 anos de criação e transmissão desse saber-fazer,
concebido como militância poética por sua criadora, a artesã
Lena Martins.
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queremos todas vivas e combativas, num ativismo político
diário.: #mariellepresente; #niunamenos; #queremostodasvivas. Esse projeto também pode ser acessado em vídeo no link
https://youtu.be/vNhuIScQxHY

Plenária 3
Black Memory versus State Memory: Notes toward
a Method

Mesa-Redonda 03

Michael Hanchard
University of Pennsylvania, United States of America
mhancha1@gmail.com

Memória e Raça: Configurações e Articulações na
Contemporaneidade

In addition to providing some conceptual and theoretical cues from fiction, literary andvisual criticism, history,
and philosophy that treat the subject of memory, this paper
provides an outline of a critical method to distinguish among
various deployments of black memory. This paper highlights
and explores some of the tensions between state and popular
memory in the discourses of transnational black politics, as
well as in the development and circulation of state sanctioned
national history within national societies.

Branquitude e Poder na Sociedade Brasileira
Lia Vainer Schucman - USP

A presente fala tem como objetivo levantar questões sobre o lugar hegemônico da branquitude na sociedade brasileira para isto apresentarei parte de minha pesquisa sobre branquitude na cidade de São Paulo com objetivo fazer uma análise
de como sujeitos brancos se apropriam da categoria raça e
do racismo na constituição de suas subjetividades. Para esta
compreensão foi feito entrevistas com brancos paulistanos de
diferentes classes sociais, gênero e geração com o intuito de
compreender quais os significados que estes sujeitos atribuíam
a “ser branco”. Os resultados obtidos nesta pesquisa apontaram
que o único traço unificador da identidade racial branca é o
racismo. Assim a ideia falaciosa de raça construída no século
XIX ainda faz eco nos modos de subjetivação de sujeitos brancos que a partir da analise das entrevistas foi possível perceber
que estes acreditam que “ser branco” determina características
morais, intelectuais e estéticas dos indivíduos. Assim, na sociedade brasileira, os indivíduos são classificados racialmente
logo ao nascerem. Àqueles classificados socialmente como
brancos recaem atributos e significados positivos ligados a
identidade racial à qual pertencem, e da qual se apropriam
na construção de suas identidades, tais como: inteligência,
beleza, educação, progresso, etc. A branquitude é, dessa maneira, supervalorizada em relação às identidades raciais não
brancas, o que acarreta na ideia de que o racismo, constitua
um dos traços característicos da branquitude brasileira.

Sessão
Sexta-feira, 18/05/2018, 10:30 - 11:00
Local: Hall do Auditório Vera Janacopulus
Exposição Fotográfica: Queremos Todas Vivas!
Sergio Luiz Pereira daSilva - Unirio
slps2@uol.com.br

A exposição fotográfica “Queremos Todas Vivas!” faz parte de um projeto visual que se une a luta do coletivo Ni Una
Menos, grupo ativista que iniciou uma marcha de ocupação
em 2015 pelas ruas em Buenos Aires, Montevideu, Santiago
do Chile e se estendeu até o Rio de Janeiro e Recife, onde
foram realizadas marchas conjuntas com vários coletivos
feministas. Uma das principais pauta de luta desse coletivo
é contra o feminicídio e a cultura do estupro, tão presente no
dia a dia de todos os lugares no mundo. Essas mulheres estão
ocupando ativamente os espaços públicos em defesa do respeito e liberdade das mulheres. Propomos com essas fotografias colaborar através de um ativismo visual que se manifesta
contrario a toda forma simbólica e material de preconceito
e discriminação contra as mulheres. Acreditamos na luta e
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Militância poética: criação e transmissão do fazer
boneca Abayomi

Andréa Lopes da Costa Vieira - UNIRIO

Os setores intelectuais e ativistas que tentam compreender as relações raciais no Brasil têm se modificado ao
longo de todo o século XX.Neste sentido, os usos de categorias
e as construções de conceitos atendem à diferentes formas e
estratégias de reivindicação, de distintos atores dispostos no
tempo. Esta apresentação pretende analisar como raça vem
sofrendo reconfigurações, rearticulações e reproduções como
um elemento de memória utilizado no campo de reivindicações construído no Brasil.

Edlaine de Campos Gomes, Célia Gouvea Collet,
Júlio Bizarria, Marcos Vinícius Sales
UNIRIO

Esta comunicação discute o processo de criação e transmissão do saber-fazer das bonecas Abayomi, concebidas
como linguagem artística e cultural, considerando que sua
confecção se caracteriza como experimentação criativa e
identitária, inserida no campo de lutas produzidas pelo movimento de mulheres negras, no Rio de Janeiro. “Militância
poética” é a definição dada pela criadora da boneca Abayomi,
Lena Martins, para sua trajetória como artesã, mulher negra e
militante. A técnica da feitura da boneca negra de pano, tem
como característica não usar nenhum tipo de costura ou cola.
É com os restos de tecidos que se faz a Abayomi, que se torna
símbolo da vida, da memória e da história. No rosto das bonecas não há demarcação de olhos, nariz e boca, tal característica tem o propósito de favorecer o reconhecimento da existência das múltiplas etnias africanas, que compõem a população
negra brasileira. O rosto é excluído da composição, desfeito
de modo deliberado e eminentemente político. A artesã tem
como proposta a transmissão do saber-fazer-Abayomi, por
meio de oficinas e vivências, preferencialmente para mulheres e homens negros. O fortalecer a autoestima, na fala de
Lena Martins, se relaciona com a história de subalternidade,
esquecimento e lutas dos movimentos negros no Brasil. Neste
sentido, a confecção da Abayomi colabora com a percepção
do próprio corpo de quem a faz e pode gerar um processo de
reconstrução identitária, não só individual. A boneca é compreendida como sujeito e meio de identificação, que gera e
aciona diferentes tipos de emoções, que são compartilhadas
coletivamente.

Simpósios Convidados
SIMP CONVIDADO 7
Trançando memórias, identidades e heranças
Sandra de Sá Carneiro
Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ

O objetivo principal deste simpósio é reunir pesquisadores que vem realizando estudos acerca da relação entre
memória, identidade social e patrimônio. Com isso, busca-se
provocar um debate em torno das complexas construções
sociais que envolvem esses conceitos, bem como de suas
relações. Pretende-se explorar particularmente como estas
relações são atualizadas por determinados indivíduos ou
segmentos que atuam em defesa da valorização da cultura
e herança africana. Desta forma, o eixo norteador é perceber
como são gestados determinados processos de reconstrução
identitária a partir da apropriação e dos usos dos espaços
públicos, através da realização de festas e cerimônias, bem
como de locais e objetos que sirvam de suporte para a construção das memórias do presente. Parte-se do pressuposto
que a identidade é uma construção social permanentemente
redefinida em uma relação dialógica com o outro e, que, a
memória não é só uma reconstrução atualizada do passado,
mas também do presente.

Palavras-chave: Abayomi, Saber-Fazer, Militância,
Emoções.
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Iemanjá e a cidade. Religião e espaços urbanos.

brações, encontros e iniciativas voltadas à valorização da
herança africana. Desde que foi encontrado um farto material
arqueológico no local, se iniciou um debate sobre a criação
de um memorial ou museu que tivesse por objetivo central
a valorização da herança africana pela sociedade brasileira.
Pouco tempo depois, foi criado o Circuito da Herança Africana,
constituído por seis locais entendidos como testemunhos das
práticas de escravidão e da política do país. Contudo, organizações do Movimento Negro deram curso a um movimento
para transformar o prédio Docas Pedro II, construído pelo engenheiro negro André Rebouças, vizinho do Cais do Valongo,
num espaço de homenagem aos ancestrais e de referência
para as gerações presentes e futuras, sendo enfatizada a luta
contra o esquecimento e em prol da memória e da reparação.
Assim, nosso objetivo é focalizar as apropriações realizadas no
Cais do Valongo e as mobilizações favoráveis ao prédio como
iniciativas voltadas à constituição de “lugar de memória”, que
expresse luta e resistência por parte da população negra, na
Região Portuária do Rio de Janeiro. Para tanto, consideramos
as diferentes concepções e as categorias acionadas diante do
diálogo estabelecido pelas organizações do Movimento Negro
com as políticas de esclarecimento - que visam apurar a verdade e alcançar a reparação.

Joana Bahia - UERJ

Poética, musical, encantada, presente em todas as artes,
sua imagem e fé circula pelos quatro cantos do Rio de Janeiro
há pelos menos três séculos. A Festa de Iemanjá realizada em
vários pontos da cidade, algumas dessas festividades estão (e
também não estão) relacionadas as memórias das famílias
de santo da umbanda, catimbó, encantaria e do candomblé
e também a tradição católica, em que o orixá feminino é sincretizado com Nossa Senhora dos Navegantes (2 de fevereiro),
Nossa Senhora da Glória (15 de agosto) e Nossa Senhora da
Imaculada Conceição (8 de dezembro), bem como as homenagens realizadas nos dias 29, 30 e 31 de dezembro. Iemanjá
e sua representação interseciona cidade, religião e os modos
como os grupos sociais se apropriam dos espaços urbanos, importante nos estudos de antropologia urbana, religião popular e religiosidades afro brasileiras. São espaços de patrimônio
da cidade, com as diversas dimensões semânticas que a categoria patrimônio tem a possibilidade de oferecer em diferentes contextos socioculturais. Sua presença na cidade nos
faz pensar intolerâncias, subjetividades femininas, histórias
de famílias e diferentes formas de vínculos religiosos de pessoas que atravessam a paisagem urbana guiados pelas suas
devoções. Flores, perfumes, balaios e barcos, musicalidades
de umbanda, candomblé, encantaria, catimbó, cultura cigana e outras nos levam a múltiplos espaços: mercados, praias,
cachoeiras, terreiros, sambas e subúrbios, porto e cais. Nesse
trabalho, mostro sua presença/ausência no centro da cidade e
como em v&a acute;rios momentos sua materialidade circulou pelas ruas até chegar ao cais do Valongo.

SIMP CONVIDADO 10
O corpo negro no cinema: memória, subjetividade
e sexualidade
Roberto Carlos da Silva Borges (CEFETRJ/PPRER),
Leonam Quitéria Gomes Monteiro (PPHR/UFRRJ)

Neste Seminário pretendemos discutir e analisar uma filmografia brasileira que tem sido produzida e protagonizada
por pessoas negras e que é marcada por narrativas de positivação das performances identitárias negras e/ou por denúncias do racismo. Partimos da perspectiva de que o campo
audiovisual é um espaço privilegiado para as observações de
como as ideias e as representações, em formas de narrativas,
são elaboradas, a partir da linguagem cinematográfica, pois
pensar o cinema é estabelecer, primeiramente, quem são os
sujeitos históricos que têm acesso a sua formulação e, portanto, detêm o arsenal das formulações sobre o outro. Colocar

Reconhecimento e reparação: as celebrações e as
tensões em torno da herança africana na Região
Portuária do Rio
1

Sandra de Sá Carneiro1, Marcia Leitão Pinheiro2
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ),
2
UENF

Através de um processo de deslocamento, que será
enfocado ao longo do texto, o Cais do Valongo, desde o seu
desenterramento em 2011, passou a ser visto como importante suporte físico e simbólico para a efetivação de cele109

essa perspectiva em local privilegiado é entender quais narrativas esses sujeitos estão elaborando e, mais importante,
quais escolhas políticas elas acionam. Essa relação não pode
ser pensada sem que consideremos as relações de poder que
constituem e organizam o mundo social, pois sem elas o
cinema se estabelece como um veículo neutro de ideias. As
relações de poder também se estabelecem ao pensarmos que,
de forma interseccional, diversos marcadores sociais formam
os sujeitos que trabalham com cinema e, por conseguinte,
determinam as escolhas estéticas e narrativas de que se utilizam. É nessa perspectiva que o cinema negro contemporâneo será analisado neste Seminário, pois a produção desta filmografia tem se servido da História e da Memória dos povos
negros para (re)configurar as narrativas que outrora criaram e
possibilitaram a construção de imaginários sobre os negros e
as negras. Neste Seminário, pretendemos, assim, apresentar
e discutir o cinema negro ao confrontá-lo com as representações que ele elabora. Tomar posse da História dos povos
negros e produzir narrativas, a partir do seu ponto de vista, é
fundamental para a luta contra o racismo e os estereótipos
que sempre foram elaborados pelas narrativas hegemônicas,
em detrimento dos corpos negros.

com @s personagens ou todo esse conjunto que envolve os
arcos dramáticos são vetores primordiais para desenvolver e
aprofundar alguns temas. Sob essa perspectiva, acredito que
disputar narrativas negras para o audiovisual dialoga diretamente com criar oportunidades para impactar positiva e politicamente na produção subjetiva dessas pessoas. Os filmes
nos contam histórias, ficções que podem se fundir às nossas
realidades, realidades ficcionadas, que podem nos soar como
“essa história é sobre mim”. Nesta apresentação temos como
argumentos: 1. o cinema precisa contar histórias que foram
apagadas da nossa memória, seja documentando ou ficcionando; 2) precisamos reivindicar narrativas que problematizem
a nossa existência, pois os estigmas e estereótipos propagados ao longo dos anos, sobretudo nesse contexto audiovisual,
tiveram efeitos; 3) O cinema negro precisa disputar ideias,
imagens, desejos e transformação num espaço de exclusão
criado pelo racismo estrutural e estruturante do Brasil.

Memória e imagem: considerações para pensar o
discurso cinematográfico
Leonam Quitéria Gomes Monteiro
PPHR/UFRRJ

1,2,3 REL(AÇÃO): REFLEXÕES SOBRE O CINEMA NEGRO

O presente trabalho parte do princípio de que entre a
constituição, a sedimentação da memória e as narrativas
cinematográficas existe uma relação de poder. Pensar o cinema é também pensar suas possíveis ações no mundo social,
que entre muitas, pode estar relacionada com as memórias
e as identidades. A comunicação, aqui pensada na forma de
cinema, nunca é um veículo neutro e, nesse sentido, carrega
consigo ideias, que são elaboradas em formas de discursos.
O cinema realiza sua própria forma de comunicação, a partir
de sua linguagem cinematográfica. Portanto, as ideias que
compõem um filme, ao mesmo tempo em que o constituem
também compõem o mundo social. As representações de si
e do outro são elaboradas em relação à memória, e se apropriam de suportes imagéticos para as suas ações. Ao mesmo
tempo em que as imagens podem construir narrativas que dão
suporte para a construção de uma memória sobre um grupo,
ela também tem o poder de desconstruir uma memória hegemônica, possibilitando o surgimento e a reconfiguração de
uma determinada forma de ler o mundo social. Pretendemos
com esse trabalho pensar que os sujeitos também se constro-

Lumena Aleluia - UERJ

Há um campo de criação e de reflexão compreendido
no cinema que vem se fortalecendo no Brasil, a partir dos
festivais de cinema, do aumento de propostas de cineclubes,
bem como a partir do atual crescimento no estimulo de produções na área audiovisual, que acredito ser fruto de estarmos
vivenciando a era em que o acesso às novas tecnologias tem
se tornado cada vez mais disponível, em detrimento de outros acessos cada vez mais hierarquizados. Nesse âmbito, um
dos questionamentos desta apresentação é sobre quais são
os grupos que têm tido oportunidades de acessar os meios
de produção, quais histórias têm sido contadas e quais as
repercussões subjetivas e, portanto, políticas que são acionadas a partir da disseminação destas narrativas. O campo da
imagem proporciona uma abertura de interlocução por diversas vias, amplia perspectivas de percepção para dialogar. A
composição da fotografia, musicalidade, roteiro, identificação
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em a partir das relações de poder, elaboradas em forma de narrativas. Partindo dessa premissa, percebemos a crescente produção de cinema negro e suas múltiplas formas de narrativas.

manidade: A escravização dos Povos Negros africanos. Hoje,
tomar posse da História desse lugar, reconstruir sua memória
e criar narrativas a partir do ponto de vista de pessoas negras
é fundamental para criar estratégias de construção de novos
rumos e fortalecer a subjetividade de pessoas negras. Esse é o
ponto onde o cinema e o audiovisual podem ter papel fundamental. Inserir o Cais do Valongo em narrativas audiovisuais e
cinematográficas torna-se de extrema relevância, pois naquele espaço estão inscritas histórias de nosso povo e de nossos
ancestrais que os livros e a história eurocêntrica não nos contaram. A partir de uma perspectiva pessoal, o Valongo é um
lugar de extrema importância, pois foi onde gravei, junto com
o coletivo Siyanda, meu primeiro curta metragem de ficção
que tem o mesmo título do coletivo e onde pude entender
a importância de representar esse locado sob uma perspectiva negra. A região conhecida como “Pequena África” é uma
mina de histórias que têm a potência de alimentar o espírito
de luta contra o racismo no Rio e no Brasil. Essa apresentação
que proponho tem como base a compreensão de que as telas
cinematográficas têm maior poder de convencimento e de
difusão de ideias do que qualquer outra mídia.

Raça, gênero e lesbianidade no cinema
Naira Évine - Coletivo Syianda

O cinema - e a mídia em geral - produz um grande impacto na subjetividade daqueles e daquelas que o consomem.
No Brasil, a mídia tem valor patriarcal, patrimonial, político e
de herança familiar. Ela ratifica e transmite ideias que constroem o imaginário coletivo acerca dos sujeitos e grupos sociais.
A partir desse imaginário, pode-se entender de que maneira
as representações negativas dos outros afetam as populações.
O imaginário interfere diretamente na construção da identidade do indivíduo. Afinal, quem cria, produz e distribui os
produtos midiáticos, possui gênero, raça, classe social, sexualidade, dentre outros marcadores sociais que determinam suas
escolhas estéticas e narrativas. A representação midiática é
interdependente da afirmação indentitária dos indivíduos,
portanto, essas discussões sociais devem ser interseccionalizadas para que se possa entender as demandas de sujeitos
como mulheres negras não-heterossexuais. O poder de representar é um privilégio que poucos possuem e o audiovisual tem sido majoritariamente pensado, criado, produzido e
lançado por homens brancos heterossexuais. Pensar em discursos contra-hegemônicos que trazem à tona as vivências,
subjetividades e particularidades de corpos que são apagados
e marginalizados no cinema tem sido cada vez mais comum
em debates sobre o cinema que queremos. A reflexão sobre
a representação humanizada do corpo negro/feminino/não
heterossexual nas telas (e por trás delas) de cinema precisa
ser ampliada e, principalmente, interseccionalizada. Falar
sobre essa temática é perpassar por diversos âmbitos sociais
para além do corpo lésbico e negro no cinema.

SIMP CONVIDADO 12
A violência nas instituições: prisão, manicômio judiciário e família
Glaucia Regina Vianna - UNIRIO

A violência é um fenômeno social que está presente em
várias ações das várias instituições, desde à família até as que
compõem o aparelho estatal, se manifestando de diversas
formas. Nesse contexto, o presente simpósio visa interrogar
à violência praticada por esses espaços que teriam o papel de
proteção e socialização, como: unidades prisionais, manicômio judiciário e a instituição familiar. Não obstante, é mister esclarecer que consideraremos o fenômeno da violência
levando em conta seu aspecto pluridimensional, ou seja,
primeiramente a violência subjetiva que se caracteriza como
a decisão, vontade de praticar um ato violento; e a segunda
que diz respeito a violência simbólica, a qual também possui
caráter permanente e se reproduz em vários elementos que
compõem a sociedade. Para realizar esse simpósio, apresentaremos quatro experiências institucionais: a primeira tem

Reconstruindo o Valongo através de telas negras
Hugo Lima - Universidade Veiga de Almeida

Em 1811, foi construído o cais do Valongo. Com o objetivo
de receber mercadorias e seres humanos escravizados vindos
da África, este foi um dos palcos do maior crime contra a hu111

como proposta a análise da função da memória implícita na
ideologia de apagamento. Este se dá por meio da destruição
do acervo documental e das edificações das prisões ao longo
da história do Estado do Rio de Janeiro. Entender esse processo de esquecimento é de fundamental importância para
pensarmos em políticas de combate à violência; O segundo,
trata-se do estudos sobre as circunstâncias e as nuances das
instituições prisionais femininas, considerando que o encarceramento, as violências e os maus-tratos sofridos por mulheres em situação de privação de liberdade levam em conta a
expressão da histórica desigualdade de gênero que atravessa
toda a sociedade brasileira; O terceiro trabalho focar-se-á
nos itinerários institucionais da atenção em saúde mental
no judiciário do Rio de Janeiro e suas distorções, nas quais a
violência é componente indissociável da proposta de tratar na
custódia; o quarto interroga os índices alarmantes da violência conjugal contra a mulher no Brasil com o aporte teórico da
memória social e sua influência na manutenção da assimetria
social de gênero.

paradigma do quadro social do país e por consequência das
prisões. Para tanto, transformar significa deixar algo de lado
em detrimento do novo, me debruçarei neste estudo e farei
uso da Memória Social como campo de estudo. Cabe salientar que Memória e Apagamento andam juntos e pensar a
violência por esse viés, levou-me a evocar alguns autores que
se debruçaram sobre o estudo desse tema, com o intuito de
contribuir com reflexões e questionamentos sobre a violência
no tocante a prisão e além dela. Discutiremos também, sobre
as diversas tentativas de abafamento de questões que hora
retomam seu espaço aos olhos da população por meio da
grande mídia, que alardeia a violência como mola propulsora
dos noticiários.
Palavras chaves: Memória. Apagamento. Política.
Prisão e Preso

A instituição prisional feminina: memórias e rastros
de violência
Fernanda Curcio - PPGMS/UNIRIO

A realidade carcerária é uma das questões mais complexas do Brasil. A política prisional do país vem nas últimas décadas promovendo uma curva expressivamente ascendente
do número de aprisionamentos. São marcas deste fenômeno
altas taxas de encarceramento, de ocupação média dos estabelecimentos prisionais e déficit de vagas. Contudo, em
relação ao aprisionamento feminino os dados são ainda mais
alarmantes. Embora o número de mulheres presas ainda seja
bem inferior ao dos homens, nos últimos anos temos presenciado o aprisionamento massivo da população feminina. Este
aumento drasticamente acentuado tem levantando a necessidade de estudos e pesquisas sobre as circunstâncias e as nuances das instituições prisionais femininas. É importante que
se considere o encarceramento, as violências e os maus-tratos
sofridos por mulheres em situação de privação de liberdade
enquanto fatos e expressões da histórica desigualdade de
gênero que atravessam toda a sociedade brasileira. Pensar
a constituição de prisões femininas importa investigar para
quem tais lugares de memória são destinados, o papel de
que devem assumir intra e extra-muros, quais as memórias
que são produzidas, quais os esquecimentos que são forjados
e, sobretudo, as resistências que atravessam este espaço. O
sistema prisional é um produtor de saber, de verdades, de

O apagamento da memória da prisão, de quem é o
interesse?
José Paulo Moraes - EGP

O presente trabalho tem como proposta a analise da
função da memória implícita na ideologia de apagamento.
Este se dá por meio da destruição do acervo documental e
das edificações das prisões ao longo da história do Estado
do Rio de Janeiro. Desde o início da colonização do Morro do
Castelo, onde funcionou a primeira prisão, também a Cadeia
Velha, o Aljube, os presídios em Ilha Grande e o Complexo da
Frei Caneca, todas destruídas. Entender esse processo de esquecimento é de fundamental importância para pensarmos
em políticas de combate à violência, uma vez que na concentração das mazelas das prisões ao longo dos anos surgiram as
facções, por onde a capilaridade da violência se espalhou pela
cidade e pelo País. Outro ponto que toca o presente trabalho
são as políticas públicas equivocadas produzidas ao longo do
tempo e que prevaleceram de ações mais político-partidárias
do que como políticas de combate à violência por meio de
ações efetivas e planejadas. Somente pelo estudo e planejamento efetivo o estado poderá produzir uma mudança de
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individualização e de sujeitos. Ressalta-se, contudo, que não
podemos considerá-lo como um não-lugar, descolado da vida
social, da vida em liberdade, mas, como um espelho perverso,
que revela os processos de uma violência multifacetada.

como medida homogênea, principalmente, no atual contexto
sociopolítico em que a segurança pública se anuncia como
setor prioritário na resolução das crises sociais.
Palavras-chave: Violência, Saúde mental, crime,
Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico,
Segurança pública

Palavras-chave: Prisão Feminina. Gênero. Memória.

Violência, Saúde mental e Hospitais de Custódia e
Tratamento Psiquiátrico

Violência à mulher: perspectiva da memória social

Ana Santos - UESA

Fatima Scaffo - UERJ

A temática “violência e saúde mental” requer discussões
e pesquisas urgentes, visando desconstruir a naturalização da
periculosidade do “louco” nas sociedades contemporâneas,
que acarreta encarceramentos desnecessários no sistema
penitenciário. Este trabalho focar-se-á nos itinerários institucionais da atenção em saúde mental no judiciário do Rio
de Janeiro e suas distorções, nas quais a violência é componente indissociável da proposta de tratar na custódia. A medida de segurança cumpre a função de internação do “louco
criminoso” para tratamento compulsório em manicômios
judiciários desde 1940 no Brasil. Esta abrange a associação
entre crime e transtorno mental, retardo mental ou desenvolvimento mental incompleto, ou o consumo de substâncias
psicoativas, segundo o código penal vigente. Apesar da Lei
n.10.216/2001, a internação compulsória é preferencialmente designada no judiciário e, o encaminhamento aos
Centros de Atenção Psicossocial não se tornou regra nos casos sem gravidade. Em outros estados, programas exitosos
demonstram a viabilidade do tratamento sem a internação
compulsória judicial, o PAI-PJ em Minas Gerais e PAILI em
Goiás. A violência é inerente ao humano e objeto de estudo
transdisciplinar. A ação violenta decorrente dos percalços
em saúde mental, prioritariamente se associa aos níveis de
vulnerabilidade social do envolvido no denominado “crime”.
Cabe destacar alguns aspectos recorrentes nesse circuito
da violência: a produção do sofrimento psíquico, a falta de
acesso ao tratamento territorial e o complexo fenômeno da
dependência química; cuja porta de entrada se bifurca, dependendo do caso, como cumprimento da pena privativa de
liberdade ou medida de segurança. Frente ao acirramento das
ações judiciárias na contenção da criminalidade, o incentivo à
construção de modelos alternativos à medida de segurança se
torna imperativo. A curto prazo se evitaria o encarceramento

O índice alarmante da violência conjugal contra a mulher no Brasil torna a concepção dualista: homem – agressor
versus mulher – vítima, foco de inúmeras pesquisas. Apesar
de diferentes esforços para coibir tal ocorrência mulheres
continuam sendo agredidas em seus lares. Neste estudo
investigamos a violência conjugal com o aporte teórico da
memória social e sua influência na manutenção da assimetria
social de gênero. Metodologia: Histórias de vida de mulheres
vítimas de violência conjugal. Resultados: Os dualismos que
sustentam a categoria gênero afirmam a imagem de mulher
como um ser frágil e inferior ao homem. Os efeitos dessas
concepções produzem cobranças sociais que enquadram a
mulheres em estereótipos que a aprisionam no lar sob o poder do cônjuge ou parceiro afetivo. Conclusão: A transmissão
geracional dos papéis estereotipados de gênero de mãe para
filha, a pobreza, a falta de suporte social, entre outros, são fatores importantes nos processos de assujeitamento feminino
às violências sofridas. Tratar da violência exige análise multidimensional que contemple a diversidade de aspectos estruturais (economia, sociedade, cultura, oral), históricos (grupos
sociais e localização histórico-social) e conjunturais (contexto
onde a violência ocorre). Na análise das relações conjugais violentas não é possível ignorar as demandas de gênero, nem
deixar de considerar diferenças históricas de poder entre mulheres e homens, ainda hoje fortemente influenciadas pelos
papéis tradicionais. A memória social é um dos referentes
fundamentais para o levantamento das desigualdades e diferenciação rígida de papéis que subsidiam a violência contra
a mulher.
Palavras Chave: Violência, Memória, Subalternidade.
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Romances de filiação e a obsessão pela ancestralidade na construção das subjetividades

Memória cultural, herança e transmissão intergeracional

Zilá Bernd - Unilasalle/CNPq

Mostrar como os chamados romances de filiação (ou
parentais), surgidos na pós-modernidade, se nutrem das
memórias ancestrais e com elas interagem no sentido de os
narradores se colocarem como herdeiros de seus antepassados ou no sentido de recusarem essa herança e consequentemente negar-se a transmiti-la. O artigo visa evidenciar
como a memória inter e transgeracional atua no sentido de
negociação identitária dos narradores e do aperfeiçoamento
de suas subjetividades. Situando-se em um espaço memorial
entre anterioridade e interioridade exprimem de forma exemplar a Memória cultural de que são tecidos.

Zilá Bernd - Universidade Lasalle, Brazil

O objetivo da Mesa-redonda é o de ampliar os debates
sobre Memória Geracional e Memória Cultural, destacando
aspectos como herança e transmissão. Enquanto um dos
trabalhos enfatiza aspectos da Memória Geracional ligados
ao Turismo e à Gastronomia, os dois outros apresentam as
funções da herança e da transmissão assim como os “defeitos” da transmissão (luto e silêncio) em textos da literatura
brasileira contemporânea. São apresentados os conceitos de
romance de filiação alicerçados tanto em aspectos da anterioridade quanto nos da interioridade, refletindo o embate dos
herdeiros que ora aceitam o legado ancestral e manifestam o
desejo de transmiti-lo ora o rejeitam.

Memória geracional em narrativas contemporâneas: aproximações entre Michel Laub e Tatiana Salem Levy

Memória geracional e as relações entre Turismo e
gastronomia

Tanira Rodrigues Soares
Doutoranda do PPGMSBC da Universidade LaSalle

Alexandra Marcella Zottis
Doutoranda do PPGMSBC da Universidade LaSalle

Os romances A chave de casa, de Tatiana Salem Levy e
Diário da queda, de Michel Laub, integram a literatura brasileira contemporânea e têm como eixo narrativo nuances de
um passado familiar aos narradores, revisitado com o emprego de recursos memoriais, tornando possível identificar
por meio desse rememorar uma articulação entre passado,
presente e projeção de um futuro a partir de uma narrativa
em primeira pessoa. A presença da memória geracional em
A chave de casa e Diário da queda demonstra que sua estruturação está interligada com a memória familiar e cultural,
permitindo que os narradores, a partir das rememorações,
no presente, revisitem o passado como forma de (re)elaborar
suas trajetórias de vida e, consequentemente, os laços afetivos e familiares.

A proposta desta participação é abordar a Memória
Geracional a partir da perspectiva das suas relações com o
Turismo e a Gastronomia. Integra parte dos estudos de tese
em andamento que tem como como objetivo geral investigar
a contribuição da oferta gastronômica associada aos fatores
étnicos e identitários à invenção do imaginário turístico Serra Gaúcha considerando-se as memórias e as percepções de
profissionais e turistas associados aos segmentos. Destaca-se
nesta comunicação narrativas de diferentes gerações sobre
suas memórias e percepções acerca da gastronomia e, em especial, do café colonial, como atrativo turístico gastronômico.
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a memória coletiva ao colocar em um plano compartilhado o
ser humano e a máquina? A imagem técnica do registro de
lembranças pode ser um abrigo para realizar a memoração de
ações sociais, assim como a patrimonialização dessas ações?
Discute-se nesta comunicação a produção de documentos
digitais que, ao lado do registro dos testemunhos, organizam também a documentação necessária à patrimoninialização do objeto efêmero, já que o efêmero só se materializa
através das lembranças descritas e registradas da memória.
O campo de pesquisa sobre esse tema deve levar em conta
o conceito de imaterial unido ao patrimônio; a questão da
memória social e dos trabalhos documentais/inventariais; o
audiovisual como salvaguarda e criação; o agir sobre a representação do grupo/ator social; a redução/ampliação como
abordagem comunicacional e documenária; e os inventários
que, segundo Pianezza (2017), fazem uso de uma metodologia ‘semio-etnográfica’ e de um novo conceito, o de ‘memória
ativa’ (mémoire agissante). No campo da memória social, as
variáveis do sentido de representação de memórias operam
com o gesto narrativo; o processo de construção sempre em
trajeto, por vir; o instante; o provisório.

Memórias Virtuais, Patrimônio, Cidade e Turismo
Valdir Jose Morigi (Universidade Federal do Rio
Grande do Sul/PPGMS/UNIRIO)

Este simpósio visa debater a respeito dos processos de
virtualização da memória e/ou de construção de memórias
em ambientes virtuais. O grupo contempla trabalhos que
abordam as novas configurações da memória tendo em vista
a sociedade em rede, a cultura na era digital, os impactos das
tecnologias digitais nas formas de comunicação e nas práticas
socioculturais, com ênfase na análise dos lugares de memória
emergentes, tais como redes sociais virtuais, blogs, aplicativos
de celulares, etc. Memórias virtuais, rastros memoriais e os
impactos na construção dos imaginários turísticos da cidade.
Discute a noção de patrimônio digital, os novos patrimônios,
patrimonialização do efêmero, bens culturais duplicados/
digitalizados que representam desde acervos tradicionais de
instituições de memória até objetos pessoais. Também serão
debatidos estudos que tencionem essas práticas mnemônicas
com as representações sociais, as subjetividades e os imaginários, formadores do patrimônio imaterial e material vinculadas à memória e ao turismo. O simpósio também versará
sobre os usos da memória e a circulação de informações nas
práticas do turismo, tendo em vista suas relações com o patrimônio cultural e a cidade. O patrimônio cultural, entendido
como fruto de um processo subjetivo de apropriação e significação da cidade, é permeado por práticas informacionais que
se manifestam nas mídias digitais e interferem na construção
da memória e das práticas do turismo.

Dos rastros digitais aos rastros memoriais: a mídia
social Instagram
Marina Damin - PPGMS/UNIRIO

Com a comunicação via mídias sociais, a relação entre
objetos digitais e seus rastros ganha diferentes contornos
e, consequentemente, exige que novas reflexões sejam feitas. Para Francalanci (2015), objetos digitais são módulos
informacionais produzidos computacionalmente (arquivos,
sons, imagens), que podem ser reproduzidos, manipulados,
transferidos. Além disso, podem ser reconstruídos ou se decomporem a partir de suas formas originais e, nessas transformações, podem passar de funcionais para conceituais. Assim,
esses objetos digitais são criados e ressignificados na medida
em que circulam entre pessoas no meio online, com impacto
no offline. As fotos, vídeos, textos que circulam nos meios
digitais são para Van Dijck (2007) objetos de mediação de
memória, não sendo somente um reservatório de memórias,
mas permitindo que passado e presente tenham significado e
direcionamento, bem como possibilitem a comunicação entre

O Imaterial e a Patrimonialização do Efêmero
Vera Dodebei - PPGMS/UNIRIO

A oposição criada entre a cultura e a técnica, entre o
homem e a técnica é falsa e sem fundamento. Para Simondon (1958, p. 9): “La plus forte cause de l’aliénation dans de
monde contemporain reside dans cette méconaissance de
la machine, qui n’est pas une aliénation causée par la machine, mais par la non-conaissance de sa nature et de son
essence”. Como registrar o efêmero, a memória individual ou
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Interfaces da Memória Social: memórias acessíveis,
colaborativas e desterritorializadas

os interlocutores. De acordo com Christine Hine (2015), Daniel
Miller e Horst (2012), a materialidade da tecnologia, composta pelos circuitos eletrônicos e números binários, só é percebida quando algo se quebra. Uma materialidade que, por
sua vez, deixa rastros digitais. Essa comunicação visa refletir
acerca dos rastros memoriais originados a partir dos rastros
digitais, tendo como ferramenta de análise a mídia social Instagram e seus respectivos formatos de publicação, bem como
suas características e diferentes funcionalidades.

Priscila Chagas Oliveira
Universidade Federal de Pelotas - UFPel

Esta investigação apresenta as configurações técnico-culturais da memória social na era da cultura digital, analisando o compartilhamento do conjunto de imagens digitais
de valor cultural da fanpage do Acervo Digital Bar Ocidente
(ADBO) no Facebook. No paradigma tecnológico contemporâneo da cultura digital, as relações sociais tornam-se cíbridas
e os saberes têm potência de serem construídos colaborativamente e em rede. Nesse contexto, no campo da memória
e do patrimônio, vê-se ocorrer uma busca crescente pela
criação e/ou adaptação de museus, bibliotecas e acervos
para a linguagem eletrônica. Assim, por meio de abordagem
mista (quali-quanti), esta pesquisa objetivou compreender as
características da mídia social como potência e interface da
memória social. Foram utilizadas as técnicas de estatística
descritiva, pesquisa bibliográfica, observação, análise documental e de conteúdo. Os resultados mostraram ser possível
pensar o conjunto dessas imagens digitais e suas respectivas narrativas visuais como um novo formato de coleção
patrimonial (patrimônio cultural digital), parte dos recentes
fenômenos museais no ciberespaço, que suscitam perspectivas atualizadas sobre o Bar Ocidente, patrimônio cultural de
Porto Alegre/RS, e importante ponto turístico da cidade. Esse
cenário nomeamos “movimento de virtualização da memória
e interfaceamento da cultura”, e a essa nova configuração da
memória social propomos pensar o conceito de “Interfaces
da Memória Social”. Elas designam as interfaces interativas
computacionais das mídias sociais, e estão entre as noções de
lugar de memória e meio de memória, as quais possibilitam
uma gestão compartilhada do conhecimento, tornando sua
construção potencialmente acessível, colaborativa e desterritorializada. Conclui-se que o campo de estudo em memória
social toma novos contornos com o estabelecimento da cultura digital, evidenciando a pujante necessidade de equilíbrio
entre as práticas de acumulação/memória e dissolução/
esquecimento na web, a fim de que se possa refletir a democratização do acesso às coleções patrimoniais e à memória do
mundo do tempo presente.

Disputas pela Memória Virtual de um Bairro Nobre
no Foursquare
Luis Fernando Herbert Massoni
PPGCOM/FABICO/UFRGS

Este trabalho é extrato de uma dissertação que investigou as representações sociais sobre a cidade de Porto
Alegre compartilhadas no aplicativo de celular Foursquare.
Reflete-se principalmente sobre as tensões evidenciadas
nas informações publicadas pelos usuários, que são leigos,
tanto turistas como cidadãos locais. O foursquare utiliza geolocalização para proporcionar experiências com a cidade,
nele encontram-se narrativas formadas por “dicas” sobre a
cidade publicadas pelos usuários da plataforma. Ao serem
compartilhadas nesse aplicativo, elas geram impressões sobre a urbe, auxiliam na dinamização das memórias, adquirem
uma abrangência global, acessível a qualquer pessoa que
disponha do dispositivo. Trata-se de um ambiente virtual
colaborativo e, assim, aberto às diferentes visões de seus
usuários, gerando tensões sobre o ambiente urbano. O estudo
investiga a cidade a partir das representações que os cidadãos
possuem sobre ela, amparadas em suas memórias. Analisa-se
as dicas deixadas pelos usuários na página do Moinhos de
Vento, bairro nobre da cidade de Porto Alegre. A paisagem do
bairro e o seu papel enquanto agradável espaço público de
convivência não são questionados, pois as principais críticas a
ele recaem sobre seus moradores. Eles são estereotipados por
alguns usuários, que fazem questão de desconstruir eventuais
representações positivas sobre eles, decorrentes de seu status
social. Essas tensões questionam versões hegemônicas sobre
o bairro que tendem a supervalorizá-lo, apresentando diferentes olhares ao turista que acessa o aplicativo.
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Sessões de Comunicação

Memória coletiva como aporte ao desenvolvimento
de produtos turísticos rurais: a relevância do trabalho de extensão rural em Áurea, RS

Com 15

Fernanda Costa da Silva, Ligia Maria Wencelewski
EMATER-RS/ASCAR
fernandacds@hotmail.com

Emplacando a memória do Vidigal
Barbara Cristina Nascimento da Rosa - UNIRIO
marbana4@gmail.com

Relativamente ao Turismo enquanto ofício, a cultura
integra-se como instrumento de insumo às atividades, não
sendo, portanto, apenas um pressuposto ou objeto de estudo
teórico, mas um conjunto de manifestações essenciais para
geração de produtos concretos. Ela assume papel de socialização entre visitantes e visitados, enquanto processo vivo
de um fazer de comunidades. Nesse contexto de interação
turística, ao reunirem-se as identidades no âmbito coletivo,
tem-se um conjunto de visões, valores e juízos sustentados e
emitidos por uma coletividade, expressando-se, assim, uma
“memória coletiva”. A interpretação do que seja comunicado
por essas visões é imprescindível para análise espacial, atuando como mecanismo cultural de tradução do imaginário coletivo, visto não existir memória sem espaço. Essa memória,
sustentada por um grupo, dado seu valor de coletividade, é
extremamente complexa difícil de ser analisada como um
todo, uma vez que é composta por estereótipos do passado e
por metáforas. Dessa forma, tem-se uma relação importante
a ser considerada para o exercício do turismo, qual seja cultura/ memória/ espaço/ indivíduos. A recuperação e a análise
da memória coletiva, além da questão indenitária, implica
no conhecimento patrimonial, e, consequentemente, de sua
valorização por parte dos próprios autóctones. Nessa conjuntura, este trabalho trata da relevância da prática de extensão
rural para a interpretação da memória coletiva de uma comunidade, visando-se o desenvolvimento de produtos turísticos
embasados em manifestações culturais. Para tanto, a aplicabilidade da literatura volta-se ao estudo de caso de Áurea,
município do Rio Grande do Sul em que 90% da população
é de origem polonesa, e cujos principais produtos turísticos
estão estruturados com base em manifestações culturais, do
meio rural, construídos a partir da elaboração da memória
coletiva autóctone.

O intuito da comunicação é explicitar o projeto urbano
e identitário “Emplacando a Memória do Vidigal”, que vem
sendo desenvolvido pelo coletivo local “ColetivAção - Vidigal”. Ao assim fazer, irá traçar considerações teóricas sobre
representação, identidade, processos de memoração e usos
turísticos dentro da favela aqui privilegiada. Em relação ao
projeto supracitado, o interesse em descrevê-lo dá-se ao fato
de considerá-lo uma reconfiguração de suportes de memória
que registram a identidade local. Isso porque esse projeto
tem como objetivo preservar a memória da favela do Vidigal
a partir dos espaços sinalizados e em conformidade com as
narrativas orais dos moradores. Pretende-se colocar placas
nominativas e representativas nas áreas do Vidigal. Tais registros serão feitos por artistas locais. Essas identificações trarão
também uma breve legenda sobre a personalidade, fato ou
símbolo que motivou a nominação do lugar. Dessa forma, será
exposto, permanentemente, esses arquivos de memórias, que
formarão uma espécie de museu a céu aberto das áreas que
compõem o Vidigal. Esse propósito se justifica uma vez que
em uma favela as áreas são mais conhecidas (e reconhecidas)
do que as ruas. Essas determinações localizam o indivíduo
muito mais que os logradouros onde residem e legitimam a
identidade e o pertencimento do indivíduo. Ainda assim, não
há nem uma identificação visual dessas localidades, pois tais
nominações não são oficiais. Essas são dadas pelos seus moradores e suas motivações encontram-se na memória de quem
tem o pertencimento local. Além disso, o emplacamento das
áreas do Vidigal contribuirá com a mobilidade urbana, por criar uma orientação visual que facilitará a locomoção de seus
visitantes pelo interior da favela. Afinal, o Vidigal tornou-se
um destino turístico.
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Alô, alô, Amigos!: O imaginário musical dos cassinos

Arquivo Nacional recebeu esses documentos e digitalizou parte deste acervo, e assim estabelecendo uma nova dimensão
de visibilidade dos documentos. Destacamos neste conjunto
de imagens a fotografia da bailarina do morro da favela, por
concentrar dois vetores: a imagem expressou a cultura política no Estado Novo, o que a classifica no lugar de uma imagem
ícone; e ao mesmo tempo é inédita, pois a recuperação dos
negativos proporciona uma nova experiência estética, que
permite refletir sobre os aspectos da emergência das escolas
de samba no âmbito das relações culturais. Ao analisarmos os
percursos, e os usos da imagem, para além de seu forte valor
testemunhal já mencionado, constatamos a sua capacidade
de orientar novos horizontes de expectativas, sobretudo se
orientada na perspectiva interdisciplinar. Sendo assim, se viabiliza o “retorno” da imagem da bailarina do morro da favela
como um sociograma, que tangencia os lugares da cultura
popular negra nos espaços contraditórios do turismo, e da
cultura de massa carioca no século XX.

Antonio Tostes Baêta Vieira
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
antoniotostes@gmail.com

A memória é a única via de se alcançar o passado, de
forma desordenada, mesmo no espaço acadêmico. Pesquisar
sobre os cassinos brasileiros a partir de memórias pessoais e
de outras “vividas por tabela”, traz um rememorar musical que
relaciona o imaginário dos cassinos a diversas canções. Músicas que criam novas memórias e constroem uma relação dos
frequentadores das casas de jogos e música popular (no sentido da que está inserida na indústria fonográfica). O primeiro
samba gravado Pelo telefone contava a história de uma roleta
no Largo da Carioca, a história tem equívocos, mas não é o
que nos importa, mais interessante é analisar as construções,
apropriações e processos de memoração. Por isso o título com
a interjeição alô que nos remete ao telefone, aparelho moderno que dialoga com a época do auge da jogatina no país
(1933-1946). Interjeição que também passa pelo título da animação Alô, Amigos! de Walt Disney (1942) que traz o Rio de
Janeiro com os cassinos Atlântico, Copacabana e Urca ao som
de Aquarela do Brasil. Esta última, fez parte de uma peça do
teatro de revista do Cassino da Urca Joujoux e Balangandans
(1941). E assim vamos rememorando os cassinos, passando
por sambas-enredo, até chegarmos à televisão e ao programa
do apresentador Abelardo Barbosa, Cassino do Chacrinha, e
um conhecido jingle: ‘Alô, alô, Teresinha, é um barato o Cassino do Chacrinha’.

O patrimônio ferroviário fluminense: reflexões sobre a política de preservação
Raquel Beatriz Silva
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
arqeurbsilva@yahoo.com.br

O trabalho visa apresentar as discussões que constituem
a pesquisa em andamento desenvolvida no âmbito do programa interdisciplinar de Mestrado Profissional em Preservação
do Patrimônio Cultural do Instituto do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional – IPHAN. O programa alia aprendizado
teórico com a prática profissional nas unidades institucionais existentes no Brasil e nesse caso realizadas no Escritório
Técnico Médio Paraíba - ETMP em Vassouras/RJ, tendo como
objeto de estudo a investigação da política de preservação
direcionada ao espólio da Rede Federal Sociedade Anônima
– RFFSA. A questão do patrimônio ferroviário foi tratada ao
longo dos anos pelo IPHAN pelo instrumento de tombamento, porém, a partir da Lei nº 11.483, de 31 de maio de 2007
a instituição se viu envolvida na gestão do espólio da RFFSA
com a prerrogativa de receber e administrar os bens que sejam reconhecidos como detentores de valor artístico, histórico
e cultural. Frente a quantidade de bens (acervos documentais,
bens móveis e imóveis) em relação aos bens edificados desde

Arquivos de memória fotográfica: O “retorno” da
bailarina do morro da Favela entre o presente e o
passado
Sormani da Silva - Unirio
sormanisil@outlook.com

A fotografia da bailarina do morro da favela está inserida
num conjunto de imagens produzidas durante a presença de
Walt Disney no Brasil em 1941, oportunidade em que o artista
visitou a Escola de Samba Portela. A incursão foi organizada
pelo Setor de Turismo do Departamento Imprensa e Propaganda. Após a extinção do DIP, em 1945, a custódia dos arquivos passou para antiga Agencia Nacional. Recentemente o
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o início houve a compreensão que o tombamento não seria
um instrumento adequado para ser aplicado nessa escala,
pois necessita de um longo período entre a entrada do pedido
até a análise final. A resposta institucional priorizou maior
agilidade através da publicação da Portaria nº 407/2010 que
estabeleceu os parâmetros de valoração dos bens ferroviários
e instituiu a Lista do Patrimônio Cultural Ferroviário – LPCF
como novo instrumento de preservação. A pesquisa parte da
análise dos Processos Administrativos de Valoração – PAV que
subsidiam a inscrição na LPCF do estado do Rio de Janeiro com
o objetivo de averiguar os possíveis entraves da politica de
preservação do espólio da RFFSA. E num segundo momento
pretende-se investigar como esses bens tem sido apropriado
pelos municípios.

memória coletiva e social (HALBWACHS, 2006; JEUDY, 1990),
procuramos dialogar com familiares de ex-funcionários
provenientes de vários locais do Brasil, que viveram períodos
variados na empresa. Durante a coleta de dados foram utilizadas consultas a documentos da época, revistas de divulgação
da empresa, documentação de ex-funcionários e entrevistas estruturadas por meio de aplicação presencial e online.
As análises apresentadas visam compreender a relevância
histórica da Fazenda, em conjunto com seus moradores/trabalhadores tradicionais na constituição da área como uma
atual Unidade de Conservação de Proteção Integral que em
breve será explorada com fins turísticos (BARBOSA; PALHETA;
BAHIA, 2017).

O reflexo da urbanização a partir da década de 1960
e do turismo em comunidades da avenida Niemeyer, na cidade do Rio de Janeiro

Fazenda Pirelli: ciclos da borracha na Grande BelémPA (1950-1980)

Nelzi Torres de Araújo, Renato Fonseca de Arruda,
Lilan Alves Gomes, Saulo Santiago Bohrer
CEDERJ/CEFET
fonsecaarruda@gmail.com

Leonard Jéferson Grala Barbosa1, Mirleide Chaar
Bahia2, Kátia Solange Demeda3
1
PPGDSTU - Núcleo de Altos Estudos Amazônicos - UFPA; 2PPGDSTU - Núcleo de Altos Estudos
Amazônicos - UFPA; 3PPGSND - UFOPA
leograla@gmail.com

O presente artigo pretendeu investigar os processos de
remoção adotados pelos planejamentos de sucessivos governos do Rio de Janeiro, no período a partir de Lacerda através
da urbanização para as comunidades Chácara do Céu, Vidigal
e Rocinha, situadas no corredor da Avenida Niemeyer, e os impactos que o turismo vem causando nas supracitadas comunidades, período este marcado pela ECO 92 (Conferência das
Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento)
até os dias atuais. Através de breve levantamento histórico,
discutiu-se a exclusão dos moradores nos processos de planejamento para o desenvolvimento do turismo nas comunidades e os legados deixados pelas intervenções. Este estudo
foi desenvolvido através de pesquisa exploratória qualitativa
de observação atuante devido à vivência com objeto de estudo. Através de pesquisa bibliográfica buscou-se embasamento para desenvolvimento deste trabalho. No presente estudo
observou-se que a atuação dos governos através de seus
planejamentos para a localidade e do turismo vem transformando o aspecto sócio espacial das favelas analisadas, impulsionando a especulação imobiliária, e com isso, provocando o
processo de gentrificação.

A borracha é protagonista dos ciclos econômicos da
Amazônia, sua extração é marcada por locais isolados, expropriação de trabalhadores e domínio comercial dos regatões
(SANTOS, 1980; WEINSTEIN, 1993). Apresentamos aqui, um
empreendimento diferenciado, às margens da capital do
Pará. A Fazenda Oriboca, de propriedade da empresa Pirelli
S/A, constituiu-se em um empreendimento voltado ao cultivo
da borracha a partir do plantio ordenado de seringueiras, tal
qual ocorrera na Ásia (HUBER, 1912). Diferentes fatores conjunturais agiram para o insucesso desta empreitada, dentre os
quais, a própria demanda oscilante pelo produto, em declínio
quando a fazenda atinge pleno funcionamento, meados da
década de 1950. Nesta comunicação, apresentamos aspectos relevantes acerca da história deste empreendimento,
trazendo ao diálogo vozes de comunitários, dentre os quais
populações consideradas tradicionais – ribeirinhos e quilombolas, que já residiam na região e acabaram incorporados à
extração formal do látex, e após sua derrocada permaneceram residindo na região como outrora. A partir do apoio da
história oral (PESAVENTO, 2008) que expõe resultados de uma
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Os Sobrados da Memória: programas de revitalização em São Luís.

Hora: Sexta-feira, 18/05/2018: 14:00 - 16:00
Local: T3 IED

Ariadne Ketini Costa de Alcântara
Universidade Federal de Pelotas
ariadne.ketini@gmail.com

ÍBAMÒ: A CAPOEIRA COMO PATRIMÔNIO
Paulo Henrique Menezes da Silva1, Otair Fernandes
de Oliveira2
1
UFRRJ; 2UFRRJ
phmsmenezes@gmail.com

Entre as décadas de 1970 e 1980 a cidade de São Luís
do Maranhão foi inserida na agenda das ações da política
de preservação do patrimônio do IPHAN, em cooperação
com a UNESCO e em convênios com órgãos da governança
local. As principais intervenções foram direcionadas para a
revitalização e requalificação de sobrados, com o intuito de
criar uma espécie de rede integrada que deveriam compor um
quadro geral da cultural maranhense. O desenvolvimento do
turismo era o princípio orientador dos projetos de restauração,
ao mesmo tempo que a preocupação com a aproximação com
as tradições populares, justificou a implantação de museus,
centros culturais, oficinas e instituições ligadas ao patrimônio.
Essa comunicação pretende, portanto, analisar os projetos de
restauração de edificações identificadas com o estilo colonial, desenvolvidos no âmbito do Programa de Preservação e
Revitalização do Centro Histórico de São Luís, com destaque
para as etapas que ficaram conhecidas como Programa Praia
Grande (1979-1982) e Projeto Reviver (1987-1990). Os exemplos apresentados possibilitam o debate acerca da orientação
da política de preservação implementada em cidades históricas, de acordo com a ideia de regimes patrimoniais que usam
como suporte de memória o patrimônio edificado.

O Brasil vem discutindo na última década, de forma
democrática e transparente, a elaboração de um Plano Nacional de Salvaguarda da Capoeira. Esta construção é fruto
de diálogos travados há anos entre nossos mestres populares
(figuras centrais para a preservação da capoeira enquanto
patrimônio cultural), o poder público e diferentes segmentos
e atores sociais da capoeira. Como estratégia social dos africanos escravizados, a capoeira foi desenvolvida como um modo
de sociabilidade e solidariedade, para que estes pudessem lidar com o controle e a violência exercida por parte do Estado.
A luta brasileira, após séculos de repressão, torna-se símbolo
da resistência das camadas populares e da diversidade cultural brasileira, e a partir da gestão do Ministro Gilberto Gil
à frente do Ministério da Cultura a capoeira passa a ser uma
das prioridades das políticas voltadas para as culturas populares e tradicionais. Reconhecida como Patrimônio Cultural do
Brasil em 2008 pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional), este artigo pretende abordar o processo
de Salvaguarda da Capoeira no estado do Rio de Janeiro, como
este processo tem sido realizado e quais os problemas e dificuldades encontrados pelos capoeiristas na construção deste
plano e quais são os benefícios que a patrimonialização da capoeira trás para esta prática social e coletiva. Este artigo parte
de nosso trabalho acadêmico desenvolvido no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Patrimônio, Cultura e Sociedade
da UFRRJ, onde estamos realizando o curso de mestrado. Pretendemos aqui abordar os aspectos desta patrimonialização e
quais as ações efetivas que este reconhecimento provoca em
benefício da capoeira enquanto patrimônio cultural.

Registro do Patrimônio Cultural Imaterial em Pernambuco: regulação e práticas políticas na gestão
do Patrimônio Cultural do Estado
Marcelo Renan de Souza
Universidade Federal da Bahia
marcelo.renan.souza@gmail.com

Neste artigo propomos uma reflexão crítica acerca dos
processos que resultaram na formulação de instrumentos
voltados ao Registro de bens culturais situados no estado de
Pernambuco como Patrimônios Culturais Imateriais do Brasil.
A partir da revisão da literatura específica sobre esta temática
e da relação com documentos oficiais produzidos pela administração pública situaremos nossa análise, sobretudo na
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Bibliografia Nacional corrente e a memória social
brasileira: reflexões

atuação antagônica e nos meios de regulação competentes à
Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco
– Fundarpe e à Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco – Alepe. Evidenciaremos aqui à luz dos estudos culturais
a desarticulação que permeia a gestão do patrimônio cultural
imaterial no âmbito do Governo de Pernambuco entre os anos
2000 e 2010, portanto em um período estruturante das políticas de registro e salvaguarda do patrimônio cultural imaterial
no Estado.

Jayme de Pinho Neto
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
ayme_alpha@hotmail.com

Aborda a bibliografia nacional corrente brasileira no
contexto da memória social e patrimônio cultural. Explica
que a construção e desenvolvimento da bibliografia nacional
a situa na condição de documento-monumento face ao sentido de acumulação em busca de sua perpetuação para uso
das gerações futuras. Objetiva analisar tal fenômeno à luz da
Memória Social e Patrimônio no âmbito de sua institucionalização que implica o controle bibliográfico nacional pela Biblioteca Nacional, bem como de outras instituições de auxílio no
trabalho bibliográfico brasileiro, como o IBBD. Reflete sobre
os percursos históricos e legais que fundamentam a produção e continuidade da bibliografia nacional corrente, tais
como: Controle Bibliográfico Universal e Depósito Legal que
se tornam alicerces na busca pela acumulação e preservação
de fundos bibliográficos. Explica que o fazer bibliográfico no
Brasil abarca valores que se fundamentam no colecionismo
inerente ao presente para tornar os fundos salvaguardados
disponíveis no futuro. Desse modo, proporcionando efeito
de criação de sentido de pertencimento a uma identidade
nacional. Nessa perspectiva, discute seu valor patrimonial na
contemporaneidade à identidade nacional brasileira, o que
traz questões relativas à noção de unicidade cultural do País
face as suas múltiplas manifestações de cultura, patrimônio
e memória.

Acervo Memória do Mundo: o arquivo pessoal
Rubens Gerchman como patrimônio documental
Thayane Vicente Vam de Berg - UNIRIO
thay.vamdeberg@gmail.com

O arquivo pessoal do artista plástico Rubens Gerchman
(1942-2008), no ano de 2015 foi nomeado Acervo Memória
do Mundo pela UNESCO. Tal premiação reconhece a importância patrimonial deste acervo. O conjunto documental que o
compõe possibilita estudos sociológicos do sujeito e da coletividade, sendo relevantes para a construção da memória
da arte contemporânea brasileira. Gerchman foi um artista
de vanguarda que fez parte do movimento artístico da década de 1960 denominado “nova figuração”, com propostas
estéticas inovadoras para as artes plásticas, na qual a arte
abstrata cede lugar a uma linguagem pictórica crítica. Suas
obras estão em galerias e museus de várias partes do mundo. Um dos objetivos deste estudo é analisar o processo de
patrimonialização do arquivo pessoal de Rubens Gerchman
(patrimônio documental) e os motivos de sua incorporação
ao Programa Memória do Mundo. Trata-se de um estudo
qualitativo e interdisciplinar, no qual será adotada uma
abordagem metodológica que promoverá uma revisão de literatura, fundamentada por meio de uma análise e discussão
teórica, a partir do uso de bibliografia especializada sobre os
temas e conceitos de coleção, memória e patrimônio, além
da noção de arquivo pessoal. A pesquisa visa promover discussões que difundam o conhecimento sobre o arquivo de
Rubens Gerchman e a importância de sua salvaguarda, não
somente para a manutenção da memória do produtor, mas
para a manutenção da memória coletiva e da memória da
arte contemporânea brasileira.

Salvaguarda da capoeira: algumas notas e perspectivas
Marilia Amaral
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
amrl.marilia@gmail.com

A Roda de Capoeira e o Ofício dos Mestres de Capoeira
foram Registrados como Patrimônios Culturais do Brasil em
outubro de 2008, respectivamente no Livro das Formas de
Expressão e no Livro dos Saberes. O pedido formal de Registro
ocorreu em 2006, sendo o proponente o próprio Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), instituição
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se caracterizando como um atrativo comercializado. Percebese ainda que o IPHAN não é só responsável pela preservação
e tombamento do patrimônio histórico, no caso o Porto das
Barcas, mas também pelo registro das informações que são
encontradas e catalogadas para o acesso do público a sua cultura. A ação do município é fundamental para que a haja um
reconhecimento e valorização nesses espaços e que a partir
disso ele seja incorporado pelo Turismo através de uma integração entre poder público, privado e comunidade. Outros
estudos relacionados ao planejamento são necessários para
compreender o papel da administração municipal da cidade
Parnaíba, sua inércia em tomar uma posição com os atores
locais e com a turistificação desse espaço.

responsável pela política patrimonial de âmbito federal no
Brasil. Tendo em vista características da trajetória e do universo da capoeira e a interpretação das políticas governamentais
como processos de formação de Estado, o artigo representa o
esforço de discutir sobre algumas das práticas, dos sentidos
e das relações em torno do que constitui a salvaguarda da
capoeira, da maneira como está sendo implementada pelo
IPHAN, como também sobre o que seria salvaguardar essa
prática para os sujeitos. A partir do conhecimento de algumas
das ações, ideias e interações que formam a política governamental, analisando experiências em reuniões de coletivos de
capoeira, pretende-se pensar nas perspectivas e desafios dessa salvaguarda. Observar-se-á que a pluralidade de grupos
de capoeira, seus diferentes estilos, modos de organização,
atuação, entre outras características consiste em um dos principais desafios, considerando o modo como, nesse caso, foi executada a política governamental e como ela opera, com base
na construção de sistemas representativos. O trabalho procura
compreender, portanto, as diversidades existentes nas arenas
de produção de patrimônios e o modo como se lida com elas.

Com 17
Projetada para fora e com raízes para dentro: a
identidade potiguar representada pelo filme for All
- O Trampolim da Vitória
Fernanda Carla da Silva Costa1, Nayana Rodrigues
Cordeiro Mariano2
1 2
Universidade Federal da Paraíba
costacs.fernanda@gmail.com

O Conjunto Arquitetônico Porto das Barcas e as
ações do Poder Público Municipal na cidade de Parnaíba, Piauí - Brasil

O presente trabalho, busca compreender a representação
da identidade potiguar no filme For All – O Trampolim da
Vitória, fazendo assim a problematização em torno de como o
filme representa estás identidades do potiguar? Tendo como
objetivos específicos, identificar as conceituações de identidade potiguar, descrever a representação do recorte histórico
que o filme faz, analisar através da análise fílmica e avaliar a
partir desta análise, as representações dessas identidades do
potiguar. Entender esse contexto de representação das identidades dos anos de 1940, em detrimento ao que é projetado a
partir da produção do filme, nos anos de 1990, coloca em vista
vários fatores para problematização, um desses, é sobre a imagem criada das identidades do potiguar, nos acontecimentos que envolvem a guerra em seu cotidiano. A metodologia,
parte da revisão bibliográfica de conteúdos e conceitos, assim
como, a análise fílmica de Jullier e Marie (2009).
Podemos considerar, que os aspectos dos acontecimentos da guerra, que se encontram presentes no filme, quanto
ao potiguar, são em muito, carregados pelos estereótipos e

Amanda Maria dos Santos Silva, Antônia Beatriz
Ribeiro Araújo, Luciano Souza Oliveira
Universidade Federal do Piauí
amssphb@gmail.com

O presente artigo tem por finalidade investigar as políticas públicas voltadas a utilização do patrimônio histórico
cultural em um âmbito municipal, definindo como objeto de
estudo o Conjunto Arquitetônico do Porto das Barcas situado
na cidade Parnaíba, Piauí – Brasil. Como base metodológica
utilizou-se revisão bibliográfica, a partir de autores como Dias
(2006), Hall (2011), Barreto (2001) e pesquisa de campo envolvendo a superintendência de Cultura do município. Desse
modo, busca-se refletir sobre a responsabilidade dos órgãos
públicos em relação ao planejamento organizado e sustentável do território turístico. A partir da revisão de literatura,
quando traça-se um paralelo entre as formas de utilização
do patrimônio com o objeto da pesquisa, percebe-se que o
uso dado ao espaço ainda é precário, quase inexistente, não
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Um novo aprendizado sobre sofrimento: genocídio
indígena nos arredores da Guanabara

por uma visão que vem glorificar o seu papel durante o período, mesmo que seja no sentido de ajuda cotidiana para a boa
convivência com o outro.

Rogério Ribeiro Fernandes, Rafael Ferreira Tardin da
Silva, Tatiana da Costa Sena
Instituto Federal Fluminense
rr.fernandes@uol.com.br

Experiências de cinema na zona Oeste do Rio de
Janeiro: Rede de Memórias, busca de conexões e
identidades

Circuito e proposta de documentário sobre Genocídio Indígena, a ser realizado entre março e abril de 2018. A partir do
comentário critico de uma aluna que participou da exibição
de documentário sobre Holocausto Judeu e Diáspora Africana,
questionando porque a narrativa não contemplava também o
Genocídio Indígena, equipe que reúne docentes e alunos do
Instituto Federal Fluminense em Bom Jesus do Itabapoana
resolveu abordar esse tema e dar continuidade a um debate
sobre tragédias humanas a partir de lugares de memória já
consagrados. O processo de produção do audiovisual está
relacionado – assim como aconteceu no caso de Aprendizado
do Sofrimento na Pequena África – à realização de um trabalho de campo que, em certa medida, refaz a trajetória do
chefe tribal Araribóia, líder dos Temininós que, no século XVI,
partiram do Sul do atual estado do Espírito Santo para a Baía
de Guanabara, onde participaram como aliados dos portugueses na vitória contra franceses e tupinambás, no episódio
histórico da Guerra dos Tamoios. Esse conflito, que resultou no
extermínio de grupos tribais tupinambás, se configura como
ponto de partida para se entender o genocídio indígena de
um modo mais amplo, algo que transcende a violência física e o tempo histórico da Guerra dos Tamoios, chegando aos
dias atuais em que tribos ainda são forçadas a migrar de seus
lugares de origem por razões que ressignificam a questão
indígena à luz de problemas imperativos do nosso cotidiano,
como um processo de urbanização que marginaliza grupos
humanos em nome da especulação imobiliária. A narrativa do
documentário será construída a partir de trabalho de campo
em circuito: 1. Fronteira com o Sul do Espírito Santo; 2. Praça
Araribóia (Niterói); 3. Igreja de São Lourenço dos Índios; 4.
Portugal Pequeno; 5. Bairro de Camboinhas; 6. Maricá, lugar
de exílio de tribo vitimada pela especulação imobiliária.

Carla Regina Vasconcelos Rodrigues , Sesirlene
Ribeiro Alves2
1
UERJ; 2SME
carlaregina07@yahoo.com.br
1

Em algumas parte do subúrbio e periferia do Rio de Janeiro, localizado na Zona Oeste, não existe um espaço físico
e definitivo para cinema, em outros alguns prédios, mesmo
sendo tombados, são ocupados, reformulados e comercializados a outros fins, como por exemplo igrejas. A localização e
a ocupação dos espaços através do cinema tornou-o um mecanismo privilegiado para investigar e questionar determinados aspectos da sociedade contemporânea. Nas últimas décadas a trajetória do cinema, na parte Oeste da cidade do Rio
de Janeiro, e formada por um conjunto de experiências, que
vão além da inclusão desses nos shoppings com programação
de acordo com agenda de um circuito geral, ate a existência
de sujeitos, personagens, que em forma individual ou coletiva
~dar voz~ de ocupação visual através de uma produção e exibição alternativa. Traçar um mapeamento desta ocupação de
maneira situacional, pessoal e relacional, permite entender os
territórios de pertencimento, de memória e de identidade que
passam a ser potencializado. Longa e curta metragens feitos
em instituições ou o por conta própria servem de estudo caso
para a reflexão sobre qual poética e política de protagonismo
assumem estes autores e produtores. Seriam esse filmes periféricos por se tratar de produções alternativas ou por trazer
uma temática que consagra a origem social do artista. E quais
Memórias subterrâneas ou oficiais surgem a partir daí. Qual o
papel de Waldir Onofre como representante negro e pioneiro
do cinema na História da região. Quais parcerias estimulariam
essa forma de de arte e linguagem. Quais políticas interagem
com este modelo popular e livre de se fazer Arte.
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Telenovela brasileira na construção da imagem do
Brasil no exterior

Memória radiofônica brasileira: questões preliminares
Monica Fonseca Wexell Severo
Universidade Paulista- UNIP
monicafwsevero@hotmail.com

Anastasiya Golets
Universidade de Brasília
anastasiya.golets@gmail.com

Partimos da hipótese de que o rádio não tem sido investigado na proporção de sua importância e capilaridade para a
formação cultural no Brasil. Para nós, este meio de comunicação não representa uma realidade monolítica, ao contrário,
postulamos tratar-se de uma incrível soma de operações
científicas e culturais, algumas recentes e outras antigas. Ao
mesmo tempo em que é um espaço ocupado pelos interesses
mercantilistas e padronizadores do que caracterizamos como
indústria cultural, é também espaço de criação e distribuição
de formas idiossincráticas e genuínas de interpretação da realidade, que resistem à padronização. O rádio é indústria cultural e, ao mesmo tempo, resistência a esta indústria. Em se
tratando de patrimônio radiofônico, seja ele material ou imaterial, notamos a existência de exigências legais de proteção
e fruição desta memória, estabelecidas em nossos instrumentos normativos. No entanto, parece-nos que estas não foram
ainda adequadamente atendidas no que se refere ao nosso
patrimônio radiofônico. Estas são algumas das questões que
pretendemos abordar nesta comunicação preliminar.

Este estudo trata sobre a percepção do Brasil enquanto
destino turístico por estrangeiros que assistem telenovelas
brasileiras com frequência. Pretende-se, neste trabalho, entender a influência de telenovelas nacionais na construção
da imagem turística do país no exterior. A telenovela apresenta-se aqui como um veículo de mediação de significados,
um potente instrumento de influência no mundo globalizado.
A análise da percepção da telenovela na região delimitada,
Leste Europeu, torna-se particularmente relevante, já que,
muitas vezes, constitui a principal fonte de contato da maioria
da população local com a cultura brasileira. Dado à escassa
ou inexistente promoção turística oficial do país, a construção
imagética do destino Brasil, nessa parte do continente europeu, cabe quase integralmente à telenovela. Os aspectos
metodológicos utilizados consistem na realização da pesquisa
bibliográfica e pesquisa de campo, elaboração e aplicação
de questionário. O questionário on-line, com 25 perguntas
fechadas e abertas, destinou-se aos espectadores que nunca
visitaram o Brasil e foi disponibilizado em um grupo de fãs
de telenovelas brasileiras na rede social russa ‘Vkontakte’,
contando com a participação de 120 respondentes. Foi possível, dessa forma, identificar as expectativas que formam o imaginário do potencial turista estrangeiro, seus conhecimentos
a respeito do cotidiano brasileiro e dos pontos turísticos do
país, bem como seus motivos e receios relacionados a uma
possível viagem ao Brasil. Os resultados da pesquisa indicam
que a maioria dos participantes avalia o Brasil como um destino atraente, conhece bastante lugares turísticos, tem como
motivação o interesse pela natureza e cultura brasileira e não
possui receios referentes à viagem.

A arte e a monumentalização da cidade
Marilane Santos
Colégio de Aplicação da UFRJ
mari.abreu.santos@gmail.com

Uma escultura de papel rasgada e “enferrujada” imita
uma das colunas da estrutura de ferro de um edifício industrial e surge pendurada por um fio de nylon no interior de uma
antiga fábrica de chocolates desativada na região portuária do
Rio de Janeiro durante o evento Fábrica Aberta. Este é ponto
de partida para discussões sobre as ambiguidades, conflitos e
imbricações entre a produção artística e o processo de monumentalização, com consequente turistificação da cidade. A
obra do artista Rodrigo Torres intitulada Monumento Maravilha faz alusão ao projeto de revitalização urbana do porto
do Rio – o Porto Maravilha. Tal trabalho, apagado após sua
breve exposição durante um dos eventos da Fábrica Bhering,
iluminou discussões sobre o papel da arte no complexo teci124

compreender de que forma o Museu pode contribuir para a
valorização da mulher na construção da memória social. Conclui que os questionamentos a respeito do papel e da presença
feminina na história balseira têm revelado diferentes sentidos
e significados que corroboram a problemática da pesquisa.

do urbano, no contexto da criação de espaços de “produção
cultural” que estimulam a gentrificação ao invés de promover
a integração com a população local. De forma crítica, a obra
interconecta dois projetos: a Bhering e o Porto. De alguma forma Monumento Maravilha se remete ao passado, apresentado através da coluna descascada pelo tempo e ao presente
conflituoso, simulado em seu interior enferrujado, ambos
intercomunicáveis pela fenda aberta que o artista criou na
viga. Além disso, o deslocamento dessa peça do chão para um
fio pendente mostra como essas instâncias encontram-se oscilantes. Entre o controle e gerenciamento de uma instituição
privada com projeto indefinido e uma promessa descumprida do poder público, o grupo de locatários tenta sobreviver
como pode. A ironia está presente nas produções do artista e
o uso da palavra “maravilha” é um exemplo. Tal expressão, tão
controversa no contexto da construção do porto do Rio, ainda
ecoa como questionamento: maravilha pra quem?

A Casa dos moços: silêncio/silenciamento do negro
em Florianópolis.
Guilherme Araujo Silva - UnisulVirtual
guilherme.silva12@unisul.br

Segundo Ilka Boaventura Leite (1996), o mito de uma
colonização exclusivamente branca sobre a qual foi construída
a história de Santa Catarina acabou por invisibilizar memórias
relacionadas à importância do negro no estado, inclusive da
“literatura científica”. Neste trabalho, objetivamos analisar
de que forma se deu esse silenciamento também no turismo
histórico, concentrando nossa atenção às construções antigas
da Grande Florianópolis, em especial as ruínas da Fortaleza de
Araçatuba - que serviu às forças de defesa da Coroa Portuguesa entre os séculos XVIII e XIX. Trabalharemos esta análise pelo
viés da Análise de Discurso (AD) da vertente francesa, linha
que se desenvolve no entremeio de três campos de saber:
psicanálise, linguística e materialismo histórico. De acordo
com Orlandi (2013), a AD não é uma ciência exata, mas sim
da interpretação. E será essa característica teórica que possibilitará resgatar, com base em materialidades das edificações,
pontos de memória que ainda resistem, apesar de todos os
movimentos de urbanização, ou melhor, de “higienização”
que foram realizados com relação ao passado escravagista e
à presença do negro. Com base em Santos (2009), sabemos
que a urbanização ocorrida na capital catarinense promoveu
essa invisibilização de significantes relacionados à escravidão,
entretanto, através das noções que mobilizamos, como o
silêncio/silenciamento em Orlandi (2007), memória social/
discursiva em Achard (2010) e Indursky (1992) e historicidade
em Nunes (2005), investimos na hipótese que o processo de
nomeação de duas edificações da Fortaleza de Araçatuba em
“casa dos moços I e II” (re)produz efeitos de sentido relacionados com a escravidão no Desterro - atual Florianópolis.

Com 18
PRODUÇÃO DE SENTIDOS SOBRE O PAPEL DA MULHER
NA HISTÓRIA BALSEIRA EM ITÁ, SANTA CATARINA
1 2

Lilian Santos Fontanari1, Ana Maria Dalla Zen2
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brazil
lilian.ms.rs@gmail.com

Ao evidenciar a presença feminina na história das travessias de madeiras, esse trabalho tem como objetivo analisar o
papel social da mulher no cenário da atividade extrativista
da madeira, a partir da década de 1940, que está sendo recuperada desde 2013 pelo Museu do Balseiro de Itá, em Santa
Catarina. Propõe-se a reconstruir a memória de mulheres,
cuja presença foi negligenciada na história balseira, vista sob
o olhar masculino, como estratégia para dar início a um processo de empoderamento feminino, ao revelar suas histórias
de vida. A fundamentação teórica baseia-se na Museologia
e Memória Social e nas narrativas e relações de gênero, que
permitirão a produção de reflexões em torno dos sentidos
apreendidos sobre o papel da mulher na história regional.
Analisa como os discursos construídos em torno da função social da mulher têm sido identificados e negociados no Museu,
nas relações e nos grupos sociais de que ela participa. Discute
as relações entre identidade social, gênero e memória para
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A inveja, o tempo e a memória social no Brasil

Música e patrimônio em dois roteiros: DiverSampa e
DiverArtes – Belém

Noemi Gomes do Rego Coelho
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
ngrct@yahoo.com.br

Fernando Lacerda Simões Duarte
Universidade Federal do Pará
lacerda.lacerda@yahoo.com.br

O presente trabalho aborda a relação entre inveja, tempo e memória social no Brasil. A partir de uma revisão de
literatura, apresentamos uma análise qualitativa dos componentes psicológicos e culturais da inveja, considerando suas
consequências no trato social brasileiro, onde a sua presença
é forte e sua origem histórica. Segundo José Gil, sua manutenção é feita através do medo, violência e conformismo.
A inveja diminui a qualidade do conjunto social por atacar e
destruir o diferente, o novo. Busca eliminar a passagem do
tempo e a conservação da memória pelo mesmo motivo, pois
aceitar a verdade do tempo significa também aceitar a mortalidade, sair da fantasia, perceber a realidade, a responsabilidade das ações, a diferença que produz o que é único. Mas,
conforme Trachtenberg, se a escolha é de ignorar a realidade
e o tempo, eternizando o presente, não há valorização do
passado ou importância do futuro. No Brasil, o passado é
destruído e o futuro nunca chega. As gerações começam e
recomeçam do zero - uma escolha invejosa ao não querer
receber nem retransmitir o conhecimento das gerações anteriores. Em assim sendo, o país carece de uma cultura de
interesse, respeito, aprendizado e preservação da memória
social. Como nos diz Alberoni, a inveja impede o repasse, para
outras gerações, do conhecimento que as fará melhor que a
atual. O desejo de deixar um legado que transcenda gerações
é fundamental na humanidade. Apenas um impedimento
como o da inveja pode levar um indivíduo, grupo ou país a
não ocupar-se em construir seu futuro e não aprender com
o passado, repetindo indefinidamente os mesmos erros. Em
contraponto, buscamos refletir sobre possíveis recursos e
comportamentos alternativos para elaboração de caminhos
mais construtivos para a sociedade brasileira.

Durante muito tempo, as pesquisas musicológicas se
limitaram a trazer para as salas de concerto do presente o
repertório produzido e praticado no passado, sem maior
preocupação com o contexto, a espacialidade ou a finalidade de sua produção. Na via contrária, a integração entre
a música praticada no passado e o patrimônio cultural de
maneira ampla constituiu o objetivo dos roteiros DiverSampa,
promovido pela UNESP, e DiverArtes – Belém, realizado em
uma disciplina do Programa de Pós-Graduação em Artes da
UFPA. Este trabalho busca analisar as soluções encontradas
nestes projetos para a integração entre o patrimônio cultural
e o arquivístico-musical, bem como destes à paisagem sonora
das cidades no presente, aos esquecimentos e aos silêncios
de determinados grupos. Para tanto, recorreu-se à pesquisa
de campo, por meio da participação e colaboração na elaboração dos roteiros, à investigação documental, bem como ao
estudo bibliográfico. Para a análise dos dados, são trazidos
para o trabalho aportes teóricos sobre a memória coletiva,
identidade e seus espaços, particularmente em Joël Candau,
Pierre Nora e Michael Pollak, a noção de paisagem sonora, em
Murray Schafer e a chamada Nova Musicologia, em Maria Alice Volpe, em diálogo com os princípios norteadores da Nova
Museologia. Os resultados apontam para a predominância
da memória de matriz europeia no patrimônio edificado, semelhantemente ao que ocorre com o repertório nos cursos de
Música, que revelam ainda a forte influência do habitus conservatorial e da morigeração cultural que marcaram a Belle
époque brasileira. A diversidade do repertório se percebe,
entretanto, na paisagem sonora das duas cidades onde ocorreram os roteiros. Os dois roteiros analisados revelam potencial turístico e de educação patrimonial, podendo conferir
novas funções sociais ao repertório musical do passado, à sua
pesquisa e difusão.
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O velho no palco trágico: a criação de memórias e
de novos sentidos na velhice a partir da perspectiva
nietzschiana

O patrimônio musical capuchinho do Convento da
Piedade em Salvador
Fernando Lacerda Simões Duarte
Universidade Federal do Pará
lacerda.lacerda@yahoo.com.br
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A presença dos frades capuchinhos no chamado hospício
da Piedade, na capital baiana remete à década de 1680. No
mesmo complexo arquitetônico do atual Santuário da Piedade funciona o Centro Cultural dos Capuchinhos, que visa à
preservação da memória dos religiosos. Neste sentido, existe
no local um arquivo e biblioteca que recolhe um acervo musical. Neste trabalho busca-se compreender como este acervo se articula com a história dos religiosos e sua identidade
enquanto congregação, bem como analisar a fase de recolhimento de tais documentos e possíveis estratégias para sua difusão. Ademais, ao se buscar uma abordagem do patrimônio
musical dos capuchinhos em sentido mais amplo, é discutida
também a situação do órgão tubular, que se encontra hoje
silenciado no templo. As análises aqui apresentadas se baseiam nas noções de patrimônio musical de Antonio Ezquerro
Esteban, na taxonomia das fontes para o estudo da música em
Pedro José Gómez González e seus colaboradores, além das
relações entre documento, memória e identidade em Jacques
Le Goff e Joël Candau. Finalmente, a teoria das três idades
documentais em Bellotto visa compreender o recolhimento
das fontes. Além da pesquisa documental in loco no acervo
em questão, foi realizado um amplo estudo acerca das práticas musicais católicas ao longo do século XX no qual o acervo
é contextualizado. Os resultados apontam para uma estreita
relação entre os documentos musicográficos produzidos – inclusive com composições de Frei Theodosio de Serravale Carda, que residiu no convento – e a identidade dos religiosos,
sendo possível reconhecer nestas fontes uma intensa prática
de ensino de música. Com o advento Concílio Vaticano II na
década de 1960, parte deste repertório perdeu sua função
social, assim como o órgão deixou de ter lugar de destaque
na liturgia, constituindo a difusão deste patrimônio um dos
maiores desafios no presente.

A partir de que lugar essa tese sobre o velho é escrita?
De pesquisadora? Professora? Psicomotricista? Velha? De
que velho escrevo? O que é de todos os velhos e o que fica
na subjetividade de cada velho? O que é possível afirmar sobre a velhice? Por que não afirmar o velho com sua velhice?
Qual é o velho que se inventa? Por que escolhi trabalhar com
velhos? O que me aproxima desse tema? São questões que,
ao longo da pesquisa, não sei se serão respondidas, nem sei
se é essa a pretensão dessa tese, mas, sim refletir sobre elas.
A partir das reflexões acima resolvo fazer uma viagem no
tempo e me reporto ao início de meu trabalho com velhos.
Há 20 anos, fui convidada por uma amiga para ministrar aula
na UnATI (Universidade Aberta da Terceira Idade) na UERJ .
Naquele momento, percebi o quanto seria bem interessante e
emocionante trabalhar com esse público. Iniciei então o meu
trabalho com eles e junto com os velhos, pensamos e inventamos um nome para a oficina: Oficina de Psicomotricidade,
Cinema e Memória.A partir da Oficina surge um espaço, que
chamamos de Palco, ou seja, qualquer lugar onde eles tenham a possibilidade de atuar: teatro, rua, escola, pátio, sala.
Podemos considerar, assim, que a experiência do Palco produz
um efeito instantâneo: o presente surge como um momento
que permite viver as intensidades e as forças vitais. A partir
dessas considerações, surgem as seguintes questões desta
pesquisa: o Palco significa para eles um espaço de criação
de memórias e de novos sentidos para o envelhecimento?
Assim, será que é possível chamar essa memória, que surge
no instante da apresentação dos velhos no espaço do Palco,
de memória-palco: uma memória vinculada ao instante vivido no Palco? A memória-palco é sempre criadora de novos
sentidos?
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A estrada de ferro Belém-Bragança (EFB): para além
da integração

Construção e desconstrução do racismo internalizado em “Push”

Luis Augusto Barbosa Quaresma
Universidade Federal do Pará
guto10007@gmail.com

Lanna Paiva
Universidade Estadual do Piauí,
lannamartins18@gmail.com

O presente trabalho objetiva compreender a expansão
da Estrada de Ferro Belém-Bragança (EFB) e seus ramais,
a partir de sua construção no final do século XIX percebendo os embates e jogos de interesses políticos imbricados no
seu espraiamento pela cidade de Belém, capital do Pará, e
interiores. Tornou-se não só um símbolo da modernidade
na região, como integra a memória coletiva local, principalmente após sua extinção em 1964. Percebe-se a dinâmica das
políticas públicas que envolveram a estrada de ferro, ao longo
do tempo e a retomada deste símbolo a partir das políticas
públicas de turismo que retomam o uso dos 220 quilômetros da rota da EFB para o uso turístico a partir de 2014. Para
a elaboração do trabalho utilizou-se as fontes ditas oficiais,
como os relatórios e falas produzidos pelos gestores da época
como outros documentos adjacentes que mostram o desenrolar oficial da história da ferrovia, bem como utilizou-se de
pesquisa bibliográfica e pesquisa iconográfica com intuito de
levar o leitor a perceber através da visualidade, o contexto
histórico do trabalho, as políticas desenvolvidas acerca da
temática e as modificação socioespaciais estabelecidas pelo
“signo da modernidade”, que ao longo do tempo se consolidou como parte da memoria da região e se reescreve como
uma alternativa turística da qual fazem parte personagens,
paisagens, monumentos e outros, fundamentais para estruturação de uma memória coletiva que se mantém até hoje.
Percebe-se então que a Belém - Bragança. não foi apenas um
elemento de integração regional, mas também, uma estratégia de governo geradora de lucros ao Tesouro Estadual, e hoje
o turismo se volta a este objetivo, buscando a partir dela ampliar as alternativas econômicas e de desenvolvimento para
os povoados/cidades que se constituíram ao longo da estrada
e sua população.

O objetivo deste estudo é analisar os motivos que levaram a construção e desconstrução do racismo internalizado na
personagem Precious no livro “Push” (Sapphire, 2010). Assim,
partirmos da seguinte interrogante: Que fatores contribuíram
para a construção do racismo internalizado na Precious e
como ocorreu o processo de desconstrução? Embasada nas
concepções de Robin Nicole Johnson (2012), Suzanne Lipsky
(2016), Taunya Lovell Banks (2000), fez-se uma leitura prévia
do corpus, visando correlacionar a obra literária e o conceito
de racismo internalizado. As ponderações, a partir da análise,
apontam para a construção sócio familiar e midiática do racismo internalizado na protagonista e, também, para a sua
desconstrução a partir de uma abordagem educacional alternativa e, por meio desta, a autoaceitação. Desse modo, considera-se que a personagem Precious é um dos vários retratos
de pessoas atingidas pela opressão racial, marginalizando-se
consequentemente, mas, que, por meio da educação, encontra a autoaceitação e o orgulho de sua etnia.

Moacir e a violenta memória da mestiçagem
Tiago Parente
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
tcoutinhop@gmail.com

Em 2017, a escola de samba Beija-Flor, no seu desfile,
teve uma cena chamada “Bate o Coração de Moacir, filho do
amor e da dor, primeiro mameluco, caboclo”. A agremiação
homenageava o romance Iracema, escrito por José de Alencar em 1865. Pouco depois da cena de Moacir, vinha a ala
das damas com o título “Flores do Novo Matiz”, em seguida
o carro “O Mel, o Fel e a Mairi dos cristãos onde germinou a
palavra do deus verdadeiro”, cujo principal destaque era o
colonizador com o filho Moacir em um braço e, no outro, o
corpo de Iracema morta. Em 1929, Afrânio Peixoto escreveu
uma homenagem aos 100 anos de nascimento de José de
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ger (2009); Bernd (2013), entre outros. As memórias da
latinidade podem ser mediadas pelas paisagens compostas
pelo território subjetivo, numa espécie de encenação de um
passado pelas vias da recordação e a poesia tem o dom de
reelaborar esse passado com o emprego de metáforas. Nessa
ressignificação, os poetas reapropriam-se, de modo produtivo, das heranças memoriais e estabelecem, com seus versos,
uma expansão daquilo que foi vivenciado e, a partir de algo já
existente, conseguem produzir algo novo que se propaga no
tempo, abrindo espaço para outras formas de representatividade. A paisagem latino-americana se configura como um espaço de confluência entre imagens construídas poeticamente
e vestígios memoriais observados que podem servir como
elementos reavivadores de um passado inerente aos poetas.

Alencar, para ser lida em cerimônia na Academia Brasileira de
Letras. No texto, o acadêmico apresenta Moacir como herdeiro
da civilização, “o primeiro brasileiro, mameluco que vai sofrer
a sua mestiçagem, odiado pelo índio e pelo branco, mas há de
dar o brasileiro definitivo”. Moacir é apresentado na escrita de
Alencar como “filho da dor”. A crítica literária conservadora o
considera símbolo da mestiçagem e início da civilização brasileira. Nessas leituras, o mestiço é o primeiro passo evolutivo
para um “país futuro” que tem como meta atingir a branquitude do colonizador europeu. A proposta desta comunicação
é, a partir desses exemplos e de outros, discutir o conceito de
mestiçagem, constantemente lembrado por intelectuais considerados “intérpretes do Brasil”. Nossa argumentação parte
de que considerar Moacir o embrião do povo brasileiro é uma
tentativa de imposição de memória e uma violência simbólica. Celebrar Moacir como o primeiro mestiço e definidor da
origem de um povo é romantizar o cruel encontro entre indígenas e colonizadores – um genocídio – e negar e/ou apagar
a existência de outros povos na composição brasileira como os
de origem africana e asiática.

Natureza e cultura na literatura ficcional amapaense
Juliana do Socorro Rocha Silva
Universidade Federal do Amapá
juliana.rsilvacs@gmail.com

Este artigo é resultado do projeto de pesquisa: Literatura
e identidade na cena cultural de Macapá. Como se trata de
um conteúdo demasiado extenso, o que temos a seguir é um
recorte da pesquisa que está em andamento pelo Programa
Voluntária de Iniciação Científica –PROVIC/UNIFAP. A partir
da análise e o levantamento bibliográfico de diversas obras
escritas por nativos e viventes no município de Macapá, localizado no estado do Amapá, que constroem o que pode ser
considerado como peculiar e distintivo da região, e analisando os elementos simbólicos e suas possíveis representações
sociais definidoras de uma certa identidade local, caí por
velhas discussões dicotômicas como Natureza e Cultura, na
qual acredito ser inevitável de esbarrar quando se trata de
fazer uma relação dialógica entre antropologia e a literatura
produzida na cidade, uma vez que nos encontramos na região
Amazônica, e a literatura acaba por revelar aspectos no qual
a natureza aparenta ser tipicamente cotidiana das relações
sociais, retratando-a como um fator ativo e não estático que
serve apenas como um cenário bem como, as diferente representações costumeiras de natureza nas literaturas clássicas
que revelam por caminhos difusos formas de compreender elementos da natureza ligadas a invenções e estética do século

Vestígios memoriais de latinidade
Jucelino Viçosa - UNILASALLE
jucelino.vicosa@yahoo.com.br

O presente artigo aborda como tema as memórias da latinidade, especificamente aquelas identificadas nos poemas Al
horizonte de um subúrbio, de Jorge Luis Borges; Se canta al
mar, de Nicanor Parra; Indo ao pampa, de Vitor Ramil, e como
delimitação do tema os vestígios memoriais observados nos
poemas escolhidos. Tem-se como objetivo geral evidenciar a
presença de vestígios memoriais empregados pelos autores
na construção de seus poemas; já os objetivos específicos
caracterizam-se em: contextualizar a produção poética dos
autores e sua vinculação com seu país de origem e destacar
aspectos inerentes à América Latina enquanto “território subjetivo”. A escolha dos autores ocorreu em razão da diversidade
temática, contemporaneidade poética e por transcenderem
seus limites geográficos, ressignificando-os. A metodologia
adotada é a pesquisa bibliográfica em livros, artigos científicos e sites especializados na temática. O referencial teórico
está baseado em Assmann (2011); Gondar (2005); Berwan129

umentos urbanos, atuando na construção da identidade de
um lugar. Dessa forma, seria possível compreender como os
autores transformam potenciais atrações turísticas em uma
experiência que eleva a primeiro plano a ocupação humana
e valoriza a identidade local.

XIX que atribui um caráter que vai do fantástico ao misterioso,
de risco a hostilidades sob o qual esta deve ser controlada e
dominada. Dessa forma, o artigo traz as percepções produzidas acerca de uma identidade cultural compartilhada dentro
das narrativas locais que revelam um processo de ressignificação de alguns elementos que ocuparam e ocupam espaço
em muitas outras obras de cunho literário e intelectual, na
crença de uma literatura ficcional como símbolo significante.

De Capitu falada por um homem à que fala na Marcha das Vadias
Karen Poltronieri
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de
Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo
karen.poltronieri@usp.br

As cidades-monumento de Gilberto Freyre e Jorge
Amado
Leonardo Toledo
Centro Universitário Estácio Juiz de Fora
leodetoledo@yahoo.com

Este trabalho tem como objetivo entender, por via dos
conceitos da Análise do Discurso de filiação francesa, como
os discursos encontrados em Dom Casmurro (Machado de
Assis, 1899) que são expressos pela personagem feminina
Capitu se relacionam e refletem com os discursos feministas
do século XXI manifestados pelo movimento social da Marcha
das Vadias. Com embasamento dos conceitos de Sujeito, Discurso, Memória Discursiva e Ideologia postulados por Michel
Pêcheux e estudos feministas, pretende-se traçar um paralelo
de como a inscrição da personagem Capitu é falada e narrada,
já que sua narrativa é atravessada pelos discursos de Bentinho - personagem masculino principal - e de Machado, como
autor da obra, juntamente com o apoio dos dizeres encontrados nas páginas online do movimento social da Marcha das
Vadias. Machado cria Capitu a partir da voz de um homem e
a define como um mistério de mulher, cheia de vertentes e
possibilidades, e aqui será discutido como os efeitos de uma
mulher libertária, que mesmo indiretamente, foi capaz de
romper barreiras e constituir alguns sentidos do que é conhecido como feminismo. Em busca de respeito, igualdade de
gênero e fim da violência contra a mulher, a Marcha das Vadias é um grande movimento social que dá visibilidade e circulação para os sentidos do feminismo e quebra os padrões da
sociedade há muito tempo instaurados, o que supomos que
Capitu também potencializa como efeito de um dizer sobre
a mulher na narrativa machadiana. Assim, trabalhamos com
a hipótese de que Capitu apresente traços e dizeres de uma
mulher denominada empoderada e se mostre uma personagem que não se deixou interpelar pela ideologia dominante
imposta pela sociedade patriarcal e encontrou uma voz em
meio ao silenciamento.

Publicados em 1934 e 1945, respectivamente, o Guia
Prático, Histórico e Sentimental da Cidade do Recife, de Gilberto Freyre, e Bahia de Todos os Santos, de Jorge Amado,
estão entre os primeiros manuais de viagem publicados no
país. Além de conterem as habituais orientações práticas para
o viajante, os itinerários propostos pelos referidos escritores
também apresentam marcas de seus respectivos projetos
ideológicos, inseridos em um contexto político-cultural específico. Ao mesmo tempo em que procuram decodificar a
paisagem urbana de Recife e Salvador, os autores propõem
itinerários para o suposto turista, em percursos que parecem
reconstruir o imaginário local a partir da articulação entre
elementos da tradição e de certa utopia regionalista. Como
lugares antropológicos que são, as cidades de Freyre e Amado
podem ser percebidas a partir de uma rede de signos que se
acumularam em seus respectivos traçados durante mais de
quatro séculos de história. Esse processo teria ocorrido a partir de um pensamento ordenador, arbitrado pelas entidades
oficiais de poder, mas também pelo conjunto de relações humanas que ali se desenvolveu de maneira espontânea. Ambas
as cidades, portanto, são vistas como resultado de uma construção gradual, em uma perspectiva que parece dignificar
sua fisionomia – repleta de monumentos e edifícios antigos
– e comprovar a solidez de sua identidade. No entrelace desses elementos, seria possível verificar a seleção e reconstrução
de tópicos que integram a chamada ordem dos signos da
cidade, entendida como a dimensão simbólica que interage
com a materialidade física de conjuntos paisagísticos e mon130
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Adolescentes autores de ato infracional, memórias
e punição.

A memória da gastronomia e o turismo na bragança
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É comum observar na mídia, no senso comum, inclusive
em projetos de lei e de emenda à Constituição, deliberada
intenção de punir adolescentes autores de ato infracional
com maior rigor, sob argumento de que eles cometem atos
infracionais violentos, equivalentes a crimes contra a vida,
liberdade sexual. Diante dessas observações, a pesquisa
objetivou analisar, se os adolescentes do munício de Vitória
da Conquista–BA, submetidos a medidas socioeducativas,
praticam atos infracionais violentos, bem como prestou
investigar os fundamentos do anseio punitivo contra
adolescentes em conflito com a lei no Brasil. Para alcançar
os objetivos, foram colhidos dados sobre atos infracionais
no município de Vitória da Conquista–BA, junto aos
órgãos municipais e estadual que aplicam as medidas
socioeducativas, sobre o ano de 2016. Também foi realizado
levantamento bibliografia sobre a trajetória histórica
da infância no Brasil. Assim, através da metodologia da
dialética do concreto, de Karel Kosik (2010), foi constatada
uma pseudoconcreticidade, ou seja, uma mitificação no
que se refere a ideia de que adolescentes em conflito com
a lei praticam atos infracionais eminentemente violentos.
Os resultados desvelaram que adolescentes submetidos a
medida socioeducativas não cometeram, na sua maioria, atos
infracionais violentos, tendo os atos relacionados ao tráfico
de drogas apresentado maiores quantitativos. Os resultados
também demonstraram que a memória punitiva contra
adolescentes em conflito com a lei, atualmente em voga
no Brasil, possui fundamentos históricos no país, como as
punições diárias contra crianças escravizadas e as institucionalizações de adolescentes nas FEBENS, no curso da ditadura
militar. Assim, embora a escravidão e ditadura tenham sido
formalmente superadas no Brasil, memórias punitivas contra
adolescentes “suspeitos”, disseminadas nesses períodos, resistem ao tempo.

A gastronomia integra o patrimônio cultural de um povo,
e esse saber fazer vem sendo utilizado pelo turismo como
produto, muitas vezes desarticulando-o dos sujeitos sociais
responsáveis pela sua produção. O objetivo deste trabalho é
discutir como a memória do saber fazer gastronômico, pode
se inserir como um produto turístico, para além do mercado,
trabalhando a vivencia cultural e patrimonial de populações
rurais do nordeste paraense, que tem como ponto comum o
cultivo e uso de derivados da mandioca (Manihot utilíssima),
enquanto elemento básico da alimentação amazônica. A
pesquisa permitiu a elaboração de um roteiro gastronômico
alternativo para o município de Bragança, tomando-se como
protagonistas do mesmo os moradores das comunidades de
Camutá (Sítio Grande), Japetá, Curuperé (área rural) e a sede
do município. O trabalho foi elaborado a partir de pesquisa
bibliográfica, documental e de campo com o registro do saber
fazer dos investigados. Como resultado observou-se que os
sujeitos da pesquisa entendem que a “cozinha do dia a dia” é
um testemunho da memória cultural e que deveria ser percebida divulgada e valorizada. No entanto tal prática não é vista
na cidade (Bragança) como uma atividade significante, e que
mereceria ser tomada e inserida como produto turístico de
fato na região, é vista apenas, como suporte para que a atividade turística ocorra. Objetivamente, todos os entrevistados
são representantes da gastronomia bragantina e seu produto
é herança perpassada por gerações a partir de conhecimento empírico e da memória social. Conclui-se que, apesar da
gastronomia local ainda não ser levada ao patamar de significante turístico e sim apenas coadjuvante do mesmo, pode
vir a se tornar a base para a implementação de um possível
turismo de base comunitária.
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Samba – patrimônio cultural imaterial: uma abordagem turística na zona portuária do Rio de Janeiro

“consumo” influencia na formação de uma identidade. Após
esse embasamento conceitual, discute-se sobre a formação
do imaginário turístico e sua possível conversão em imagem
após a experiência turística. A partir desse aporte do imaginário turístico, faz-se um recorte para uma micro escala
transpondo esse conceitos para sua aplicação em atrativos
turísticos, mais especificamente em museu. Após a discussão
teórica a respeito do tema apresentado, discorre-se sobre
como se desenvolveu a pesquisa de campo. O campo empírico
foi online, nele foi disponibilizado um questionário durante
92 horas, captando 71 participantes bastante heterogêneos.
A análise do campo ocorreu por meio da interpretação e comparação das respostas recebidas. A amostra estudada possibilitou concluir que o imaginário de museu é estereotipado
e que após conhecê-lo a sua imagem pode ser transformada,
tornando-a mais positiva.

Judite Rosario - JRTUR
jdt4429@gmail.com

Trata-se de um trabalho fruto de uma monografia,
apresentada para obtenção de grau de licenciatura em Turismo, à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ,
pelo Consórcio CEDERJ na modalidade EaD, em 2016. Tem o
propósito de abordar o Samba como Patrimônio Cultural
Imaterial, em relação ao Turismo e à Educação, na área que
compõe a Zona Portuária do Rio de Janeiro. Levam-se em conta aspectos históricos culturais, em favor da preservação, manutenção da memória e patrimônios do lugar, onde o Cais do
Valongo tem grande relevância. Percursos são considerados, a
partir do projeto turístico Histórias EnCantadas, onde sambas
são referências, os quais falam sobre lugares, monumentos e
sujeitos que ali trabalharam e viveram, como Donga, João da
Baiana, Tia Ciata, Pixinguinha no início do século XX, aos anos
1960. Tais percursos resultam positivamente para análise
como atividades turísticas, ao ressaltar o legado do samba em
suas variadas modalidades e contribuir para Educação Turística, Patrimonial e Memória Social da cidade do Rio de Janeiro.

Antinomias da memória da cafeicultura: relações
entre turismo e agricultura no Vale do Café fluminense do século XXI
Dan Gabriel D’Onofre, Fátima Portilho, Claudia
Schmitt - UFRRJ
donofretur@gmail.com

O Vale do Café fluminense consolidou sua memória
através da atividade turística. Ainda que haja indícios da
atividade na década de 1960, é partir da década de 1990 que
as fazendas históricas da região começam a se preparar para
receber visitantes de variadas localidades do país com maior
profissionalismo. O legado da cafeicultura imperial, bem
como da pecuária que a sucede, permitiu que anfitriões tornassem a cultura material presente junto a estas fazendas em
serviços e produtos aos hóspedes. Ainda assim, a nomeação
do território turístico que engloba municípios do Sul e Centro
Sul do estado do Rio de Janeiro chama a atenção por trazer
uma antinomia ligada à ausência da produção de café. Ainda
que as tecnologias aplicadas para produzir serviços de hospitalidade comercial deem conta de resgatar parte da memória
da cafeicultura imperial, a ausência dos pés de café na maioria das fazendas históricas causa estranheza em visitantes
da região. Este trabalho, resultado de uma tese, tem como
objetivo relatar os processos de reinvenção da cafeicultura
por conta da mediação do turismo na região, tendo como

Turismo cultural: imaginário versus imagem do museu
Livia Franco
Universidade Federal Fluminense
liviafranco@id.uff.br

Essa pesquisa se propõe a investigar as diferenças entre
o imaginário criado sobre museus e a imagem concretizada
após uma experiência turística. Tem-se como objetivo realizar
a análise por meio da comparação entre as respostas dos
participantes sobre a imagem produzida quando se pensa
em museu, antes de visitá-lo pela primeira vez, e depois de
conhecê-lo. A escolha deste tema de pesquisa se faz relevante
pois aborda temáticas recentes, cujas abordagens conversam
diretamente com as mudanças de um mundo globalizado,
sendo a principal delas o turismo cultural. Para o arcabouço
teórico é apresentado o surgimento do turismo cultural e
suas definições segundo o Ministério do Turismo, para então
esmiuçar os conceitos e definições de museu como um equipamento turístico na prática do turismo cultural e como seu
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metodologia a análise de dados referentes às compilações
de entrevistas semiestruturadas realizadas com atores sociais
da hospitalidade, fotografias e dados secundários obtidos em
inventários da região.

são apresentadas e questões acerca da memória e do patrimônio tornam-se presentes.

Turismo literário: resgate aos lugares de memória
Nairon Coimbra, Diana Alberto
Universidade Federal do Pará
nairongaia@gmail.com

A visita técnica e o ensino de História: o Centro do
Rio como local de aprendizagem histórica para
alunos do curso técnico em Guia de Turismo

O turismo literário é um segmento do mercado turístico
que traz, na sua essência, a vivência e a experiência do “turista literário” em conhecer paisagens, sítios e culturas a partir
de textos literários, poemas, prosas, romances e literatura
de viagens. Dentre as práticas e ações que constituem a natureza do turismo literário, destaca-se a ideia de preservação,
valorização e reforço do patrimônio histórico-cultural dos
núcleos receptores que passam a desenvolvê-lo. Entende-se
neste ponto, que esses patrimônios tais como as cidades e
a cultura são utilizados por escritores desde muito tempo
como o enredo, cenário e panorama para seus escritos, sendo
também considerados elementos literários. Isto é, a literatura
é capaz de tornar permanente a imagem daquele lugar que
em determinado momento foi estimado simbólico ora para
o autor ora para a comunidade, ainda que hodiernamente,
estejam fadados ao esquecimento. Portanto, turismo literário
envolve deslocamentos, criação de itinerários e visitações no
que concerne a literatura e esses lugares, tendo o propósito
de preservá-los assim como suas memórias junto à comunidade que os possuem. Nessa perspectiva, o objetivo é analisar
referenciais teóricos que infiram que o turismo literário pode
ser aproveitado como uma ferramenta de resgate aos lugares
de memória, mas também aprofundar a temática e torná-la
mais visível de modo que dê suporte para eventuais consultas
contribuindo para o estado da arte sobre o turismo literário.
Para tanto, a metodologia realizar-se-á através de pesquisa
bibliográfica, principalmente, no levantamento de literatura
acerca do tema considerando os estudos em artigos, livros e
publicações de autores como sardo (2008), Quinteiro e Baleiro
(2017), Senra (2011) e Pereira (2004), que embasam o corpus
da pesquisa.

Lúcio Nascimento
SEEDUC / SENAC
prof.joselucio@gmail.com

Essa comunicação parte das categorias produção de
sentido, produção de presença e consciência histórica como
referência para analisar um método de Ensino de História no
curso Técnico em Guia de Turismo, a visita técnica. Enquanto
método de ensino consiste em uma variação do estudo do
meio, proposto por Celestin Freinet. Para ele, era importante
que os discentes conhecessem local onde moram como uma
forma de tornar mais próximo o conhecimento trabalhado
em sala. Para futuros Guias de Turismo é relevante que ele
conheçam os principais atrativos da cidade (ou região) onde
atuarão e como forma de potencializar a aprendizagem da
profissional ao longo do processo formativo, uma vez que podem simular a prática profissional. Outra questão relevante,
consiste no fato desse método possibilitar que o professor
de história, em sua aula, produza sentido e presença. Desse
modo, vê-se que a visita técnica permite produzir sentido
e presença através da visitação a ambientes previamente
escolhidos pelo docente, sendo esse local já reconhecido ou
não como de interesse histórico. Ao contrário do estudo do
meio que prevê a observação como ferramenta, a visita técnica possibilita que os três componentes da aprendizagem
histórica sejam trabalhados: a observação, a interpretação
e a experiência, e parte deles para a formação profissional.
Consideramos como local de visitação o Centro da Cidade do
Rio de Janeiro. Altamente frequentada por turistas o ano inteiro, nesse espaço também se concentra o centro comercial
da cidade. Ao contrário de outras cidades surgidas no período
colonial, a cidade do Rio não manteve um centro histórico
preservado, tal como Ouro Preto e Mariana (em Minas Gerais),
Paraty (no próprio Estado do Rio de Janeiro ou Salvador (na
Bahia). Na cidade maravilhosa as diferentes temporalidades
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Com 42

‘Ama do leite’: apropriação e uso do patrimônio material religioso

Hora: Sexta-feira, 18/05/2018: 16:30 - 18:30
Local: M6 IED

Natália Andrielly Trindade Alfaia
Faculdade de História/ IFCH
nataliaandrielly@yahoo.com.br

Analisando o Patrimônio Imaterial na perspectiva
da antropologia das instituições

O presente trabalho tem como objetivo compreender a
apropriação do patrimônio material pelos sujeitos sociais a
partir da imagem da Nossa Senhora do Leite, que se encontra
no Museu de Arte Sacra do Pará (MAS). O museu faz parte do
Sistema Integrado de Museus (SIM), coordenado pela Secretaria de Cultura do Estado do Pará (SECULT/PA). O mesmo
tem em seu acervo imagens, quadros e objetos religiosos
do século XVII ao XX. O espaço recebe um grande volume de
visitantes, principalmente turistas e escolas da capital e do interior do Estado do Pará No acompanhamento das mediações
dentro do museu a imagem do século XVIII que pertencia a
uma capela jesuíta que foi desapropriada após a expulsão dos
padres da Amazônia, em 1759, se destaca na exposição permanente do museu por ser um momento maternal na vida de
Maria. A imagem da Nossa Senhora do leite evoca não apenas
a maternidade, mas também suscita nos visitantes a busca
por informações que vão desde autoria, material, década e
histórico da mesma, como também o contexto sócio político
de sua produção uma vez que se constitui uma das raríssimas
imagens na qual Maria aparece com o seio desnudo A metodologia que vem sendo utilizada para a realização deste trabalho se baseia em levantamento bibliográfico e documental
sobre a produção da arte sacra, principalmente na Amazônia,
juntamente com análise das práticas de mediação das visitas
no museu. Pelo que se observa da análise realizada percebese que a apropriação por parte dos visitantes e estudantes se
dá de forma diferenciada. Os turistas com olhar de curiosidade e busca de conhecimento, as escolas da capital entendem a imagem como patrimônio cultural atrelado a história
de Belém e os estudantes dos municípios do interior tomam
o objeto como um momento sagrado quando a religiosidade
é mais presente

Larissa Maria de Almeida Guimarães
Universidade Federal de Roraima
larissamaria.ag@gmail.com

A partir de uma abordagem metodológica e teórica
em torno da discussão do papel do Estado em relação ao
Patrimônio Imaterial, busca-se averiguar possibilidades
analíticas, construções de narrativas, legitimação de discursos institucionais e suprainstitucionais, em torno do que é
descrito como Patrimônio Cultural de natureza Imaterial pelo
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).
A partir de um enfoque epistêmico, torna-se possível vislumbrar o desenvolvimento de políticas públicas na área cultural
a partir de demandas tanto internas quanto externas, por
vezes de forma complementar e transversal; assim como o
estreitamento do campo de atuação institucional tendo em
vista demandas particulares e expectativas geradas e agregadas no decorrer dos processos. O universo hermenêutico do
campo do patrimônio é delineado na atuação contínua e participação direta de novos agentes reconhecidos nos processos,
redefinindo elementos extrínsecos. Deste modo, experiências
no Pará e em Roraima (na Amazônia, norte do Brasil), relevam
um campo do patrimônio de natureza imaterial estatal(izado) com a consolidação da política institucional, e maior
inserção da sociedade civil organizada, que em muitas vezes
se institucionalizam para participar mais diretamente das
pautas geradas pela instrumentalização da política de reconhecimento, valorização, promoção e sustentabilidade de bens
culturais acautelados e/ou identificados.
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Patrimonialização e memória: relações entre as
bibliotecas nacionais brasileira e francesa

compartilhamento de memórias por um certo número de indivíduos, bem como possibilita a reconstrução da história de
empresas e gerações através de seus interesses de consumo.

Jayme de Pinho Neto
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
jayme_alpha@hotmail.com

Herança africana e memória da escravidão: patrimônio, espaço e dinâmicas políticas na zona portuária do Rio de Janeiro

Trata da patrimonialização das bibliotecas nacionais brasileira e francesa através de processos de nacionalização de
fundos bibliográficos. À luz dos pressupostos sobre Patrimônio e Memória Social, objetiva analisar como se deram os processos de patrimonialização da Biblioteca Nacional da França
e do Brasil a partir da Revolução Francesa e sua influência na
contemporaneidade. Explica as contingências históricas do
século XVIII e a vinda da Família Real Portuguesa ao Brasil,
no século XIX para a constituição do modelo de biblioteca nacional como espaço de memória e identidade. Justificadas pelas semelhanças de caráter humanístico, de criação de identidade nacional e hereditariedade, discute a construção de
identidade nacional da sociedade francesa e brasileira a partir
do processo de formação destas Bibliotecas Nacionais em sua
máxima representação da bibliografia nacional. Conclui que
o processo de patrimonialização destas Bibliotecas Nacionais
não foram estanques, mas sim uma construção social, política
e econômica em transformação desses lugares como instâncias de memória e patrimônio representativos nacionais.

Hannah Cavalcanti - UNIRIO
hannahtcavalcanti@gmail.com

O presente artigo pretende discutir a partir do atual contexto da zona portuária do Rio de Janeiro como o espaço da
região vem sendo reelaborado em torno das reivindicações da
memória da escravidão e da herança africana, bem como do
resgate da história da chamada “Pequena África”, que ultrapassa as fronteiras do espaço portuário, revigorando debates
políticos ligados à memória social regional, nacional e ao
patrimônio afro-brasileiro. O eixo principal do artigo estará
no reconhecimento do Cais do Valongo como patrimônio da
humanidade pela Unesco e na construção inicial do projeto
do Museu da Escravidão e Liberdade (nome provisório inicialmente anunciado), sem esquecer sua interligação com outras
questões que ocorrem paralelamente. Assim, pretendemos
problematizar o processo vivido pela região dando um panorama geral do seu desenvolvimento e das discussões políticas em torno da história, memória e patrimônio que foram
sistematicamente apagadas naquele espaço, que ao mesmo
tempo que se transforma urbanisticamente, também se
transforma simbolicamente, e essas transformações geram
novas relações sócio-espaciais e territorialidades. A introdução vai tratar desse percurso partindo do achado do sítio
arqueológico do cemitério dos pretos novos; a segunda seção
abordará o silenciamento operado sistematicamente no espaço portuário e como vem emergindo cada vez mais histórias e memórias; a terceira seção discutirá a construção inicial
do projeto do Museu da Escravidão e o significado desses
acontecimentos, na dimensão sócio espacial e política.

A PEÇA PUBLICITÁRIA COMO OBJETO PATRIMONIALIZÁVEL
Kizzi Helena de Castro de Lucena Fernandes, Leila
Beatriz Ribeiro - UNIRIO
kizzi.ufrj@hotmail.com

Esse trabalho é parte de um projeto de pesquisa de
mestrado e propõe, considerando os debates acerca dos Novos Patrimônios, investigar de que modo peças publicitárias
podem ser suportes de memória e, assim, estar sujeitas ao
processo de patrimonialização. Trata-se de uma pesquisa
bibliográfica que procura demonstrar que o produto publicitário tem a capacidade de salvaguardar informações acerca
de grupos de indivíduos a quem ele se destina e com cujas
identidades dialoga. Assim, a peça publicitária pode ser vista
como um suporte informacional de memória que, uma vez
associado a diversos meios de distribuição, potencializa o
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Memória e patrimônio do botequim tradicional na
construção de uma identidade carioca

Patrimônios na Pequena África: um processo de patrimonialização do Circuito Histórico e Arqueológico
da Celebração da Herança Africana

Ines de Cristo Garçoni - UNIRIO
inesgarconi@gmail.com

Jessica Silva Tinoco Gimenez - 1 UNIRIO
jessikgi@yahoo.com.br

A partir dos anos 1990, ganha força, sobretudo na imprensa carioca e em outros produtos editoriais, o discurso de
valorização e preservação da memória dos botequins do Rio
de Janeiro — discurso este que ainda resiste nos dias atuais.
Desde então, surgiram livros (guias de bares históricos, por
exemplo), cadernos especiais e colunas nos principais jornais
dedicados à chamada “cultura de boteco”. Para constatar o
evidente interesse pela memória destes espaços de sociabilidade tão característicos da cidade basta observar a arquitetura e cardápio dos botequins atuais, que, em sua maioria, tentam emular a estética, decoração e resgatar petiscos, como se
buscassem reviver a atmosfera dos bares de outrora: estão lá
o altar de São Jorge, azulejos azuis e brancos, balcão de mármore, bolinhos e empadas. As narrativas sobre a importância
cultural dos botequins tradicionais para a memória da cidade
e formação de uma identidade carioca vêem seu auge materializado no tomamento, como Patrimônio Cultural Carioca,
pela prefeitura, de 24 bares tradicionais nos anos 2012 e
2014. Segundo o documento, a justificativa está no fato de
que os botequins são “locais de convivência democrática que
traduzem o ‘espírito’ carioca de comemorar, de reunir, de festejar”. Diante da constatação de que a memória dos botequins
não tinha, até as últimas décadas do século XX, a relevância
para a sociedade e o poder público que adquiriram a partir de
então, esta proposta pretende explorar a gênese e a natureza
de tal fenômeno, conhecer as razões pelas quais se engendra
e como se dá a sua representação na produção de narrativas
da imprensa local e outros produtos editoriais, relacionando-o ao seu papel na construção da memória e aos efeitos do
processo de patrimonialização.

Este trabalho busca explorar a importância do processo
de patrimonialização dos diversos espaços que compõem
uma memória e a construção de uma identidade afroreferenciada. Nesse sentido, aborda os patrimônios culturais,
material e imaterial, encontrados nesse espaço denominado
de a Pequena África e que é também conhecido como Circuito
Histórico e Arqueológico da Celebração da Herança Africana.
O tema é relevante para os estudos sobre a memória social e
o turismo, pois leva ao conhecimento sobre os processos de
patrimonialização da cultura e os processos de representatividade/identidade afro-brasileira por meio dessas construções
que influenciam nas atividades turísticas da Pequena África.
Nesse sentido, atualmente a região constitui um espaço diferenciado na cidade do Rio de Janeiro por sua história, memória
e pelos projetos com turismo afroreferenciado. O papel do
IPHAN nesses processos de reconhecimento de novos patrimônios na Pequena África é essencial para a compreensão
dos regimes de patrimonialização da cultura afro-brasileira e
para o reconhecimento desses diversos patrimônios materiais
e imateriais encontrados nesse espaço.

Com 43
Memória manifestada nos modos de ser (no lugar
heteróclito)
Marília Chaves Lima - UFRJ
mariliachaves.li@gmail.com

Para melhor compreender o afloramento de memórias através dos modos de ser no espaço coletivo, propomos
neste artigo um mapeamento etnotopográfico da Praça
Mauá-RJ com base nas categorizações de práticas memoriais
estabelecidas por Candau (2016), e com fundamento teórico
em Halwbachs (2003), cuja teoria sobre memória coletiva
se destaca, a nosso ver, por compreender a memória para
além de seu cunho imagético ou ligado à operação abstrata
e subjetiva da lembrança, enxergando as práticas e modos de
136

ser nos lugares como forma de reviver ou reencarnar tempos
passados: modos de ser e ativar os espaços que carregam em
sua manifestação a carga de memórias de outros tempos e
são, eles mesmos, no presente, a construção de memórias
em ação, coletivizáveis. Buscamos traçar o funcionamento
desta coletivização da memória através do estudo etnográfico
das práticas, e consideramos importante situar neste recorte
teórico a Praça Mauá porque esta passou por uma reforma
recente para o megaevento das olimpíadas, tendo uma
concepção direcionada para atrair e atender a um público
de turistas, ou seja, constituir um cenário – uma lembrança
imagética, mas que apresenta após a reforma, ainda, outros
usos ligados ao cotidiano, praticados por moradores do entorno (bairros da saúde, gamboa, santo cristo e centro), que por
sua vez não reconstroem, mas são eles mesmos a pratica de
uma memória vivenciada. Esta simultaneidade encontrada
no lugar configura portanto um ambiente com camadas distintas de usos, as vezes contraditórias, mas que se superpõem
e entrelaçam, constituindo um meio urbano de encontro entre alteridades e grupos sociais distintos, função que consideramos como primordial dos espaços públicos, e que merece ser
avaliada na praça em questão por essa especificidade de ser
um lugar heteróclito, pela sua carga histórica e por se tratar de
zona de confrontamento entre estrangeiro e habitante.

mente, mas também na memória da maioria dos habitantes.
Em novembro de 2011, criou-se, por decreto municipal, o Circuito Histórico e Arqueológico da Celebração da Herança Africana. Nele, seis pontos foram identificados como marcos da
presença de africanos e de seus descendentes naquela região.
Tema pouco valorizado, a presença africana e sua herança
acabaram ganhando maior visibilidade quando, em julho de
2017, o Cais do Valongo tornou-se Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Acreditando que o respeito vem através
do conhecimento e também no processo de educação para
e pelo turismo, desenvolvemos um roteiro que busca possibilitar aos visitantes acesso a esse patrimônio, não apenas
histórico e arqueológico, como também artístico-cultural.
Assim, as atividades são desenvolvidas de modo a estimular
a participação de todos, proporcionando reflexão, interação
com a comunidade local e protagonismo. A repercussão dessa
iniciativa tem sido excelente, atingindo um público cada vez
mais abrangente, que se torna agente multiplicador de uma
história pouco conhecida, contribuindo para a valorização de
sua memória e atraindo novos interessados.

Turismo de Base Comunitária e Memória Afro Brasileira em Comunidades Quilombolas
Thaís Rosa Pinheiro
Conectando Territórios
trprosa@gmail.com

herança africana no Rio de Janeiro: patrimônio, turismo e educação

O Brasil é o país com a maior população negra fora da
África, porém a história do negro não foi contada por ele. O
termo quilombo no Brasil assume um novo significado com
a Constituição de 1988, onde a questão quilombola passou
a ser reconhecida oficialmente. O Estado Brasileiro reconhece a titulação das terras de comunidades remanescentes
quilombolas e após décadas de exclusão, as políticas de
reconhecimento foram adotadas. Atualmente o Brasil possui mais de 5 mil comunidades quilombolas reconhecidas,
porém poucas comunidades são tituladas. O turismo de base
comunitária se caracteriza pela participação da comunidade
no desenvolvimento da atividade turística, contribui para a
valorização da identidade local e preservação do território.
É uma alternativa ao modelo de turismo tradicional, que
quando voltado somente para o crescimento econômico,
afeta os destinos receptores, excluindo a cultura local. Tem

Claudia Cardoso dos Santos
cadoca_rio@hotmail.com

A presença africana na cidade do Rio de Janeiro é constatada em vários aspectos do cotidiano, herança viva nos
costumes, na culinária, na música e na religiosidade, entre
outros. Em 1996, encontrou-se, por acaso, o cemitério dos
Pretos Novos, na Gamboa. Lá estavam ossos de africanos
trazidos para serem escravizados, mas que, de tão debilitados, morriam logo após chegarem. Seu sepultamento era
feito sem nenhum respeito. Posteriormente, perto dali, com
as obras iniciadas em 2010 na zona portuária, era encontrado
o Cais do Valongo, local de desembarque de milhares de africanos entre fins do século XVIII e inicio do século XIX. Desta
forma, importantes achados arqueológicos revelaram parte
de uma história que estava soterrada, não apenas fisica137

e o turismo em dois estudos de caso: Cais do Valongo no Rio
de Janeiro e Whitney Plantation em New Orleans, uma fazenda de cana de açúcar que se tornam referência a memória da
escravidão. Dois circuitos turísticos que tornam-se museus a
céu aberto e que trazem a reflexão sobre a perversão do racismo perante o mundo. O turismo da memória da escravidão
por conta de organizações do movimento negro torna-se uma
voz para a memória coletiva global.

como proposta o conceito de desenvolvimento sustentável,
que aplicado ao turismo contribui para a economia local das
comunidades. O objetivo desse artigo é trazer o exemplo de
duas comunidades no Estado do Rio de Janeiro que a partir
de sua própria voz dão visibilidade a sua história a partir do
turismo ou de eventos culturais com a valorização da história
afro brasileira. Quilombo do Campinho, localizada em Paraty,
a primeira comunidade titulada no Estado do Rio de Janeiro e
Quilombo do Grotão em Niterói, local onde iniciou a primeira
reforma agrária no Brasil na década de 60. O Turismo de Base
comunitária nas comunidades quilombolas possibilita a visibilidade para a luta pelo movimento quilombola no Brasil,
aproximando as pessoas da realidade desses territórios. Analisaremos novas práticas de uso que são utilizadas para que
essa história seja incluída na lei 10639/2003.

Parque Estadual Pedra Branca(RJ): agricutores
Orgânicos do Rio da Prata
Simone Inês Maders - UNIRIO
simonemaders@gmail.com

A criação do Parque Estadual da Pedra Branca, em 1974
foi resultado do poder do Estado em estabelecer divisas diante de especulações imobiliárias na região, gerando efeitos
indefinidos sobre a dinâmica de ocupação da região e da produção agrícola ali existente, a ponto de degradar as atividades
agrícolas restantes e presentes antes da instituição do Parque,
assim a Zona Oeste deixava de ser genuinamente rural. Estas transformações econômicas contribuem também para
a reflexão de valores ambientais e memoriais que passaram
a ressignificar os usos rurais já estabelecidos. O processo de
implantação do Parque ocorreu sem recursos financeiros e
humanos para instituição de estruturas administrativas e equipamentos, deu-se de forma lenta e precária, acumulando
uma infinidade de conflitos socioambientais. O conjunto de
mudanças que refletem sobre a comunidade composta por
pequenos agricultores do Rio da Prata, localizada no bairro de
Campo Grande (RJ), traz consigo ressignificações de relações
presentes na tensão entre urbano e rural que se manifestam
diante da crescente e notória implantação da atividade turística na região, no âmbito do Parque, que se classifica como uma
unidade de conservação de proteção integral. A metodologia
usada na estruturação deste trabalho se deu através de revisão bibliográfica em publicações decorrentes de revistas
científicas, com objetivo de mapear as contribuições de diferentes autores sobre o tema, detendo-me nos mais representativos. Os resultados esperados visam fornecer um referencial
teórico, sobre os sitiantes, produtores orgânicos da região do
Rio da Prata.

Turismo e Memória da Escravidão nas Américas: Do
Cais do Valongo a Whitney Plantation
Thaís Rosa Pinheiro
Conectando Territórios
trprosa@gmail.com

Nos últimos anos, a história do tráfico de milhões de africanos escravizados nas Américas que perdurou por mais de
três séculos é “redescoberta”. A memória da escravidão brasileira, especificamente na cidade do Rio de Janeiro foi apagada em diversos momentos da história. O Cais do Valongo,
o maior porto de desembarque de africanos escravizados é
aterrado em dois momentos e apagado de vez da lembrança,
na reforma urbana no início do século XX. Um século depois a
memória da escravidão é desenterrada durante as escavações
das obras do Porto Maravilha. O Valongo é uma denúncia ao
colonialismo nas Américas, e é transformado em um monumento que passa a integrar o Circuito Histórico e Turístico e de
visibilidade a Herança Africana na sociedade brasileira. O sistema de exploração colonial utilizado nas colônias europeias
da Américas foi o plantation. Através dos grandes latifúndios
com extensas terras era possível produzir em grande escala
um único produto, o que se denomina de monocultura. Tanto
no Brasil quanto nos Estados Unidos, a produção de cana de
açúcar fiz parte da colônia de exploração, principalmente no
sul dos Estados Unidos como New Orleans. O objetivo desse artigo é analizar as narrativas a partir da memória da escravidão
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Conjunto Arquitetônico do Largo e Beco do Boticário: uma ruína esquecida?

enquanto uma forma de renovar e referenciar o passado e a
memória. Dessa forma, e, com o intuito de participação nesse
processo de valorização da cidade por meio do seu patrimônio e do pertencimento social, estabeleceram-se parcerias de
investigação, como o projeto cartilha do patrimônio histórico
e cultural do município de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, que, além de um desafio para professores e alunos da
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, forneceu dados
e elementos capazes de registrar os bens de natureza material, imaterial e natural da cidade, e renovar informações que
pudessem multiplicar o conhecimento e o reconhecimento
sobre o patrimônio, a memória e a história de Nova Iguaçu.
Por meio da educação patrimonial, enquanto metodologia
e encaminhamento das vertentes do projeto, desenvolveram-se também ações, com apoio do Educandário “Nova Grécia”, de incentivo aos movimentos culturais existentes, de forma colaborativa, pelos quais os diversos sujeitos produziram,
dialogaram e criaram os sentidos e significados dos lugares,
saberes e formas da sua cidade.

Patrícia Sá, Maria Amália S. A. de Oliveira
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
patimarsa.sa72@gmail.com

A proposta do artigo é refletir acerca do Conjunto Arquitetônico do Largo e Beco do Boticário com base em dois
conceitos do filósofo Paul Ricoeur, a saber, o vestígio e o esquecimento de reserva, sendo o primeiro teorizado na obra
Tempo e Narrativa III (2010) e o segundo, na obra A memória,
a história, o esquecimento (2007). Será apresentado um
breve histórico sobre o local para em seguida reter as análises
[na singeleza possível] com base na teoria de Paul Ricoeur. Por
último, algumas considerações sobre o Largo e a escolha que
se pretende fazer, a partir do reconhecimento da sua condição
atual, em ruína. Se Manoel Bandeira, poeta, escritor e frequentador assíduo do lugar vivo estivesse, ao ver o Largo do
Boticário hoje, um reduto histórico da cidade do Rio de Janeiro em estado de abandono, certamente estaria ainda mais abalado em seus sentimentos ou nas suas impressões-afecções.
Eis então a reflexão que trago à cena: com base nos conceitos
acima, o Largo do Boticário é uma ruína esquecida? E que a
melancolia de Bandeira não nos impeça de ser feliz na ruína.

A Pequena África: Memória e identidade negra carioca
Viviane Fernandes Silva1
Marta Cristina Soares Dile Robalinho2
1
Fundação Getúlio Vargas (FGV); 2Secretaria de Estado de Educação (SEEDUC)/ Secretária Municipal
de Educação (SME)
vivianehistoria2010@gmail.com

Com 44
Memória e cidade: Patrimônio, Cultura e História de
Nova Iguaçu/RJ

O presente trabalho pretende apresentar um roteiro patrimonial pensado para a região da Pequena África, localizada
na zona portuária da cidade do Rio de Janeiro, no qual buscamos criar um diálogo entre o passado e o presente daquele
lugar da cidade, realçando sua relevância enquanto espaço de
luta e resistência do povo negro ontem e hoje. Para tanto, partimos dos seguintes pontos e bens culturais: Praça Mauá, Morro da Conceição, Igreja São Francisco da Penitência, Largo da
Prainha, Largo João da Baiana, a Pedra do Sal, Cais do Valongo
e Docas de André Rebouças, no intento de discutimos com os
alunos os conceitos de memória e identidade e estimularmos
o exercício pleno de sua autonomia e cidadania no que tange o direito à cidade. O roteiro patrimonial enquanto recurso
pedagógico insere-se em uma sequência didática elaborada
por cinco bolsistas e uma professora supervisora, todas vin-

Elis Regina Barbosa Angelo1, Isabela de Fátima
Fogaça2
1
UFRRJ; 2UFRRJ
elis@familiaangelo.com

A discussão sobre o patrimônio histórico e cultural vem
sendo ampliada no âmbito das cidades. Tanto as propostas de
apropriação turística quanto a renovação de espaços urbanos
têm sido formas de reinventar as relações dos sujeitos com
as memórias dos lugares. Nos planos políticos e culturais, as
tentativas de revitalização voltam ao cenário das negociações
entre o público e o privado, a fim de melhorar a qualidade
de vida da cidade, por meio das vias e das edificações, fornecendo a base das relações de concepção do patrimônio
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culadas, na ocasião, ao Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação à Docência (Pibid), no subprojeto de História “Usinas de futuro: memórias e saberes históricos em escolas de
periferia”, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)
– Campus Maracanã. O trabalho proposto, portanto, anseia
apresentar o roteiro, seu referencial teórico-metodológico e
as avaliações realizadas com os estudantes em um formato
de relato de experiência, de modo a refletirmos sobre as apropriações culturais do patrimônio e as tensões e litígios que
permeiam o direito à cidade, sobretudo no caso da Pequena
África no Rio de Janeiro.

Artes e somente em 1947 foi delimitada a área urbana a ser
preservada. O interesse pela paisagem começou a ser levado
em consideração, legalmente, com a primeira iniciativa em
prol da preservação da Serra do Lenheiro que aconteceu no
ano de 1988 com o Decreto Municipal número 1.654 que tomba a área em questão. Em 1998 foi criado o Parque Ecológico
Municipal Serra do Lenheiro, mas ainda permanece somente
no papel. Indagamo-nos, existiria a cidade sem a Serra? Qual
a relação entre a cidade e Serra? Considerar a Serra do Lenheiro apenas como moldura da cidade é restringir toda a sua
importância histórica para o município de São João del Rei
e reduzi-la a um elemento de segunda importância, apenas
no sentido contemplativo. E como os novos estudos vem nos
mostrando, a Paisagem Cultural só se torna importante a partir da relação que o homem estabelece com ela. O que nos
chama a atenção neste caso é a falta de políticas públicas e
fiscalização que visem à preservação da Serra, o que implica
em destruição do meio ambiente, da memória, da paisagem,
do equilíbrio biológico e até mesmo em ocupações irregulares
dentro e no entorno da área de proteção. Tal descaso contraria
as legislações e discussões acadêmicas que tem por objetivo
preservar a paisagem e trabalhar o sentimento de pertencimento da população. Atualmente parte da região da Serra do
Lenheiro configura uma zona com elevado índice de violência,
falta de planejamento urbano e população de baixa renda.
Percebemos uma grande perda ambiental, cultural e turística
para a cidade.

Um prelúdio para a preservação histórica no Brasil: o
caso da Igreja Católica em Pernambuco nos anos 1920
Rômulo José Benito de Freitas Gonzales
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
romulobfgonzales@gmail.com

Este trabalho, tem por objeto analisar a contribuição da
Igreja Católica na formação do campo patrimonial no Brasil
na década de 1920, tomando como exemplo a Arquidiocese
de Olinda e Recife. Em um momento de forte discussão sobre identidade nacional e a valorização do passado colonial,
a Igreja nesse período, também se inseriu nessa discussão,
provendo atitudes pioneiras de preservação histórica de seus
acervos. Em Pernambuco, a Igreja criou a Comissão Arquidiocesana de Bens Culturais e promoveu a restauração de de
igrejas, como a da Madre de Deus, no Recife. A pesquisa foi realizada em fontes primárias como periódicos e documentação
de época e tem como referencial teórico os conceitos como
campo, agentes, posições, estratégia, capitais, do sociólogo
Pierre Bordieu.

Contornos de uma identidade cultural: o artesanato
como patrimônio do RS
Letícia de Cássia Oliveira1, Ana Maria Dalla Zen2
1 2
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
leledecassia@gmail.com

Serra do Lenheiro (MG): uma análise sobre paisagem cultural.

Este trabalho se propõe a analisar o percurso da construção da identidade e dos processos de subjetivação entre
os artesãos do Rio Grande do Sul que produzem artefatos
de cunho ancestral e de referência cultural. Interpreta a
produção enquanto elementos constituintes do patrimônio
gaúcho, como a expressão individual e coletiva da identidade,
do território, da plástica do artefato, do tempo de produção e
da mutabilidade do objeto a ser analisado. Analisa as relações
estabelecidas entre o contexto de produção dessas práticas de

Ana Flávia Paes
Universidade Federal de Minas Gerais
af.historiadora@hotmail.com

A cidade de São João del Rei, em Minas Gerais, foi
declarada como conjunto arquitetônico e urbanístico pelo
IPHAN no ano de 1938, sua inscrição foi feita no Livro de Belas
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as avaliações realizadas com os estudantes em um formato
de relato de experiência, de modo a refletirmos sobre as apropriações culturais do patrimônio e as tensões e litígios que
permeiam o direito à cidade, sobretudo no caso da Pequena
África no Rio de Janeiro.

saberes e fazeres artesanais, com os fundamentos teóricos do
campo do patrimônio e da economia criativa. A metodologia
inclui a análise de conteúdo de entrevistas já realizadas em
etapa anterior à pesquisa, acompanhada de rodas de conversa, para identificar as relações afetivas e culturais e de
memória incorporadas por essas práticas culturais. Os resultados iniciais sugerem elementos úteis para possíveis interpretações e caminhos para a patrimonialização do artesanato
gaúcho de referência cultural. Conclui-se, pelas considerações
parciais até aqui obtidas, que a prática do artesanato ancestral e de referência cultural confere autonomia aos sujeitos,
como forma de geração de renda, e, ao mesmo tempo, oportuniza-lhes o estabelecimento de vínculos de memória afetiva e social entre diferentes gerações, por meio da promoção
desses fazeres e saberes e de seus mestres.

Simpósios
Simp 1
MEMÓRIA, TURISMO, GEOGRAFIA E PATRIMONIO: Relatando experiências de roteiros a pé
Maria Goretti da Costa Tavares - Universidade
Federal Do Pará
Marcelo Antonio Sotratti - Programa de Pós Graduação em Turismo - UERJ

Este simpósio objetiva a apresentação de experiência de
roteiros que valorizam e tem por mote principal experiências
de extensão universitária ou de grupos alternativos que apresentam a importância da memória e do patrimônio cultural
material e imaterial por meio de roteiros a pé pelas cidades do
Rio de Janeiro e Belém do Pará. Teremos a apresentação de 05
experiências, a saber: a) de Belém do Pará será apresentado
o projeto de extensão denominado Roteiros Geo-turísticos
que tem por objetivo principal a valorização do potencial histórico, cultural, patrimonial e, por conseguinte, sua
memória sócioespacial da cidade. b) da cidade do Rio de Janeiro serão apresentadas as seguintes experiências: b.1) Projeto Turismo Cultural no Campo de Santana e entorno, projeto
de extensão vinculada ao curso de Turismo da UNIRIO, que
tem por objetivo contribuir para a diversificação de atrativos
culturais no centro histórico do Rio de Janeiro; b.2) o projeto
do curso de Turismo da UERJ intitulado culTURa que tem por
objetivo planejar e proporcionar a turistas e moradores diferentes tipos de vivências em espaços públicos ou institucionais onde são desenvolvidas expressões culturais imateriais
que demonstrem a diversidade cultural fluminense.; b.3) o
projeto Roteiros Geográficos do Rio, projeto de extensão do
NeghaRIO do Instituto de Geografia da UERJ, que promove
caminhadas gratuitas na Área Central do Rio de Janeiro de dia
e à noite, e em outros pontos da urbe carioca; b.4) O projeto:
“Roteiros dos Fortes: Circuitos Turísticos em Fortes e Fortale-

A Pequena África: memória e identidade negra carioca
Marta Dile Robalinho2, Viviane Fernandes Silva1
1
SEEDUC e SME RJ; 2FGV
martadile@hotmail.com

O presente trabalho pretende apresentar um roteiro patrimonial pensado para a região da Pequena África, localizada
na zona portuária da cidade do Rio de Janeiro, no qual buscamos criar um diálogo entre o passado e o presente daquele
lugar da cidade, realçando sua relevância enquanto espaço de
luta e resistência do povo negro ontem e hoje. Para tanto, partimos dos seguintes pontos e bens culturais: Praça Mauá, Morro da Conceição, Igreja São Francisco da Penitência, Largo da
Prainha, Largo João da Baiana, a Pedra do Sal, Cais do Valongo
e Docas de André Rebouças, no intento de discutimos com os
alunos os conceitos de memória e identidade e estimularmos
o exercício pleno de sua autonomia e cidadania no que tange o direito à cidade. O roteiro patrimonial enquanto recurso
pedagógico insere-se em uma sequência didática elaborada
por cinco bolsistas e uma professora supervisora, todas vinculadas, na ocasião, ao Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação à Docência (Pibid), no subprojeto de História “Usinas de futuro: memórias e saberes históricos em escolas de
periferia”, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)
– Campus Maracanã. O trabalho proposto, portanto, anseia
apresentar o roteiro, seu referencial teórico-metodológico e
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zas da Baía de Guanabara” foi proposto pelo Laboratório de
Tecnologia e Desenvolvimento Social da UFRJ, que tem por
objetivo a criação de um elenco de roteiros turísticos e de um
web documentário, visando resgatar a memória e reforçar a
importância de cinco fortificações da barra da Baía da Guanabara compostas como Sistema de Defesa.

quais as ações daí resultantes no que se refere a questão do
planejamento e da percepção da sociedade local sobre o centro histórico da cidade de Belém do Pará.
Palavras Chave: Patrimonio, Geografia, Turismo

CulTURa – Turismo e Vivências
Marcelo Antonio Sotratti
Programa de Pós Graduação em Turismo - UERJ

Educação e preservação do patrimonio na
amazônia: a experiencia do projeto de extensão
roteiros geo-turisticos no centro histórico de Belém
do Pará

O Projeto culTURa consiste numa proposta de desenvolvimento de atividades, denominadas vivências, em espaços
públicos ou institucionais onde são praticadas expressões
culturais de natureza imaterial, como musicalidades, gastronomia, danças, artesanato, religiosidades, saberes tradicionais. Pretende realizar tais vivências no subúrbio carioca e
na região metropolitana do Rio de Janeiro de forma a ampliar
o espaço turístico da cidade e valorizar a diversidade cultural
presente nessas áreas. O Projeto se baseia em dois eixos principais: num primeiro momento, as vivências serão planejadas
e operacionalizadas pela equipe responsável e com o apoio
da comunidade. Num segundo momento, o projeto visa criar
uma rede colaborativa e iniciar um processo de planejamento
participativo que forneça condições da própria comunidade
envolvida nas expressões já trabalhadas pelo Projeto de
desenvolver e operacionalizar novas propostas de vivências
oriundas de sua criatividade, iniciativa e envolvimento. Nessa
fase, o Projeto culTURa fornecerá o apoio e o monitoramento
para que a comunidade consiga realizar a gestão, autonomia
e continuidade de suas vivências oferecidas para os turistas
e visitantes. Baseado no turismo de experiência, nas concepções teóricas sobre as dimensões culturais e sociais do turismo contemporâneo, o Projeto culTURa integrará conteúdos
teóricos e resultados de pesquisas produzidas sobre o tema à
realidade das expressões culturais que se encontram à margem do mercado e das políticas públicas de turismo em nossa
cidade e estado, buscando demonstrar o papel da atividade
turística na promoção, proteção, visibilidade e coesão social
dos agentes envolvidos com o patrimônio cultural. Assim, o
projeto culTURa busca maior representatividade territorial e
cultural na dinâmica turística do destino Rio de Janeiro valorizando e incluindo, de forma participativa, o capital social,

Maria Goretti da Costa Tavares
Programa de Pós Graduação em Geografia
Universidade Federal do Pará

Como proposta de extensão universitária, os roteiros
geo-turísticos têm origem nos trabalhos de um grupo de
pesquisa abrigado na Universidade Federal do Pará. Um dos
problemas identificados pelo grupo foi justamente a inexistência de ações voltadas para o turismo em Belém que valorizassem seu potencial histórico, cultural, patrimonial e, por
conseguinte, sua memória sócioespacial.
Nesse sentido, por meio do projeto de extensão. Iniciada em janeiro de 2011, a proposta dos roteiros geo-turísticos
no centro histórico de Belém partiu da perspectiva de tecer
relações entre as análises geográficas sobre o espaço, as práticas turísticas e o patrimônio material e imaterial da cidade.
Deste modo, procura-se evidenciar o mosaico de agentes e
de modos de vida que produzem o centro histórico da cidade.
Como em um roteiro turístico convencional, percorre-se uma
parte do centro histórico da cidade de Belém através de pontos pré-estabelecidos, com os participantes do projeto atuando como monitores, dialogando com o público, no intuito de
chamar atenção para as múltiplas faces do bairro – desde os
pontos turísticos até as áreas mais degradadas.
Acredita-se ser este o principal diferencial dos roteiros
geo-turísticos em relação ao roteiro turístico convencional,
tendo em vista que é apresentada aos participantes a complexidade do espaço, assim como a relevância do patrimônio material e imaterial da cidade. O objetivo deste ensaio
será apresentar os referenciais teóricos, os procedimentos
metodológicos e resultados deste projeto ao longo de sete
anos de sua existência, desde janeiro de 2011. Assim como,
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fortalecimento de rede entre as instituições ali presentes, buscando ampliar o acesso ao patrimônio cultural da cidade e fortalecendo o diálogo entre Universidade e atores sociais locais.

a criatividade e a diversidade que integram o patrimônio cultural imaterial carioca.
Palavras – chave: turismo; patrimônio imaterial;
vivências; participação comunitária, subúrbio
carioca.

Palavras-chave: Turismo; Cidade; Espaço Público;
Visitação; Patrimônio; Campo de Santana (Rio de
Janeiro – RJ).

Projeto de Extensão “Turismo Cultural no Campo de
Santana”

Roteiros dos Fortes: difundindo a visitação em meio
militar

Eloise Silveira Botelho, Vera Lúcia Bogéa Borges,
Carla Conceição Lana Fraga, Izabel Cristina Augusto
de Souza Faria, Simone Feigelson, Joice Lavandoski
Departamento de Turismo e Patrimônio da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO

Flávia Ferreira de Mattos1, José Claudio dos Santos
Junior2, Roberto Bartholo3
1
Pesquisadora do Laboratório de Tecnologia e
Desenvolvimento Social – LTDS/ PEP/COPPE/
UFRJ, 2Pesquisador do Laboratório de Tecnologia
e Desenvolvimento Social – LTDS/ PEP/COPPE/
UFRJ, 3Programa de Engenharia de Produção –
PEP/COPPE/UFRJ. Coordenador do Laboratório de
Tecnologia e Desenvolvimento Social – LTDS/ PEP/
COPPE/UFRJ

A cidade do Rio de Janeiro possui um patrimônio com
potencial turístico, educativo e interpretativo que precisa
ser (re)descoberto por moradores e turistas. No contexto do
processo de turisfitificação, alguns setores da cidade do Rio de
Janeiro foram negligenciados como, por exemplo, o Campo de
Santana, apesar de sua beleza paisagística e testemunho de
importantes acontecimentos históricos. O local possui, desde
o século XIX até os dias atuais, uma significativa história de
entrelaçamento com a população, tendo sido um dos eixos de
expansão da cidade e palco de manifestações diversas, como
a aclamação de D. Pedro II como Imperador (1822) e a Proclamação da República por Marechal Deodoro (1889). O Campo
de Santana foi considerado um dos primeiros espaços de lazer
da cidade com o ajardinamento projetado por Glaziou (1873).
Atualmente, no entorno do Campo de Santana, estão situadas importantes instituições, tais como: Corpo de Bombeiros;
Estação Central do Brasil; Biblioteca Parque; Museu Casa de
Deodoro; Arquivo Nacional; a Gafieira Elite; escolas públicas;
Palácio Duque de Caxias; centro de compras SAARA; Palácio
do Itamaraty; Centro Cultural da Light; Casa da Moeda, dentre
outros. O projeto “Turismo Cultural no Campo de Santana e
entorno”, origina-se do projeto “Janelas abertas para a República”, coordenado pelo Laboratório de Tecnologia e Desenvolvimento Social (LTDS/COPPE/UFRJ), e dá continuidade as
ações que vem sendo realizadas desde 2014. Tem por objetivo
contribuir para a diversificação de atrativos culturais neste
trecho do centro histórico da cidade. Os principais resultados
do projeto são a realização do Colóquio Turismo e Cidades que
está em sua quarta edição este ano, além de roteiros-aula e
minicurso, bem como a criação de canais de comunicação e

O projeto Roteiro dos Fortes: circuitos turísticos em Fortes
e Fortalezas da Baía de Guanabara foi concebido de 2012 a
2014 no âmbito do Laboratório de Tecnologia e Desenvolvimento Social (LTDS/PEP/COPPE/UFRJ), sob a coordenação
do professor Roberto Bartholo, em diálogo com militares
da Diretoria de Patrimônio Histórico e Cultural do Exército –
DPHCEX. O projeto teve como objetivo valorizar e difundir o
patrimônio cultural de origem militar, propondo conexões
entre fortificações pertencentes aos antigos sistemas de defesa e a cidade, seus moradores e visitantes. O projeto recaiu
sobre seis fortificações administradas pelo Exército Brasileiro,
localizadas na entrada da Baía de Guanabara, concebidas
como “sítios simbólicos de pertencimento”. A metodologia
envolveu pesquisa de caracterização das visitas e visitantes,
entrevistas com gestores dos sítios, observação participante
em meio militar e reuniões periódicas com a equipe técnica da
DPHCEx. Os “roteiros” imaginados serviram para ampliar o espectro de possibilidades de interações entre civis e militares,
reconhecendo as relações de pertencimento da população
com esses sítios, para além de um uso estritamente militar.
Como produtos desse trabalho foram elaborados o webdocumentário “Nós do Forte” e um site, com os conteúdos das
pesquisas e roteiros, posteriormente doado ao Exército Brasileiro. Esta iniciativa de pesquisa e extensão suscitou o desdobramento da metodologia em outros sítios sob a gestão do
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reconhecimento e solicitação de uma honraria de Patrimônio
Mundial concedida pela UNESCO perfilando o Valongo, na dor
e no martírio, a Hiroshima e aos Campos de Concentração de
Auschwitz.

Exército Brasileiro, entre eles o projeto “Janelas Abertas para a
República”, com proposta de valorização da Casa Histórica de
Deodoro, em conexão com seu entorno. Na atualidade, a linha
de pesquisa “gestão, inovação e turismo em patrimônio militar”, criada a partir dessas experiências, tem como objetivo ser
um espaço de diálogos, reflexões e experimentações de práticas inovadoras de gestão e uso desses bens, na perspectiva da
preservação do patrimônio histórico e cultural, alinhadas ao
desenvolvimento situado.

Simp 2
Entrelaçando e Interseccionando Memórias, Histórias, Narrativas, Indexicalidades e Corpos-Territórios
invisibilizados

Cais do Valongo - um Negro Testemunho Geográfico

Maria Aparecida Gomes Ferreira
IFRJ - Campus Arraial do Cabo

João Baptista Ferreira de Mello
Programa de Pós-Graduação em Geografia - UERJ

Para Venn (2000), ouvir nossas memórias é fundamental para descobrir quem somos e pensar quem podemos ser.
Olhar o sujeito e sua(s) história(s) não significa desconsiderar
as influências e o peso dos contextos sociais. Como sujeitos
sócio-históricos que somos, materializamos corpórea e discursivamente as ambiguidades do subjetivo e do coletivo, do presente e do passado, do micro e do macrossocial. Uma vez que
a imbricação dessas ambiguidades pode ganhar visibilidade
nas múltiplas indexicalidades e significados convergentes
em todo fenômeno social, compreendemos toda enunciação
como “uma historicidade condensada” e a lingua(gem) tanto
em seu caráter histórico e coletivo, quanto naquele situado e
individual. Por compreender que essa tênue imbricação pode
ser inscrita na materialidade corpóreo-discursiva, o presente
simpósio conta com análises e pesquisas, concluídas ou em
andamento, sobre narrativas, memórias orais, histórias de
vida, identidades e performances, com vistas a trazer maior
visibilidade a diferentes vozes e interseccionalidades ainda
marginalizadas ou invisibilizadas. Assumindo um posicionamento Indisciplinar (MOITA LOPES, 2006) ou interdisciplinar
(THOMPSON, 2002), os autores, com suas variadas pesquisas e
percursos analítico-metodológicos, acreditam que, ao recontar suas múltiplas memórias, “o ser social se revela atuante,
não apenas como simples admirador, mas como partícipe
num dos campos de disputa simbólica da sociedade – a
Memória Social” (TARGINO, 2008: 57). Cientes, portanto, de
que a Memória Social, além de atuar como referência identitária (WORCMAN; PEREIRA, 2006), é um campo de batalha
envolvendo múltiplas forças, interesses e versões sobre eventos, nós a vemos como tempo-espaço profícuo para com-

O Projeto Roteiros Geográficos do Rio - UERJ está há
quinze anos nas ruas do Rio de São Sebastião e em seus ambientes fechados realizando caminhadas de manhã, à tarde, à
noite e de madrugada com expressiva repercussão na mídia,
em blogs, “no boca a boca” e em outros meios de divulgação.
Trata-se de uma maneira diferenciada de se ensinar, divulgar e repercutir os meandros da cidade e traduzi-la tal qual
um livro aberto a ser a ser explicado, ampliando, assim, os
domínios do conhecimento dos participantes sobre a própria
geografia na qual criam, atuam, visitam e vivem. Neste descortinamento, efetivado em aulas-passeio, grátis, a pé, um
dos percursos mais concorridos remete ao Roteiro celebrado
no Cais do Valongo e entorno, como o Jardim Suspenso do
Valongo, edificado para apagar a nódoa de suas negras cercanias e mesmo estendendo-se por um ponto do trabalho, das
reverências afro-religiosas e da cultura pulsante da Pequena
África do Rio de Janeiro de Pixinguinha, Donga, João da Baiana e Heitor dos Prazeres. Com efeito, pleno de um passado
maculoso por onde aportaram cerca de um milhão de seres
humanos, o cais negreiro foi desativado em 1831. Mas, outro
ancoradouro a este geminado foi construído com pedras mais
nobres com vistas à chegada da Imperatriz Teresa Cristina em
1843. A seguir, na aurora do século vinte, o Cais do Valongo foi
aterrado para apagar as marcas deste negro testemunho geográfico. Em outras palavras, a ideia era soterrar uma página
da trajetória dos negros na urbe carioca. Contudo, em meio
ao aprontamento do Porto Olímpico, entre marchas e contramarchas, o Cais foi desterrado conduzindo até mesmo ao
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preensão das várias disputas simbólicas imbricadas nessas
teias sociais, assim como para produção de novas narrativas
históricas e memórias em si.

branca, quando comparado à análise que faço das pescadoras
não brancas, sem considerar que o marcador de raça poderia
ser um indicador relevante na rede de discursos e narrativas
costuradas.

Narrativas sobre mulheres pescadoras Cabistas: reflexões especulares e interseccionalidades

A performatividade das “falas do rolezinho” no Rio
de Janeiro

Maria Aparecida Gomes Ferreira - IFRJ

Hellem da Silva Espíndola - Skill Idiomas

Quando comecei a gerar dados para minha pesquisa
de doutoramento sobre narrativas de mulheres pescadoras,
meu interesse primordial era sobre performances de gênero
(BUTLER, 1990). Tanto pela literatura quanto pelas conversas
corriqueiras, percebia que a pesca era uma atividade generificada, marcada por masculinidades, assim como por performativos de força, resistência física, além da ardilosidade
e dos saberes tradicionais transmitidos oralmente (LINSKER;
TASSARA, 2005). Percebi, portanto, que existem dois grandes
eixos sobre os quais as histórias de pescadores são construídas e se e legitimam: os saberes tradicionais e a força física
demandada para a atividade (FERREIRA; FIALHO, 2013). Na
análise dos dados gerados, encontrei diferentes modos de
legitimação das performances narrativas das pescadoras,
ressaltando, contudo, não as performances de gênero masculinizadas, que teria sido meu interesse primeiro, mas aquelas
em que os saberes tradicionais eram entextualizados, ou ainda, as que o ethos da pesca era subvertido. Entre os dados,
temos, contudo, micronarrativas de subversão de relações de
poder que não analisei. Não me ocorria à época, questionar
se o destaque que ofereci a algumas subversões apenas esbarrava na interseccionalidade de raça. Ou mesmo que essas
diferentes formas de subversão poderiam ocorrer em virtude
de múltiplas interseccionalidades (inclusive, a racial) que permeavam as narrativas dessas mulheres, favorecendo maior
(ou menor) engajamento nas subversões e acesso aos saberes
tradicionais.
O presente trabalho contempla, então, uma reflexão
sobre as considerações alcançadas, com as performances
narrativas (GEORGAKOPOULOU, 2008) analisadas na minha
tese de doutoramento, à luz da interseccionalidade, problematizando, em particular, o marcador social de raça que
não foi considerado em minha pesquisa. Em um movimento
especular, problematizo o destaque que ofereço à pescadora

Neste trabalho, proponho a investigação de cartografias
comunicáveis na fala do fenômeno conhecido por rolezinho.
Tais eventos criados pelo Facebook para acontecerem em
shoppings de cidades brasileiras reuniram um grande número de jovens (especialmente das periferias) para conversar,
paquerar, passear. No Rio de Janeiro, a rápida circulação de
um dos convites virtuais para um rolezinho no Shopping Leblon somou mais de seis mil confirmações em menos de dois
dias, virando notícia em toda a mídia e alarmando clientes e
lojistas. Considerando as inúmeras entextualizações em vários meios de comunicação dentro e fora do Brasil espalhadas
por um modelo de circulação multidirecional, acompanho
parte das trajetórias traçadas pelos textos sobre o rolezinho,
trilhando suas cartografias comunicáveis e os efeitos de sentido gerados. Nos textos que circulam, aponto para os embates
de sentidos e para as diferentes indexicalidades de rolezeiros e rolezinhos, que delineiam modelos metapragmáticos
variados, apontando para os embates semióticos travados
cotidianamente. Concentro-me nos comentários postados
na página do evento “Rolezinho do Shopping Leblon”, criado
no Facebook, no portal online G1, na página “Estadão” no
Facebook e em dois canais na plataforma de vídeos YouTube.
Metodologicamente, sigo as trajetórias textuais nos espaços
interacionais mencionados à luz da etnografia na internet
(HINE, 2015).
A análise indica que os embates semióticos nestes espaços indexicalizam uma longa história de preconceitos.
Contudo, também fica evidente que os controles biopolíticos
operam entrelaçados a lutas e resistências, apontando para
performances rolezeiras potentes em práticas cotidianas de
não assujeitamento. Isso nos faz pensar sobre a modernidade
de modo mais positivo, a partir das possibilidades de luta que
ela mesma criou. Sigo perspectivas não essencialistas e não
deterministas da produção dos significados e ressalto que os
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textos resultam “de múltiplas jornadas interpretativas” (FABRÍCIO, 2014:6) acompanhadas de um feixe de forças vitais: o
biopoder e a biopotência.

Comunidade da Caveira: formação do território
costeiro em comunidade quilombola

Percursos pela memória: história local e ensino de
história

A história da luta pela terra no Brasil é uma história
política que se reflete na formação do espaço-social. A Comunidade Quilombola da Caveira é parte desse processo, e
sua história de formação territorial está imbricada entre as
inúmeras histórias de comunidades quilombolas localizadas
no Brasil. Tal luta se relaciona intrinsecamente com os diversos processos de formação territorial da Região dos Lagos no
litoral do Estado do Rio de Janeiro. O presente trabalho sobre
a Comunidade da Caveira se propõe a descrever essa trajetória
histórica de formação territorial trazendo a lume as diversas
vozes e atores que compõe essa comunidade. Para realização
desse trabalho, adotei a metodologia da História Oral (DELGADO, 2017), por entender que tal metodologia, além de dessacralizar a exclusividade da versão da História Oficial, permite
que múltiplas vozes marginalizadas e invisibilizadas sejam
ouvidas e reconhecidas como vozes que também compõem
a história do território nacional.

Leonardo Nunes Costa, Marcelo Japiassu Ramos
IFRJ

Evelyn Morgan Monteiro - IFRJ

Os currículos escolares não dedicam espaço para a
História Local. Continuamos apresentando nas salas de aula
as narrativas historiográficas que destacam grandes acontecimentos do país e do mundo. Conteúdos fundamentais para
a formação de qualquer educando, contudo, quando explicamos que “somos todos sujeitos históricos” onde eu, você,
seu avô, alguém do bairro, algo que aconteceu na sua cidade
aparece na História? A falta de fontes, de material didático ou
de lugares de memória faz com que esses conteúdos sejam
subtraídos das práticas de ensino cotidianas, sendo alegorias lembradas em datas comemorativas. Este é um relato de
experiência de um trabalho realizado com a turma INF161,
do Instituto Federal do Rio de Janeiro, campus Arraial do
Cabo. No primeiro semestre de 2017 realizamos um jogo de
escala entre a micro e a macro história ao buscar pontos de
interesse histórico, e turístico, nas cidades de Arraial do Cabo
e Cabo Frio. Ao elaborarem percursos a pé pelas cidades, os
grupos compartilhavam as memórias recolhidas com os moradores ou as diferentes versões históricas que encontraram.
O projeto ficou rico. Em uma avaliação coletiva do trabalho um
aluno relatou que nunca tinha ido ao Forte São Matheus, que
fica na praia mais famosa de Cabo Frio. Afinal, para que ir ao
Forte se temos a praia? Outro estudante resumiu o sentimento de todos: “eu não sabia que tinha tanta História onde eu
moro”. Jacques Le Goff ressalta que não existe sociedade sem
história. O sentimento de pertencimento escapa as narrativas
historiográficas e está em cada indivíduo em seu tempo e seu
espaço. O Ensino de História se torna potente e ganha sentido
na vida cotidiana dos estudantes quando dialoga com sua realidade, com a memória do seu lugar.

Memorando os modos de pesca do Cabo: (Re)produção social pesqueira
Lidiane Salgado de Souza - IFRJ

O presente trabalho visa compreender como a Pesca Artesanal se (re)produzia em Arraial do cabo. Nossa intenção é,
através das falas dos pescadores anciãos e na literatura, que
também se construiu a partir de relatos dos mesmos, conhecer o modo de vida da comunidade que possuía a pesca
como atividade central e vivia quase isolada no Arraial até
a década de 40. A pesquisa almeja compreender o modo de
vida pesqueiro, as relações que os sujeitos que viviam da pesca tinham um com o outro, e com o meio natural que estavam
atrelados, no intuito de mapear os mecânicos materiais e imateriais que propiciaram a produção do modo de vida pesqueiro em Arraial do Cabo. Em relação aos mecanismos materiais
de reprodução, podemos descrever as atividades na restinga
como, por exemplo, a retirada da lenha para fazer o fogo,
madeiras para as cercas e construção das casas e sapê para
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Atravessando o Brasil e Formando Coleções: patrimônios do Museu Nacional

cobri-las, o cultivo de galinhas, porcos e até mesmo de vacas...
Bases físicas em geral que sustentavam a vida do pescador, do
coletivo cotidiano pesqueiro. Para tratar os mecanismos imateriais de reprodução, vamos recorrer aos costumes dos pescadores, seus valores, seus hábitos, as dimensões metafísicas
que aconteciam no seio desse modo de vida. Nosso intuito,
assim, é ascender à memória desse modo de vida pesqueiro,
pois, o percebemos como uma herança social que não deveria
ser esquecida.

Mariáh Martins, Regina Dantas - UFRJ

O Museu Nacional/UFRJ foi criado em 1818 pelo Príncipe Regente Dom João VI, como Museu Real, quando do estabelecimento da Coroa Portuguesa nas terras brasileiras. O
Museu, primeira instituição científica e museológica do país,
tinha como missão difundir os conhecimentos das ciências
naturais no país objetivando o desenvolvimento das artes,
indústrias e comércio. As viagens de campo se tornaram
atividades fundamentais para a formação institucional. Por
meio das viagens foram coletados espécimes que constituem
coleções científicas, exposições, e objetos de pesquisas. As
trajetórias realizadas por todo o território nacional durante
os 200 anos que perfazem a história do Museu Nacional
construíram o patrimônio institucional e a identidade profissional dos naturalistas e dos cientistas locais, mas também
contribuem ainda para a memória sócio-cultural. Os modos
de retorno das viagens de campo, considerando a recepção
dos objetos e das experiências, são possibilidades de compreensão das atividades científicas e de seus arranjos. Parte
das ações se encontram na organização de acervos, tratamento de objetos coletados, e as pesquisas que se dedicaram
aos mesmos. O recebimento dos materiais de viagem representam a recepção que o Museu promoveu aos caminhos
das ciências, em práticas e produções. As práticas científicas
no Brasil foram fundamentadas nas atividades naturalistas,
tendo o Museu Nacional alta relevância neste cenário. Reavivar as formas de recepção de práticas fundamentais como os
trabalhos de campo no Museu Nacional promovem profícuas
análises aos estudos culturais.

Simp 3
Hodologia da Diáspora Africana
oão Carlos Nara Júnior - UFRJ

Os caminhos dos seres humanos são sinuosos ou retilíneos, diaspóricos ou confluentes, inóspitos ou acomodados.
Povoadas por milhões de peregrinos e migrantes, por gente
traficada ou sem destino, viajantes e aventureiros, as rotas são
cicatrizes cujas marcas podem ser abandonadas, apagadas e
esquecidas, ou ampliadas, corrigidas e reabertas. Todo trajeto
implica uma topologia e uma cronologia, assim como uma
geomorfologia determinada pela agência dos homens, da
fauna e da flora. Podem ser navegáveis ou carroçáveis, percorridos a pé, com pressa ou lentidão. Os itinerários delineiam
a paisagem e estabelecem metáforas vitais. As rotas são um
método (μεθ-οδος, “através do caminho”) para gerir a proximidade e a distância, segregar e unir. Os caminhos possibilitam a transição, são cadenciados pela espera e dialogam com
as fronteiras. As condições hodológicas da cidade estão na raiz
da nostalgia pela vida bucólica, da viabilidade do turismo de
massa, e do surgimento de espaços democráticos ou até mesmo subversivos. No encontro de diversas epistemologias —
urbanismo, geografia, arqueologia, história, antropologia,
ciência da religião, etc. — a histórica Zona Portuária carioca
oferece um caso de estudo aberto a enquadramentos teóricos
inovadores como o da hodologia.

Caminhos do tráfico negreiro
Carlos Eugênio Líbano Soares - UFRRJ

O tema da escravidão africana e da diáspora é dos mais
comentados e pesquisados na história do ocidente. Mas ainda
restam subtemas que tem grande importância e que foram
negligenciados. Um deles o mercado de escravos africanos da região do Valongo. Entre 1774 e 1831 o litoral norte
da cidade do Rio de Janeiro se tornou área exclusiva para o
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desembarque de escravos africanos, que eram revendidos,
em grande maioria, para vastas áreas rurais do interior do
pais. Nosso objeto é entender como este tráfico funcionava,
principalmente no plano da microeconomia, dos pequenos
mercadores do varejo da mercadoria humana. Esta economia
tem de ser entendida na dimensão geográfica (a localização
estratégica e a proximidade com o mercado consumidor em
expansão, no caso a economia pecuária e cafeicultora da fronteira de Minas e do interior fluminense) e na econômica (a
dilatação dos agentes econômicos urbanos fornecedores ao
mercado rural consumidor). Este mercado da rua do Valongo
ficava a meio caminho das rotas do sertão africano (notadamente o chamado sertão de Angola) e dos sertões brasílicos
da fronteira agrícola em expansão. Ponto importante das
relações internacionais da economia brasileira ele foi estabelecido pelo estado, responsável final pelo abastecimento
da economia privada no âmbito da internacionalização do
trabalho. Estado e mercado se complementam na lógica escravista. A ideia de nação também é diversa e difusa na África
de então, não se confundindo com o Estado-Nação da modernidade, mas ligado a “identidade de nação” construída pelo
mercado para nomear os africanos capturados pelo tráfico.
Um milhão de africanos passaram pelo mercado do Valongo
em 57 anos de funcionamento. Para onde foram estas pessoas? Qual era o mercado mais promissor para o trato negreiro? Qual papel da economia mineira, paulista, paranaense, de
todo Brasil no complexo negreiro do Valongo? E as relações
com a Bahia? Estas as perguntas que serão formuladas e as
respostas (provisórias?) serão apresentadas.

ativismo social sobre a materialidade da diáspora africana.
Essa conceituação pode oferecer uma percepção mais robusta
e coerente dos monumentos históricos e de sua relação com
a paisagem e a temporalidade. Com efeito, o tráfico seguia
um método, envolvendo fiscalização sanitária, quarentena,
controle alfandegário, casas de recuperação, lojas de comércio e até cemitérios exclusivos. O primeiro deles, instalado no
século XVIII no Largo de Santa Rita, tornou a terceira matriz
paroquial do Rio de Janeiro um ponto nodal para a expansão
urbana para além do termo da cidade, configurando a atual
zona portuária. Tão intrincado sistema reclama uma narrativa mais complexa que supere as generalidades e aporias que
perpetuam uma compreensão superficial da importância da
região e seus monumentos, em especial o Cais do Valongo,
aclamado Patrimônio Mundial pela UNESCO em 2017.

Expansão urbana carioca nos pés das Irmandades
negras
Marcos Coutinho - UFRJ

A historiografia referente às devoções, confrarias e irmandades de homens pretos e pardos é consubstanciada
com a própria crônica social do Rio de Janeiro Setecentista.
Compuseram, estes grêmios, a mais notável expressão social
de vida fraterna em solo carioca, e, quiçá, em todo o Brasil-Colônia nesse período. Desse modo, busca-se o propósito
de tomar como objeto de pesquisa a atuação das irmandades
de homens pretos e pardos como uma das promotoras da
expansão do território da cidade do Rio de Janeiro durante o
século XVIII. Muito além de pautar a investigação no papel institucional da Igreja Católica, procura-se depreender o sentido
e a forma de sua ação na seara que envolve o estabelecimento
de políticas voltadas para o planejamento de vilas e cidades
em terras luso-brasileiras. Ausente qualquer normativa civil
destinada à implementação de políticas urbanas, preencheu,
a Igreja, o lugar do Estado, assumindo os códigos e constituições eclesiásticos a função axial como leis definidoras e orientadoras do sentido que iriam tomar os terrenos das cidades
portuguesas na América. E no Rio de Janeiro, esse processo
não foi diferente. A ação desses sodalícios será analisada a
partir de dois vieses: o primeiro, ampara-se no templo religioso como vetor e orientador da expansão da cidade; já o

Caminhos da diáspora africana na baía de Guanabara
João Carlos Nara Júnior - UFRJ

A dinâmica do tráfico escravagista dialoga com a porosidade do Rio de Janeiro, cidade portuária cuja memória dos
caminhos diaspóricos foi sepultada pelas águas da Guanabara,
mas que ainda é perceptível em suas ilhas, cais, cemitérios de
pretos novos e outros monumentos espalhados pela freguesia de Santa Rita. Tal abordagem dos caminhos do tráfico
no Rio de Janeiro pode iluminar o uso político dos achados
arqueológicos no contexto da revitalização do Porto Maravilha, assim como o enquadramento ideológico imposto pelo
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em redes sociais, fato que mostra a importância da internet
como instrumento de divulgação de perspectivas de mundo
alternativas à hegemônica.

segundo, toma a ação do fiel de cor como agente que modela
e “desenha” os caminhos desse que virá a se constituir como
um novo território a ser urbanizado. Dentro dessa linha de
pensamento, o trabalho pretende ampliar as formas interpretativas que inserem ou relegam o negro afro-brasileiro a mero
agente figurante, incapaz de atuar com protagonismo no
processo histórico em questão. O objetivo, se pertinente for,
é produzir um discurso crítico que procura influenciar e alterar
a forma como se interpreta o papel do indivíduo escravizado
no século XVIII.

Palavras-chave: linguagem; raça; gênero; sexualidade; discurso.

Apresentações do evento
Vozes negras femininas das quebradas: a poesia alter/nativas das periferias de São Paulo
Renata Dorneles Lima
Universidade Federal do Rio de Janeiro

Simp 5

“Força matriz feminina que consta. Somos o Slam das
Minas, monas, monstras”. Ao som de um coro ensurdecedor
de uma plateia apaixonada, assim inicia-se cada batalha no
Slam das Minas, deixando claro quem está apto a participar
da competição: somente mulheres. A emergência de pensar
uma voz feminina silenciada socialmente - a voz do Outro faz-se latente, principalmente quando essa carrega as marcas
da negritude e aparece associada aos territórios periféricos.
Essa voz ganha espaço por meio da produção em torno do
movimento dos saraus e slams da cidade de São Paulo, projetando-se como uma voz da marginalidade em meio a outras que, há muito relegadas, haviam finalmente começado a
impor seus balbucios nos “quilombos culturais” das quebradas
paulistanas. Hugo Achugar em sua obra Planetas sem boca
(2006) problematiza a possibilidade de um balbucio do sujeito que não tem sua voz reconhecida, aquele que está à margem das instâncias de consagração dos espaços hegemônicos
da sociedade. A partir de um recorte geográfico, apresentaremos a produção poética de quatro jovens escritoras negras da
cidade de São Paulo: Luz Ribeiro, Mel Duarte, Elizandra Souza
e Kimani.
A produção das poetas citadas apresentam temas em
comum bastante caros para pensar a alteridade: negritude,
periferia e condição feminina. Conquanto as poetas citadas
tenham passado pela universidade, talvez ainda estejam
relegadas ao lugar do balbucio sugerido por Achugar, posto
que são mulheres, são negras e originárias de periferias, características estas que as colocam em um lugar de disputa e

Memória e linguagem – práticas identitárias de
raça, gênero e sexualidade
Flavia Coutinho Ferreira Sampaio
Universidade Federal Fluminense

A perspectiva epistemológica eurocêntrica marcou a
construção das memórias sociais no Ocidente, permitindo
que os discursos ratificassem uma realidade na qual os conhecimentos e saberes foram hierarquizados. Nesse contexto,
legitimou-se uma visão de mundo racializada onde a branquitude dita os padrões. Se, de acordo com Fanon (2008), o
homem possui não só a linguagem, mas também o mundo
que essa linguagem define e expressa, os grupos considerados como minorias na sociedade, a partir das representações
sociais consolidadas por meio dessa linguagem, acabaram
absorvendo e reproduzindo uma imagem inferiorizada de
si. Entretanto, atualmente, esses grupos estão contestando
essas representações e memórias enraizadas ao construir
novos discursos sobre si mesmos. Nesse cenário, o presente
simpósio tem o objetivo de debater a questão racial perpassada por marcadores sociais de gênero e sexualidade, propondo
uma reflexão acerca de como é possível tecer novas práticas
discursivas que produzam representações e memórias sociais mais igualitárias, visto que as palavras realizam atos
que trazem consequências aos corpos (AUSTIN, 1976). Desta
forma, os trabalhos apresentados refletem a construção de
novos símbolos/representações, por meio do posicionamento
de diferentes atores sociais, não só através da arte (música e
vídeos) e literatura, mas também de seus posicionamentos
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que exigem novas táticas e estratégias para a construção do
pertencimento desses novos sujeitos ao campo literário.

comunidade LGBTI. O “Canal das Bee” está no ar desde 2012 e
começou como um projeto de conclusão de curso de uma das
fundadoras, Jéssica Tauane. Tal canal possui diversos programas, sendo o “Pergunte Às Bees” o mais frequente. Nele, os integrantes recebem convidados do universo LGBTI que discorrem sobre questões de seus cotidianos e temas que vivenciam
diretamente, sendo, assim, a principal voz do programa. Para
esta apresentação, o vídeo escolhido para a pesquisa é o “Educação LGBT”, de número 116 do programa citado, postado no
dia 19 de março de 2016. O vídeo discute a maneira como as
práticas pedagógicas afetam crianças e adolescentes LGBTIs
na escola, espaço frequentemente descrito pela comunidade
LGBTI como opressor e violento. A convidada do vídeo é Maria
Clara Araújo, que se intitula militante afrotransfeminista e é
estudante do curso de Pedagogia da Universidade Federal
de Pernambuco (UFPE). Conhecida no meio online por textos sobre suas vivências enquanto mulher negra, transexual
e periférica, ganhou visibilidade e hoje é uma das principais
vozes do movimento trans do país. Este estudo se embasa
nas teorias de Judith Butler sobre performances de gênero.
Os resultados se encontram em andamento, mas as cores e
os objetos presentes no vídeo foram observados, marcando
feminilidade, masculinidade e dizeres que têm relação direta
com a proposta do canal.

Palavras chave: subalternidade – vozes femininas –
raça – literatura periférica – campo literário

Memórias do Feminismo em Postagens de Grupos
de Mulheres em Redes Sociais
Barbara de Castro Batista
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro

Historicamente as mulheres estão inseridas na sociedade de maneira desigual se comparadas aos homens, em
um contexto patriarcal que interfere negativamente em suas
vidas. Nesse sentido, o feminismo se propõe a estabelecer estratégias de modificação desse cenário ao elaborar frentes e
pautas de luta para reagir a esta realidade que oprime as mulheres. Porém, há um imaginário social que desacredita e rejeita de maneira quase que automática esse tipo de organização
e premissa, por isso requisitamos os estudos sobre memória
social a fim de compreender não só o processo de construção
dessa memória, mas também a formação de nossas consciências, identidades e a relação disso com o uso da informação na
sociedade atual e a utilização das redes sociais como meio de
reproduzir discursos conservadores. Diante desse panorama,
o objetivo do presente trabalho é analisar, em grupos no Facebook, as memórias sobre o feminismo entextualizadas em
postagens que abordem, de alguma forma, questões do feminino. Para tal, embasamos o trabalho em linguagem como
performance (AUSTIN, 1962), nas concepções de entextualização (BAUMAN; BRIGGS, 1990) e indexicalidades, propostas
por Blommaert (2005). O material de análise são postagens
em grupos de Facebook. Como a pesquisa está em fase inicial,
os resultados apresentados ainda não são conclusivos.

Palavras-chave: discurso; gênero; sexualidade;
LGBTI; canal.

“Aceite-C”: práticas transgressivas na obra de rico
dalasam
William Ferreira
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro

Neste estudo, o objetivo geral é investigar as práticas discursivas transgressivas observadas na obra de Rico Dalasam.
Esta investigação se embasa na perspectiva de linguagem
como performance e, para tal, se ancora nos atos de fala performativos (AUSTIN, ([1962]1990) e que são naturalizados
pela iterabilidade e citacionalidade (DERRIDA, [1972]1988),
além das teorias queer (Sommerville, 2000; Sullivan, 2003;
Butler, 2004; Barnard, 2004; Louro, 2004, Wilchins, 2004).
Os dados, nesse estudo, foram dois textos multimodais da
obra de Rico Dalasam: os videoclipes “Aceite-C” e “Esse Close
Eu Dei”. Para a análise das práticas discursivas e dos discur-

Palavras-chave: feminino; entextualização; memórias; rede social; feminismo.

Bees em foco: LGBTIs donos de seus discursos
Caio Ramos
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro

O estudo pretende investigar as práticas discursivas de
gênero e sexualidade observadas em alguns vídeos do “Canal
das Bee”, canal da plataforma YouTube que aborda temas da
150

sos sobre gênero, raça e sexualidade, recorremos aos índices
linguísticos de Silverstein (2003) e para imagens, embasamo-nos na proposta de Kress &amp; Leuman (1996), especificamente, o posicionamento das imagens que estão em
primeiro plano e as cores. Considerando que estamos em um
momento de reflexividade sobre nós mesmos, na perspectiva de Rampton (2006), podemos observar que ao longo dos
textos multimodais de Rico Dalasam, ele encena, transgressivamente, performances discursivas de raça, gênero e sexualidade que desconstroem as performances tradicionais esperadas por um homem, negro, gay. As práticas transgressivas
de raça, gênero e sexualidade o constroem como um homem
negro que adota o cabelo diferente em cada clipe, com roupas coloridas nas cores amarelas, azuis, calça colada, cabelos
loiros cumpridos em um momento e em outros não. Ao longo
do estudo, foi possível perceber que o cantor se reinventa e
transgride ao encenar performances não hegemônicas de
raça, gênero e sexualidade.

idade social, colocando o ser humano no centro dos estudos.
As discussões apresentadas neste simpósio têm como eixo
norteador o grande contexto empírico da economia solidária,
a partir do estudo de atores como cooperativas de reciclagem,
incubadoras tecnológicas de cooperativas populares e de
catadores. As comunicações apresentadas incluem (i) uma
análise das percepções de trabalho de um catador brasileiro no contexto dos biffins da França sob a perspectiva das
práticas identitárias; (ii) uma reflexão teórica sobre como a
memória organizacional e a memória institucional podem ser
compreendidas a partir dos processos de gestão de cooperativas de reciclagem; (iii) uma discussão sobre relações entre
memória coletiva, práticas identitárias e etnometodologia,
especialmente pensando-as em um contexto de economia
solidária e (iv) uma análise sobre como a memória organizacional emerge no contexto de uma incubadora de cooperativas populares (ITCP).

Palavras-chave: Rico Dalasam; negritute, homossexualidade, performance, performatividade.

Memória e práticas identitárias no contexto dos Biffins da França
Daiana Schwengbe - Universidade La Salle

Simp 6

O objetivo deste artigo é analisar as percepções de trabalho de um catador brasileiro no contexto dos biffins da
França sob a perspectiva das práticas identitárias. Na França,
os catadores são conhecidos como “biffins” e trabalham com
restauração e revitalização de objetos, móveis e eletroeletrônicos, vendidos em feiras monitoradas pelo poder público denominadas “mercados de pulgas” (RULLAC et al. 2012).
Por meio de apoio do Movimento Nacional dos Catadores de
Recicláveis (MNCR) em outubro de 2017, um catador realizou
intercâmbio de 22 dias na Associação Amelior, em Montreuil/
França. A metodologia é qualitativa e exploratória. Os dados
são: observações in loco (em Montreuil) e três entrevistas com
o catador, as quais foram transcritas e usada análise de conteúdo (BARDIN, 2011). Durante o período de intercâmbio, o
catador auxiliou nas coletas de materiais e participou de dois
“mercados de pulgas”. Os resultados denotam que em ambos os países a matéria prima do trabalho é o que Eigenheer
(2009) chama de “restos da sociedade”. Pode-se questionar
então, o quanto as práticas identitárias dos biffins estão sujeitadas como sendo “restos da sociedade”? Esse questiona-

Memórias e Práticas Identitárias no contexto da
Economia Solidária
Maria de Lourdes Borges
Universidade La Salle

O objetivo do presente simpósio é apresentar discussões
sobre um conjunto de temas que abrange as práticas identitárias e sua relação com a memória coletiva, memória
organizacional e memória institucional. Nesse sentido, a
interdependência entre memória e identidade (CANDAU,
2011, 2014) emerge por meio de processos comunicativos
(CABECINHAS et al, 2006) e de práticas discursivas dinâmicas
que podem legitimar a memória institucional (COSTA, 1997)
a partir da prática de processos de armazenamento, compreensão e compartilhamento de informações e de conhecimentos nas organizações (WALSH; UNGSON, 1991; TERRA;
GONDON, 2002; ROWLINSON, 2010). Além disso, o ponto de
vista da abordagem da etnometodologia (GARFINKEL, 1967;
LEVINSON, 1983; COULON, 1995) pode trazer avanços ao
procurar compreender como as pessoas constituem sua real151

mento diz respeito aos aspectos das práticas identitárias que
se referem à uma organização composta de excluídos do trabalho como pobres, imigrantes e refugiados, para os quais a
realidade é dura e inclui, por vezes, fugir da polícia enquanto
trabalham nos mercados de pulgas. Dessa maneira, a partir
de tais “restos” a memória vai se reconstruindo por meio de
processos comunicativos que refletem identidades sociais e
trajetórias pessoais (CABECINHAS et al, 2006) marcadas por
exclusão. Finalmente, observa-se que a identidade dos biffins
está em constante reelaboração a partir de suas memórias
que incluem o que o entrevistado denomina de um misto de
trabalho e luta, recheado por práticas e sentimentos que se
expressam na linguagem (CANDAU, 2016).

tendido como uma recriação de práticas sociais cotidianas
que, quando ritualizadas, tendem a se cristalizar ao longo do
tempo (COSTA, 1997), o qual remete ao papel da memória
institucional que é o de buscar a legitimidade do coletivo
por meio das práticas discursivas no presente (COSTA, 1997).
Quando esses aspectos são pensados para o cooperativismo
popular, observa-se que a memória institucional é recriada
a partir do momento em que dado coletivo consegue vivenciar um modelo de produção que promove a transformação
da realidade social (LEOPOLDINO, 2008) por meio da geração
de trabalho e renda de modo autogestionário (SINGER, 2011;
BROCHIER, 2015), diante de práticas discursivas solidárias e
agregadoras, evidenciadas na participação dos cooperados
(BROCHIER, 2015), as quais emergem em um ir e vir entre as
memórias organizacional e institucional.

Palavras-chave:Práticas identitárias; Catadores;
Memória.
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Memória organizacional e institucional na gestão
de cooperativas de reciclagem

Memória coletiva, práticas identitárias e etnometodologia na economia solidária

Rita de Cássia R.S. Brochier
Universidade La Salle

Conjectura-se que a memória organizacional e a
memória institucional possam integrar os processos de
gestão de cooperativas de reciclagem (GROSS, 2015). O objetivo deste artigo é apresentar um esboço teórico de como
a memória organizacional e a memória institucional podem
ser compreendidas a partir dos processos de gestão de cooperativas de reciclagem. Para tal, parte-se da abordagem da
memória organizacional que se refere ao armazenamento,
à compreensão e ao compartilhamento de informações e
de conhecimentos que vivificam os processos organizacionais (WALSH; UNGSON, 1991; TERRA; GONDON, 2002), da
memória institucional entendida como “um jogo de informações que se constrói em práticas discursivas dinâmicas”
(COSTA, 1997, p.9). Diferentemente de empresas tradicionais,
o cooperativismo se embasa em valores e premissas como:
compartilhamento de ideias que possam beneficiar o coletivo, solidariedade, responsabilidade, democracia e igualdade
(OCB, 2017). Os resultados das interseções teóricas denotam
que enquanto a memória organizacional busca compreender,
armazenar e compartilhar informações dos processos, por
meio dos membros da organização (WALSH; UNGSON, 1991;
TERRA; GONDON, 2002) tal compartilhamento pode ser en152

Ana Lerida Pacheco Gutierrez
Maria de Lourdes Borges
Universidade La Salle

Este trabalho propõe uma discussão teórica sobre as
relações entre memória coletiva, práticas identitárias e etnometodologia, especialmente pensando-as em um contexto
de economia solidária. O referencial teórico baseia-se em
Russel (2006), que aborda a memória coletiva antes e depois
de Halbwachs, bem como Apfelbaum (2010), que destaca
as propriedades sociais da memória. Candau (2011, 2014)
aprofunda as relações entre memória e identidade, uma vez
que é a memória que a fortalece, de forma que restituir a
memória do indivíduo equivale a restituir sua identidade. A
etnometodologia (GARFINKEL, 1967; ; LEVINSON, 1983; COULON, 1995; ARMINEM, 2006; BISPO; GODOY, 2012) se mostra
coerente com tais abordagens teóricas, pois ela visa entender
o que as pessoas realmente fazem, como elas realizam ou não
ações, no caso, em suas cooperativas ou coletivos de trabalho
e como constituem sua realidade social. Para isso é preciso
que o pesquisador observe o que as pessoas estão fazendo,
incluindo como percebem as suas ações e as das outras pessoas, como fazem sentido delas; enfim, que olhe as ações

detalhadas realizadas pelas pessoas enquanto constituem o
seu dia a dia para entender que métodos usam para construir
suas ações e suas vidas nos empreendimentos coletivos da
economia solidária. Dentro dessa perspectiva, considerar o
nível micro e estudar a vida ordinária das pessoas para entender como elas realizam, criam, fazem e transformam seu
cotidiano pode trazer um novo entendimento de como e por
que as ações que formam as cooperativas solidárias ocorrem.
Por fim, pode-se identificar que o aporte teórico da memória
coletiva e das práticas identitárias e o uso da etnometodologia oferecem, cada um a seu turno, um importante meio de
aproximação sobre a compreensão dos aspectos multifacetados que envolvem os grupos sociais no contexto de empreendimentos econômicos solidários, a fim de investigar as
contradições e mediações encontradas neste campo.

izacional, porém não estão sistematizados e/ou organizados.
Além disso, as contribuições de seus integrantes podem ser
fontes valiosas, servindo como um norte para esta construção,
uma vez que a memória organizacional não deve ser rotulada
apenas como um conjunto de informações ou mesmo como
um reservatório de saberes que serve apenas para consultas.
A organização existe devido às ações colaborativas das pessoas que se comprometeram com metas e processos. Desta
maneira o conhecimento dos trabalhadores é decisivo para a
cultura e aprendizagens organizacionais (MARCHI, BORGES
2017). Na ITCP em tela, há que se fazer esse trabalho de resgate e sistematização das informações de maneira a tornar a
sua memória organizacional viva e com condições de fomentar melhores decisões futuras (WALSH; UNGSON, 1991).
Palavras-chave: Memória Organizacional, economia
solidária, ITCP
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Pesca artesanal e economia solidária sob a perspectiva dos (des)caminhos das políticas públicas

Memória organizacional em uma Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares

Juliana Pugliese Christmann, Maria de Lourdes
Borges, Cleusa Maria Gomes Graebin
Universidade La Salle

José Francisco Ribeiro Lemos, Maria de Lourdes
Borges, Rita de Cassia R.S. Brochier
Universidade La Salle

O objetivo deste artigo é de apresentar uma aproximação
entre a trajetória da pesca artesanal no Brasil e a trajetória da
economia solidária do ponto de vista das políticas públicas.
As políticas públicas se caracterizam por ações estatais que
tentam suprir a participação de grupos que ainda estão vinculados ao signo da exclusão (GOHN, 2011). A pesca artesanal
tem sido discutida por Diegues (1999, 2004) que enfatiza que
ela não é só mercantil, mas sobretudo identitária marcada
pela ideia de associação com a natureza e dependência da
mesma. Por sua vez, a economia solidária é estudada como
uma alternativa de geração de renda para as pessoas menos
favorecidas, dentro de um modelo de autogestão (SENGE,
2003; GAIGER, 2009; GAIGER; FERRARINI; VERONESE, 2015)
que pode ser entendido como identitário. Para a realização
desta pesquisa, foi realizado um levantamento a partir de dados secundários em sites e artigos e realizada uma análise do
conteúdo. Os resultados das análises mostram que a trajetória
de ambas as temáticas demonstram similaridades a partir de
políticas públicas que envolvem o desenvolvimento de cada
cadeia produtiva, acesso a linhas de fomento, programas que

O objetivo deste artigo é o de analisar como a memória
organizacional emerge no contexto de uma incubadora de cooperativas populares (ITCP) no período de 2001 a 2016. A ITCP
em questão, instalada em uma Universidade Federal do RS,
existe desde 2001, mas sua atuação com projetos de pesquisa
e extensão iniciou em 2003, acumulados aproximadamente
10 projetos até o ano de 2018. Rowlinson et al. (2010) compreendem que é importante buscar, aprender e entender
porque o passado possui relevância para a construção da jornada presente e futura da organização. São seus integrantes
que irão construir e nortear a identidade da organização e a
sua memória organizacional (MARCHI; BORGES, 2017). Foi
realizada uma pesquisa qualitativa por meio de observações,
entrevistas e analisados documentos, sendo que uma sistematização dos dados ocorreu por meio da análise de conteúdo
(BARDIN, 2010). Os resultados das análises indicam que não
houve uma preocupação por parte da organização pesquisada
em organizar suas informações, pois existem registros formais
que podem contribuir na reconstrução de sua memória organ153

estimulam o ensino e o envolvimento de cada população de
forma organizada para que possam exercer o seu papel institucional de reconhecimento e controle social. Extinção do
Ministério da Pesca (2015) e da Secretaria Nacional de Economia Solidária (2016) e realocação das temáticas em subsecretarias mostram alternâncias que dificultam sua continuidade.
Os resultados apontam para um futuro desafiador para ambas
as atividades, bem como para a própria implementação das
conquistas até o presente momento, devido ao contexto de
uma mudança institucional e dos (des)caminhos das políticas
públicas no Brasil.
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